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Sammanfattning 

Bakgrund: Hälso- och sjukvårdens svårigheter att erbjuda hög tillgänglighet till läkare uppmuntrar 
till överföring av arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor. Tidigare studier visar att kvalitet, 
leverans och effektivitet använts för utvärdering av sjuksköterskemottagning. Utvärderingen ges ett 
mer balanserat perspektiv om även arbetsmiljön följs upp. För att förbättra tillgänglighet och 
arbetsmiljö införde Hudkliniken i Östergötland sjuksköterskemottagningar för olika diagnosgrupper. 
 
Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att införa sjuksköterskemottagningar för att öka 
tillgängligheten och samtidigt förbättra kvaliteten, leveransen, effektiviteten och arbetsmiljön. Syftet 
med studien var att ta tillvara erfarenheter av förändringsarbetet. 
 
Metod: Arbetsgrupper utvecklade och testade sjuksköterskemottagningar i liten skala. Etablerad 
förbättringsmetodik användes som metodstöd. Mått på kvalitet, leverans, effektivitet och arbetsmiljö 
definierades. En fallstudie genomfördes för att studera förbättringsarbetet. Individuella intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer genomfördes. Data analyserades via kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: Tillgängligheten till återbesök förbättrades delvis. Kvaliteten och effektiviteten 
förbättrades. Patienterna kunde delvis erbjudas besök när behovet var aktuellt. Sjuksköterskornas 
ökade kontakt med patienterna förbättrade arbetsmiljön samtidigt som det ökade antalet 
arbetsuppgifter ökade stressen. Utveckling av flera parallella sjuksköterskemottagningar gav effekt på 
verksamheten i sin helhet. 
 
Slutsats: Sjuksköterskemottagning kan förbättra tillgängligheten. Erfarenheterna av 
förändringsarbetet föranleder ytterligare förändring av arbetsinnehållet och arbetsorganisationen. 
Kvalitet, leverans, effektivitet och arbetsmiljö var värdefulla mått för uppföljning av resultatet.  
 
 
 
Nyckelord: Överföring av arbetsuppgifter, förbättringsarbete 
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Summary 

 

“Our wishes and their needs” 
Nurse-led clinics to increase access to healthcare 
A study of implementing nurse-led clinics at a Dermatology Department 
 
Background: The demand for timely access to healthcare service encourage task shifting from 
physicians to nurses. Previous studies of task-shifting evaluated quality, delivery and efficiency. 
Including the work environment in the evaluation can make it more balanced. In order to improve 
access and the working environment, the Department of Dermatology in Östergötland Region 
introduced nurse-led clinics for some groups of patients. 
 
Purpose: The purpose of the improvement work was to introduce nurse-led clinics to increase access 
and improve quality, delivery, efficiency and working environment. The purpose of the study of the 
improvement work was to identify the experience of the change process. 
 
Methods: Working groups developed and tested nurse-led clinics on a small scale, using common 
improvement methodology. Measures of quality, delivery, efficiency and the working environment 
were defined. A case study of the improvement work was conducted. Interviews, individual and focus 
group, were used to gather data. The data was analyzed via qualitative content analysis. 
 
Results: Access to return visits was partly improved and patients were partly offered appointments 
right when they needed them. The increased contact between nurses and patients was seen as an 
improvement to the work environment although the number of tasks also increased nurses stress 
levels. The simultaneous implementation of several nurse-led clinics affected the clinic as a whole.  

 
Conclusion: Nurse-led clinics can improve patient access. As a result of the improvement work, the 
tasks and organization within the clinic require additional review. Measures of quality, delivery, 
efficiency and working environment were useful for performance evaluation. 
 
 
Keywords: Task shifting, quality improvement 
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Bakgrund 

Utmaningar för hälso- och sjukvården  

Internationella jämförelser av hälso- och sjukvården visar att den svenska sjukvården står sig väl i 
förhållande till andra länder. Sverige ligger bland de högst rankade gällande kvalitet, resultat och 
effektivitet medan jämförelsen av information, delaktighet och väntetider flyttar Sverige längre ner i 
rankningen (SKL, 2015).  
 
Tillgängligheten är generellt god i Sverige avseende geografisk tillgänglighet då vården ingår i det 
sociala systemet som bekostas av skattemedel. Däremot har Sverige under lång tid haft problem med 
tillgänglighet till besök eller telefonkontakt (SKL, u.å.). Långa väntetider ökar risken för att sjukdomen 
förvärras och att patienter utsätts för ökat lidande eller till och med avlider under tiden de väntar. Det 
ökade behovet av vård har inom vissa discipliner (t. ex. hud) ökat väntetiden ytterligare då kapaciteten 
inte ökat i motsvarande omfattning. Flera länder använder tillgänglighet som en indikator för god vård 
där man skapat olika former av styrsystem för att kontrollera och stimulera till att förbättra 
tillgängligheten (Socialstyrelsen, 2009 a.). I Sverige finns flera överenskommelser mellan staten, 
kommuner och landsting för att förbättra kvalitet och tillgänglighet. Vårdgarantin, som är ett 
nationellt regelverk för att styra och kontrollera tillgängligheten, tydliggör inom vilka tidsgränser 
patienten ska erbjudas vård. Besök till specialistvård ska erbjudas inom 90 dagar (SKL, u.å.). 
Tillgänglighet och kvalitet påverkas av hur vårdprocesserna är utformade. Nuvarande arbetssätt är 
inte tillräckligt effektiva för att klara det ökande vårdbehovet. Specialiseringen och fragmenteringen 
ökar varför det är svårt att överblicka effekter på verksamheten. Vårdprocesserna suboptimeras utan 
insikt om vad som händer i helheten (Nilsson, 2007). Åtgärder som kan leda till kortare väntetider är 
utökade resurser, produktions- och bemanningsplanering, logistik och bättre hantering av 
väntelistorna (Socialstyrelsen, 2009 a.). 
 
För att stärka vården lanserade Socialstyrelsen konceptet God vård med 6 väsentliga områden. Vården 
ska enligt God vård vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, jämlik, effektiv 
och ges i rimlig tid (Socialstyrelsen, 2006). Väsentligt för att nå kvalitet är att veta vad som ska göras 
och hur vårdprocesserna ska organiseras. Vilken vård som ges och hur vården är organiserad påverkar 
resultatet för patientens vård och hur vården upplevs. Vårdgivarens möjlighet att använda sina 
resurser optimalt beror på organisationens resurser, kunskap, kontext och kultur. Fundamentalt för 
framgångsrik kvalitetsutveckling är att utgå från ett systemperspektiv där både patientens och 
personalens förväntningar tas tillvara (WHO, 2006). Hälso- och sjukvården har under årens lopp 
genomgått många förändringar och omorganisationer, alla med intentionen om ökad kvalitet och 
effektivitet, men långt ifrån alla med lyckat resultat. Det förekommer även negativa effekter på 
arbetsmiljön (Yrkesmedicin, 2000).  
 
Global kronisk brist på sjukvårdsresurser har medfört att arbetsuppgifter överförs från främst läkare 
till annan sjukvårdsutbildad personal, på engelska kallat task shifting. Det är inte ovanligt att man ser 
detta i utvecklingsländer där sjuksköterskor i allt högre grad ges ökad befogenhet inom 
mödrahälsovård eller infektionssjukvård (WHO, 2008). Task shifting förekommer även som begrepp 
inom svensk litteratur (Läkartidningen, 2014) och har samma innebörd; att överföra arbetsuppgifter 
till en yrkeskategori som vanligtvis inte gör den uppgiften i syfte att skapa effektivare vård. I 
litteraturen förekommer också studier av hur sjuksköterskekompetens används för att komplettera en 
vårdprocess, t. ex. att sjuksköterskor i högre grad ansvarar för information och utbildning till 
patienterna (Selway, 2010). Överföringen av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper uppmuntras alltmer 
inom den svenska sjukvården för att kunna leverera god vård och utnyttja personalresurserna mer 
effektivt (Socialdepartementet, 2014).  
 
Litteratursökning på temat ’sjuksköterskemottagning och dess effekt på kvalitet, leverans, effektivitet 
och arbetsmiljö’ visar att det finns litteraturöversikter men inkluderade artiklar är svåra att jämföra då 
metoderna skiljer sig åt och forskningen inte inkluderar samma utvärderingsvariabler (Courtenay & 
Carey, 2006). Flera av artiklarna är från verksamheter i engelsk primärvård. Artiklarna visar att 
patienternas kunskap ökar med sjuksköterskebesök, tillgängligheten förbättras och antalet läkarbesök 
per patient minskar (Gradwell, Thomas, English, & Williams, 2002). Det skapar nytta för patienten 
medan effekterna på kostnad och effektiv resursanvändning är motstridiga. Hur resurseffektiv 
sjuksköterskemottagning är i förhållande till läkarmottagning beror på hur mycket sjukskötersketid 
som avsätts och om läkaren blir friställd till annat arbete (Martínez-González, Rosemann, Djalali, 
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Huber-Geismann, & Tandjung, 2015). En studie fann att sjuksköterskemottagning var mer 
kostnadseffektivt över tid (van Os-Medendorp et al., 2008). Forskning om patienter behandlade i 
öppenvården har inte kunnat påvisa någon skillnad i livskvalitet beroende på om patienten träffat 
läkare eller sjuksköterska (Strupeit, Buß, & Dassen, 2013). Trots svagheter i forskningen visar flertalet 
artiklar att sjuksköterskemottagning ger möjlighet till ökad kvalitet, leverans och effektivitet 
(Courtenay & Carey, 2006). Ingen av de identifierade studierna har redogjort för hur 
sjuksköterskemottagning som intervention införts i organisationen eller utvärderat dess effekt på 
arbetssituationen.  
 
Region Östergötland jobbar aktivt med att uppfylla kraven på god vård ur alla aspekter. 
Tillgängligheten till nybesök har förbättrats senaste åren och köerna till flera vårdprocesser reducerats 
påtagligt. Resultaten varierar dock mellan olika kliniker och patientgrupper (Region Östergötland, 
2015 a.). På Hudkliniken i Östergötland är tillgänglighetsproblemet uttalat på grund av högt 
remissinflöde, brist på personella resurser och ineffektivt arbetssätt (Region Östergötland, 2015 b.). 
Den nationella bristen på dermatologer gör att hudkliniker över lag behöver hitta effektivare arbetssätt 
och tillvarata sjukvårdspersonalens kompetens på bästa sätt (Cancerfonden, 2014). Intressant för 
hudkliniken är att införa sjuksköterskemottagning då evidens finns för ökad kvalitet och effektivitet. 
Osäkerhet råder dock kring hur införandet kan göras eller vilken inverkan sjuksköterskemottagning 
har på arbetsmiljön. 
 

Att utveckla och bedöma en verksamhets resultat 

Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården har starkt influerats av Deming och Jurans tankar. 

Grundläggande för att kunna utveckla en organisation och uppnå förbättrad kvalitet och effektivitet är 

att kombinera professionell kunskap med förbättringskunskap (Paul B Batalden & Stoltz, 1993). Vägen 

till utveckling är att beakta helheten och utnyttjandet av resurser, arbetssätt och dess resultat för god 

kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012). Magnus Lord (2015) senior ledarskapskonsult förordar kvalitet, 

leverans, effektivitet och arbetsmiljö (KLEA) som dimensioner för att strategiskt bedöma och följa 

utvecklingen av en verksamhets resultat. Genom att följa alla variabler uppnås ett flerdimensionellt 

perspektiv på verksamhetens resultat. Han menar att om kvaliteten förbättras men arbetsmiljön 

försämras vinner inte systemet i sin helhet på utvecklingen. KLEA återspeglar i vilken mån 

verksamheten tillfredsställer patientens behov, om det sker i rätt tid, hur mycket resurser som går åt 

och hur arbetsmiljön fungerar. Viktigt för användaren av begreppen är att deras definitioner tydliggörs 

då det inte finns någon entydig teoretisk definition i litteraturen (Lord, 2015).  

 
Kvalitet 
Kvalitetsbegreppet har under senare år breddats och beskrivs ur olika perspektiv beroende på vilken 
typ av kvalitet som avses. En allmän beskrivning är att kvalitet är en produkts eller tjänsts förmåga att 
tillfredsställa kundens behov och förväntningar. Bergman och Klefsjö (2012) menar att produkten eller 
tjänsten ska ” […] helst överträffa, kundens behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2012 s 23). 
Kvalitet är förmågan att nå slutmålet, att ”det blir som man tänkt sig” (Lord, 2015). Behov och 
förväntningar kan ses ur olika perspektiv där vårdgivaren kanske i högre grad kan avgöra vilken typ av 
vård patienten behöver medan patienten själv kan uttrycka sina förväntningar (Bergman & Klefsjö, 
2012). Vanliga områden för att mäta kvalitet inom vården är tillgänglighet, bemötande, pålitlighet, 
delaktighet och kommunikationsförmåga (Vårdförbundet, u.å.). 
 
För att förstå vilken nytta patienten har av vården och hur vårdprocessen uppfattas används 
patientrapporterade mått allt oftare. Patient Reported Outcome Measures (PROM) mäter patientens 
upplevelse av sin sjukdom och hälsa. Patient Reported Experience Measures (PREM) mäter patientens 
upplevelse av, och tillfredställelse med vården. Data samlas vanligen in via enkäter med frågor om 
delaktighet, bemötande, information, tillgänglighet och förtroende för vårdgivaren. Ett starkare 
patientperspektiv på hur vården utförs gör PREM till en viktig indikator för utvärdering och utveckling 
av vårdprocesserna (Promcenter, u.å.). 
 
Nationella kvalitetsregister syftar till att samla data från vården och i förlängningen vara ett 
kunskapsstöd för behandling, jämförelser och förbättring av vården (Socialstyrelsen, 2006). 
Kvalitetsregistret PsoReg, för patienter med psoriasis och systembehandling, har funnits sedan 2007. 
PsoReg utgår från ett frågeformulär där patienterna svarar på frågor om sjukdomsgrad, ärftlighet, 
behandlingsresultat och egen uppskattad livskvalitet (Nationella kvalitetsregister, u.å.). 
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Leverans 
Leverans som variabel används för att beskriva i vilken grad behovet tillfredsställs när det uppstår. Det 
handlar inte om att göra allt så fort som möjligt utan när behovet uppstår - ”just-in-time”. Väsentligt i 
vårdprocesserna är att bedöma när ett uppföljande besök är lämpligt för att ge bästa nytta (Lord, 
2015).  
 
Effektivitet 
Begreppet effektivitet är viktigt för att förstå hur god vård skapas. Effektivitet innebär vårdens förmåga 
att omvandla resurserna till önskat resultat. Effektivitet kan uttryckas som mängden resurser som 
används för att skapa nytta för patienten. Hög effektivitet uppnås om stor nytta skapas i förhållande 
till insatta resurser. Effektivitet inkluderar begreppet produktivitet som beskriver hur mycket resurser 
som används för att producera en viss mängd vård. Detta kan till exempel mätas som antal läkarbesök 
per läkare. Vården behöver ha en hög produktivitet för ett leverera effektiv vård (Socialstyrelsen, 
2006). 
 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö som begrepp innefattar både fysiska och psykiska aspekter och kan enkelt uttryckas som 

”de förhållanden som de som arbetar på ett arbetsställe exponeras för” (Arbetsmiljöverket, 2012:7, s 

7). En god arbetsmiljö ska vara positiv och ge ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, 

gemenskap och personlig utveckling. Väsentliga ingredienser för att nå en god arbetsmiljö är 

engagerade, rättvisa och tillgängliga ledare, samarbete och teamarbete, utvecklad kommunikation och 

delaktighet (Arbetsmiljöverket, 2012:7). En utvärdering av förändringar i organisationer har visat att 

trots intention om förbättrad verksamhet har arbetsmiljön försämrats över tid. Forskning pekar på att 

friska medarbetare i en god arbetsmiljö bidrar till en mer produktiv verksamhet (Björklund, Jensen, & 

Karlsson, 2012:8). 

 

Förbättringsvetenskap  

Förbättringsvetenskap (engelskans; Improvement science) är en relativt ny vetenskap vars definition 
fortfarande utvecklas. Det övergripande målet med förbättringsvetenskapen är att påvisa vilka 
strategier som fungerar för att förbättra hälso- och sjukvården (ISRN, u.å). Vetenskapen lägger 
tyngdpunkten på att testa innovationer i praktiken för att skapa lärande och möjlighet till förbättringar 
(IHI, u.å). För att kunna genomföra förändring krävs en djupare kunskap om hur system fungerar, 
kunskaps byggs, variation kan hanteras och hur människor påverkas av förändring (Langley et al., 
2009).  
 
För att lyckas måste alla ingående parter i hälso- och sjukvården tillsammans engagera sig i 
förbättringsarbete parallellt med utförandet av vården (figur 1). När patienten, anhöriga och 
professionen gemensamt bidrar till förbättringar möjliggörs förbättring i alla perspektiv; bättre hälsa, 
professionell utveckling och prestanda från systemet (Paul B. Batalden & Davidoff, 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Illustration av allas ansvar för att förbättra av hälso- och sjukvården (Paul B. Batalden & Davidoff, 2007). 

 
Inom hälso- och sjukvården har ”Tripple aim” använts som ledstjärna för att arbetet ska fokusera på 
att förbättra hälsa, ta tillvara patientens synpunkter och minska kostnader (Berwick, Nolan, & 
Whittington, 2008). Återkoppling på förbättringsarbete visar emellanåt på ökad stress och utbrändhet 
vilket får negativa konsekvenser på patientnöjdhet och ekonomin. Genom att tillföra ”arbetsmiljö” som 
ett fjärde perspektiv till ”Quadruple aim” ökar möjligheten att skapa en hållbar utveckling 
(Bodenheimer & Sinsky, 2014). Det är svårt att överblicka och involvera alla på samma gång i 
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Alla 
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förändringsarbetet. Kunskap om förbättringsarbetets tankesätt underlättar förmågan att skapa 
förändring. Batalden och Davidoff (2007) föreslår en modell vars delar bygger på olika former av 
specifik kunskap som tillsammans resulterar i förbättring. Modellen (figur 2) innebär att (1) ta fram 
evidens inom området, (2) skaffa sig kunskap om den specifika kontexten och (3) identifiera 
mätningar för att utvärdera förändringen. Till detta behöver lämpliga åtgärder tas fram för att (+) 
matcha evidens till den specifika kontexten. Utöver detta behövs kunskap om hur förändringen ska  
(->) genomföras både strukturellt och socialt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Modell för kunskapsområden i förbättringsarbete (Paul B. Batalden & Davidoff, 2007) . 

 
Förbättringsarbetet drivs med stöd av olika modeller som till stor del bygger på Edward Demings 
(1900-1993) teoretiska bidrag (Bergman & Klefsjö, 2012). Förbättringsmodellen (figur 3) är en enkel 
men väsentlig vägvisare i förändringsarbetet och innehåller tre vägledande frågor; Vad vill vi uppnå? 
Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Svaren 
på frågorna besvaras med framtagna mål, mått och förändringsidéer (Langley et al., 2009). 
 

 
Figur 3: Modell för förbättringar (Langley et al., 2009). 

 
Förbättringsrampen (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007) är en mer detaljerad modell som med fördel 
kan användas för att guida förbättringsarbetets process. Förbättringsarbetet utgår från mikrosystemet 
där patient och vårdgivare möts och där värde skapas för patienten. Förändringsarbetet börjar med att 
valt mikrosystem beskrivs utifrån modellen 5P innehållande perspektiven; patient, purpose (syfte), 
process, personal och patterns (mönster). Analysen av 5P bidrar till en förståelse för mikrosystemets 
värde och aktuella problemområden. Utifrån kunskapen om det lokala problemet kan ett övergripande 
mål med förbättringsarbetet formuleras. Det övergripande målet bryts ner till specifika mål som blir 
fokus i det praktiska förbättringsarbetet.  
 
För att få förändringsidéer att bli verklighet och förstå om testade förändringar leder till en förbättring 
kan PDSA cykeln användas som metod utifrån Langleys (2009) och Nelsons (2007) modeller. PDSA 
står för engelskans plan, do, study, act (Langley et al., 2009). PDSA syftar till att strukturera 
förändringsprocessens aktiviteter och därmed öka möjligheterna till en lyckad förändring. PDSA 
används i huvudsak för att testa och utvärdera mindre förändringar under begränsad tid. Inte sällan 
behöver en testad förändring justeras och en ny PDSA cykel genomföras innan ett fullgott resultat 
uppnås. För att nå det övergripande och specifika målet behöver ofta flera förändringsaktiviteter och 
PDSA-cykler genomföras. Det samlade resultatet av flera specifika mål bidrar till förändringsarbetets 
hela resultat (Nelson et al., 2007; Thor, 2002). 

1 
Generaliserbar 
kunskap 
evidens 

3 
Mätbar 
förbättring 

2 
Specifik 
kontext 

+ 
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Implementering av innovationer i hälso- och sjukvården 

Implementering av innovationer är utmanande och forskningsområdet är brett. Det finns ingen 
självklar forskningsbaserad kunskap eller metod som kan användas i alla sammanhang. I stället kan 
kunskap om de lokala förutsättningarna vara mer värdefullt för framgång i förbättringsarbetet (Nilsen, 
2014). Implementationsforskning har genererat teorier och modeller i syfte att förstå och stödja 
implementeringsprocessen. Gemensamt i de flesta modellerna är vikten av att beakta i vilken kontext 
förändringen genomförs, mottagarens förutsättningar, innovationen och vilka aktiviteter som görs för 
att införa förändringen (Carlfjord, 2012). För att innovationen ska öka viljan till användning ska den 
tillfredsställa ett upplevt behov, dvs. skapa relativ nytta. Innovationen anammas lättare om den är 
okomplicerad och möjlig att anpassa till aktuell kontext. Därtill ska den vara möjlig att prova och leda 
till observerbart resultat (Rogers, 2003).  
 

Det lokala problemet 

Hudkliniken i Östergötland har bristande tillgänglighet på mottagningarna i Norrköping och 
Linköping. Kliniken har ca 2000 patienter som väntar på nybesök till läkare. Köproblematiken har på 
olika sätt lett till brister i KLEA. Nedan följer exempel på brister. (För medicinska termer och 
förkortningar, se bilaga 1). 
 
Kvalitet 
Brister i kvaliteten på kliniken visar sig genom att patienternas vårdbehov inte tillgodoses i önskad 
grad. Ett examensarbete av sjuksköterskor på kliniken visar att patienter med allvarlig psoriasis som 
kräver systembehandling inte får fullvärdig uppföljning av behandling eller tillräckligt med kunskap 
om sin sjukdom (Juneskog & Olsson, 2015). Uppföljning av indikatorer i kvalitetsregistret PsoReg har 
endast gjorts i liten grad varför systematisk kvalitetsuppföljning inte är tillförlitlig (Region 
Östergötland, 2015 b.). Ett annat exempel är att patienter med allvarlig akne inte erbjuds jämlik vård 
inom regionen. På hudmottagningen i Norrköping har patienterna i genomsnitt 6,64 vårdkontakter 
under en 6 månaders behandlingsperiod medan patienterna i Linköping har 4,2 vårdkontakter. Det 
lägre antalet vårdkontakter i Linköping förklarades med att läkarna inte har tillgängliga 
mottagningstider. Vårdkontakterna i Linköping var enbart till läkare medan i Norrköping var 
vårdkontakterna fördelat lika mellan läkare och sjuksköterska. Brister i kvalitet i vårdprocesserna ökar 
risken för över- och underbehandling samt risk för allvarliga biverkningar (Lundell Sundholm & 
Ragnsäter, 2015; PsoReg, 2015). Ingen av vårdprocesserna utvärderas med patientrapporterade 
utfallsmått (Region Östergötland, 2015 b.). Sammantaget finns således risk för att patienter drabbas av 
undvikbart lidande på grund av bristande kvalitet. 
 
Leverans 
Den kontinuerliga prioriteringen av patienter med högre vårdbehov medför att många patienter inte 
kan erbjudas tid till mottagningen när behovet uppstår. Målet att erbjuda 80 % av patienterna tid till 
nybesök hos läkare inom 60 dagar uppfylls inte. Prioriterade patienter till mottagningen är patienter 
med misstänkt malign hudförändring eller som tidigare haft malignt melanom. Det leder till att 
patienter med kroniska sjukdomar som psoriasis får vänta längre än planerat. Patienter med aktinisk 
keratos (AK), en mildare form av hudförändring, prioriteras lågt varför de i hög grad får vänta på 
behandling trots att behov av vård föreligger (Region Östergötland, 2015 b.). Lundell Sundholm och 
Ragnsäters (2015) studie visar att aknepatienters behov av uppföljning inte tillgodoses när behovet 
finns vid kliniken i Linköping medan patienter i Norrköping får besök tätare i vårdprocessen och 
behoven i högre grad är tillfredsställda i rätt tid.  
 
Effektivitet 
Hudkliniken uppvisar brister i resursutnyttjande där läkarresurser används när sjuksköterskeresurser 
skulle kunna vara adekvat. I en enkätundersökning på läkarmottagningarna i Norrköping och 
Linköping framkom det att 23 % av patienterna bedömdes kunna gå till sjuksköterska istället för till 
läkare vid kommande vårdtillfälle. Störst behov av sjuksköterskebesök fanns hos patient med 
psoriasis, eksem, akne eller aktinisk keratos. Vissa patienter som går på läkarbesök på mottagningen 
för sexuellt överförbara sjukdomar (STD) bedöms istället kunna gå till sjuksköterska (Region 
Östergötland, 2015 b.). 
 
Arbetsmiljö 
Analysen av probleminventerande fokusgruppsintervjuer genererade tre huvudkategorier; 
arbetsinnehåll, prestation och situation. Resultatet visade att det finns en stark uppfattning om att 
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arbetsinnehållet behöver förändras och bli mer patientinriktat, man önskar bli av med administration 
och fokusera mer på arbetsuppgifter som tillhör professionen. Personalen på kliniken upplever att de 
inte presterar optimalt genom att vården är ineffektiv och det finns brister i kvalitet och effektivitet för 
att det saknas tydlighet i strukturer. Det finns en upplevelse av att uppgifter görs på fel vårdnivå. I 
situationen framträder det att arbetsbelastningen är mycket hög medan kunskapsnivån är ojämn och 
otillräcklig (Region Östergötland, 2015 b.).  
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Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet  

Syftet med förbättringsarbetet var att öka tillgängligheten till Hudkliniken i Östergötland. Genom att 
införa sjuksköterskemottagningar ska kvaliteten förbättras och vården i högre grad erbjudas när 
behovet uppstår. Förbättringen ska samtidigt leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. 
 

 

Syftet med studien av förbättringsarbetet  

Syftet med studien av förbättringsarbetet var att ta tillvara ledarnas och medarbetarnas erfarenheter 
av förändringsarbetet för att möjliggöra vidare utveckling och lärande för andra som avser att utveckla 
sjuksköterskemottagning.  
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Metod och material 

Forskningsmiljö 

Hudkliniken i Östergötland är en specialistenhet som tillhandahåller vård för patienter med 
hudsjukdomar och sexuellt överförda sjukdomar. Kliniken har verksamhet i Linköping, Norrköping 
och delvis i Motala. Inom specialiteten finns ca 3000 diagnoser. Hälften av patienterna på 
hudmottagningen har någon form av hudtumör. Den andra hälften består av patienter med akuta eller 
kroniska hudsjukdomar, till exempel psoriasis, akne, hudsvamp, oklara utslag eller eksem. Patienterna 
ska, utöver diagnos och behandling, även få information och kunskap om sin sjukdom för bästa 
följsamhet till behandling. Kliniken tar emot sammanlagt 30000 patienter per år. Remissinflödet är i 
medel 900 remisser per månad. Läkarna genomför årligen ca 9000 nybesök och 10000 återbesök. 
Sjuksköterskor, undersköterskor och kuratorer tar emot ca 11000 besök för sjukvårdande behandling. 
Majoriteten av antalet sjukvårdande behandling utgörs av t. ex. bad eller ljusbehandling. En mindre 
del utgörs av mottagningsbesök till sjuksköterska. På en sjuksköterskemottagning kan patienterna 
bl.a. få läkemedelsinjektioner, behandlas med ljusterapi eller få omläggning av bensår. På 
mottagningen i Norrköping kan patienterna med misstänkt sexuellt överförbar sjukdom erbjudas 
besök för råd och provtagning hos sjuksköterska. 
 
Hudkliniken består av 60 medarbetare; sjuksköterskor, undersköterskor sekreterare, 
vårdadministratörer, läkare, biolog och kuratorer. Medarbetargruppen består av flera nyanställda då 
det varit flera pensionsavgångar senaste åren. I klinikledningen finns verksamhetschefen (författaren), 
tre vårdenhetschefer samt en medicinskt ledningsansvarig läkare. 
 
Kliniken har försökt effektivisera mottagningarna där en del arbetsmodeller genererat mer 
vårdtillfällen men försämrat arbetsmiljön. Insatser för att förbättra tillgängligheten har enbart gett 
kortsiktiga effekter. Kliniken har stora krav på att strategiskt och långsiktigt hitta aktiviteter som 
resulterar i god vård med ökad tillgänglighet som gynnar såväl patienten som personal och prestanda i 
systemet. Det finns en uttalad vilja till förbättring men begränsat med förbättringskunskap på 
kliniken.  
 

Metodval för förbättringsarbetet  

Införandet av nya sjuksköterskemottagningar innebär en framväxande förändring där tester och 
erfarenheter utvärderats kontinuerligt och påverkar hur det fortsatta arbetet ska utvecklas. 
Angreppssättet förknippas med utvecklingsinriktad forskning eller aktionsforskning vars ansats är vid 
och bygger på samma logik; att i gemenskap sträva efter problemlösning och utveckling (Fulop, 2001; 
Svensson, 2002). Valet av metod likställs inte med interaktiv forskning men väl med ett interaktivt 
förhållningssätt som innebär ett nära samspel mellan parterna, dvs. mellan medarbetarna, 
ledningsgruppen och mig som förändringsledare.  
 
För att praktiskt kunna genomföra förbättringsarbetet har förbättringsramper (Nelson et al., 2007) 
använts som ett stöd i förändringsprocessen. Utifrån det övergripande målet att öka tillgängligheten 
har etablering av patientgruppsspecifik sjuksköterskemottagning motsvarat ett specifikt mål som 
drivits fram utifrån PDSA logik (figur 4). Utvecklingen av de olika sjuksköterskemottagningarna har 
gjorts parallellt men i varierande takt (bilaga 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Illustration av övergripande mål, sjuksköterskemottagningar som specifika mål och PDSA. 

 

Övergripande mål 
Förbättra tillgängligheten (KLEA) 

 

    Psoriasis            Akne                STD             Aktinisk keratos    Malignt melanom 

   
 

PDSA 

Specifikt mål: 
Införa 
sjuksköterske-
mottagning för: 
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Litteraturgenomgång 
För att ta reda på kunskapsläget om ’överföring av arbetsuppgifter till sjuksköterskor’ genomfördes en 
litteraturgranskning som en del i förbättringsarbetet för att klargöra begrepp, teorier, eventuella 
motsättningar inom kunskapsområdet och obesvarade frågeställningar (Bryman, 2011). Sökning av 
artiklar gjordes i Primo och Google Scholar med sökorden: Patient AND education, AND/OR 
dermatology AND nurse. Nurse AND/OR task shifting dermatology. Cost AND/OR quality nurse 
dermatology. Det genererade sammanlagt 193 artiklar. Många sökträffar refererade till samma artikel, 
men med varierande sökord.  
 

Tillvägagångsätt för ledningsgrupp och arbetsgrupper 

Flera diskussioner i ledningsgruppen om hur sjuksköterskemottagningar skulle utarbetas ledde fram 
till en övergripande arbetsmall. Mallen beskrev mottagning, upplägg, volymer, team, ansvarig, 
uppföljning, tidsplan och kommentarer. I ledningsgruppen diskuterades också kraven på de olika 
sjuksköterskemottagningarna för att de skulle skapa nytta, vara tydliga och kunna utvärderas.  
 
Arbetsgrupper med läkare, sjuksköterskor och sekreterare bildades för de olika 
sjuksköterskemottagningarna. Arbetsgrupperna fick i stor utsträckning arbeta självständigt med 
förbättringsarbetet. Tid för förbättringsarbetet planerades i schemat. För att underlätta för 
arbetsgrupperna utformade ledningsgruppen ett stöddokument ’process för att starta 
sjuksköterskemottagning’ (bilaga 3). Vårdprocessen för de olika sjuksköterskemottagningarna 
utformades, testades i liten skala, utvärderades och justerades. Genomförda tester och resultat 
bestämde vidare arbetssätt och takt för breddinförande. 
 

Mål och mätningar 

För att kunna utvärdera om införandet av sjuksköterskemottagning medförde en förbättring 
specificerades mål och mått för KLEA (figur 5). Både kvalitativa och kvantitativa metoder användes för 
att fånga data ur alla perspektiv. Kvantitativa data beräknas, jämförs och återger förhållandet mellan 
olika enheter eller variabler. Kvalitativa data samlas in för att beskriva innebörder, variation och det 
säregna om undersökningsenheterna (Halvorsen, 1992).  
 
 

 
 

Figur 5: Mål och utvärderingsgrunder i förbättringsarbete med sjuksköterskemottagning. 
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Tillgänglighet 
Mätning av tillgänglighet till Hudkliniken hämtades från det regiongemensamma 
uppföljningssystemet Cosmic Intelligence (CI). Data från CI dokumenterades månatligen i 
styrdiagram. I styrdiagram följs data över tid och illustrerar om förändringen utgör en slumpmässig 
variation eller om den lett till en statistiskt säkerställd förändring (Provost & Murray, 2011). Data 
följdes på kliniknivå för: ’andel patienter som väntat mer än 60 dagar till nybesök’ (P-diagram), 
’faktisk väntetid i medel till nybesök läkare’ (XmR diagram) och ’andel patienter som varit på 
återbesök inom planerad tid’ (P-diagram).  
 
Kvalitet  
Kvalitet i detta sammanhang innebär att vård kan erbjudas i enlighet med patientens behov och att 
patienten blir nöjd med vården. Datainsamling gjordes genom att granska klinikens lokala 
vårdprocessbeskrivningar. Till att börja med bedömdes om en ’vårdprocess fanns eller saknades’. 
Dokument som datakälla är ofta unika för en specifik kontext och kan lämpa sig för att klargöra fakta 
(Bryman, 2011). För att utvärdera kvaliteten på respektive sjuksköterskemottagning användes vidare 
PREM där patienterna via enkäter fick återkoppla på upplevd nytta, information, delaktighet och 
bemötande. Svaren sammanställdes och kvantifierades för varje typ av sjuksköterskemottagning. En 
förutsättning för att framledes kunna utveckla vårdprocessen för psoriasis är att patienterna 
registreras i kvalitetsregistret PsoReg. Då andel registrerade patienter (av alla aktuella patienter) inte 
kunde följas i registret följdes istället antal patienter registrerade i PsoReg. 
 
Leverans 
För att utvärdera i vilken mån vårdprocesserna kunde leverera vård i rätt tid för specifika 
diagnosgrupper användes vårdstatistik som beskrev om patienten kunnat erbjudas återbesök inom 
planerad tid. Målet var att alla patienter bokas på återbesök inom planerad tid. Data följdes 
månatligen för patienter till psoriasismottagningen. Då antalet patienter i vårdprocessen är relativt få 
dokumenterades data i ett sekvensdiagram (Provost & Murray, 2011). Data som kunde hämtas från 
journalsystemet var begränsat och möjliggjordes under förbättringsarbetet endast för 
psoriasispatienter. Data för aknepatienter var ej tillgängliga på ett användbart sätt. 
 
Effektivitet  
För att bedöma om vård utfördes på rätt vårdnivå, dvs. hur effektivt resurserna användes genomfördes 
en kvantitativ enkätundersökning (Bryman, 2011). Enkäterna hade fasta svarsalternativ och möjlighet 
till fria kommentarer. I enkäterna fick läkarna på mottagningsbesöket svara på om patienter skulle 
kunna träffa en sjuksköterska istället för läkare. De fick också besvara på vilken typ av omvårdnad 
patienterna behövde av sjuksköterska (bilaga 4). Den första enkätomgången med 250 enkäter 
besvarades våren 2015, när förändringsprocessen påbörjats för att tydliggöra det lokala problemet och 
behovet av sjuksköterskemottagning. Den andra enkätomgången med 250 enkäter användes som 
uppföljning ett år senare för att utröna om problemet och behovet förändrats. Data beräknades med 
stöd av LEO-verktyget (elektronisk enkät) utifrån enkätens variabler. Urvalet kan betecknas som 
representativt urval där enkäter besvarades av läkare som hade mottagning, oavsett typ av mottagning 
eller kompetensnivå (Bryman, 2011).  
 
Arbetsmiljö 
För att få kunskap om arbetsmiljön och inställningen till sjuksköterskemottagning genomfördes 
fokusgruppsintervjuer med läkare respektive sjuksköterskor före och efter förbättringsarbetet (bilaga 
5). Frågeställningarna var öppna utifrån två områden; uppfattningen om arbetsmiljön och 
sjusköterskemottagning som arbetsform (Bilaga 6). Urvalet till fokusgruppsintervjuerna motsvarar 
representativt urval då alla läkare och sjuksköterskor på kliniken tillfrågades om det ville vara med. De 
kunde fritt välja om de ville delta i intervjun. Fokusgruppsintervjuerna spelades in och 
transkriberades.  
 
En induktiv kvalitativ innehållsanalys genomfördes på data inhämtad från första intervjutillfället. 
Innehållsanalys innefattar kodning, kategorisering och sökanden efter teman ur det material som 
analyseras. Analysen sker på olika nivåer och kan vara mer eller mindre tolkande till sin karaktär. Den 
genomförs i flera steg från en manifest nivå som beskriver ”vad som sägs” till en mer tematisk nivå 
som beskriver det latenta budskapet ”vad handlar det här om?” (Lundman & Hällgren Granheim, 
2012). Analysen började med att transkriberat material lästes igenom i sin helhet, därefter kodades 
meningsbärande enheter vilka i sin tur sorterades in under kategorier. Analysen avslutades med 
beskrivning av huvudkategorier. Innehållsanalysen genomfördes enbart av författaren. 
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Insamlad data från fokusgruppsintervjuer efter genomfört förbättringsarbete analyserades deduktivt 
utifrån samma kategorier som urskildes i den tidigare genomförda induktiva innehållsanalysen. I en 
deduktiv innehållsanalys kodas data utifrån valda begrepp. Ansatsen är mer beskrivande än analytisk 
då teorin ligger till grund för analysen (Chekol, 2012; Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 
 
 
Metodval för studien av förbättringsarbetet  

Valet av metod för att studera förbättringsarbetet har styrts utifrån studiens syfte; att beskriva och ta 
tillvara ledare och medarbetares erfarenheter av förändringsarbetet. Det handlar om att beskriva och 
studera en specifik förändring i sin kontext varför fallstudie som metod kan vara passande (Bryman, 
2011; Merriam, 1994). En fallstudie förknippas vanligtvis med ett kvalitativt angreppssätt där 
forskaren är intresserad av processer, innebörder och en specifik förståelse för att skapa ny kunskap 
(Merriam, 1994). Målet är att utifrån studien göra en ingående analys där resultatet värderas utifrån 
hur teorin kan genereras ur det specifika (Bryman, 2011). Införandet av sjuksköterskemottagningar 
var att betrakta som en dynamisk förändringsprocess, varför en kvalitativ metod användes för att djupt 
och brett hämta data som beskriver erfarenheter av förändringsprocessen.  
 
Data samlades in från individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Datainsamlingstillfällen för 
utvärdering av arbetsmiljö i förbättringsarbetet och för studien av förbättringsarbetet gjordes delvis 
vid samma tillfälle. Frågeområde, tidpunkt för datainsamling, antal intervjuer och deltagare beskrivs i 
tabell (bilaga 5). 
 
Individuella intervjuer 
Intervjuer är en vanlig metod för datainsamling för att få fram en persons attityder, värderingar och 
uppfattningar. Väsentligt är att intervjuaren har en metodik som gör att alla respondenter får samma 
förutsättningar till att återge sin bild av verkligheten. En eventuell variation i svaren ska inte bero på 
fel i intervjuarens metodik utan spegla respondenternas faktiska svar (Bryman, 2011). Författaren 
valde att genomföra individuella intervjuer för att fånga enskilda personers uppfattning om införandet 
av sjuksköterskemottagning. Detta av två skäl, för det första gavs personen möjlighet att återge sin 
uppfattning utifrån den roll som personen haft i förändringsprocessen. För det andra var det praktiskt 
att genomföra enskilda intervjuer då de kunde anpassas utifrån när personen själv hade tid. 
Individuella intervjuer har fördelen att de låter individen uttrycka sig utan socialt tryck från andra i en 
gruppintervju (Halkier, 2010). 
 
Datainsamling 
De individuella intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt med stöd av en intervjuguide 
(bilaga 7). Frågorna var öppna och enkla för att generera innehållsrika svar (Bryman, 2011; Trost, 
2010). Frågorna avsågs besvara hur personen upplevt förändringsprocessen, vilka faktorer eller 
händelser som varit hindrande respektive underlättande i förändringsarbetet samt vad som var viktigt 
att beakta för det fortsatta utvecklingsarbetet. Intervjuguide med retrospektiva frågor ställer ibland 
ouppnåeliga förväntningar på att respondenten ska minnas händelser och vad man tyckt om olika 
aktiviteter (Trost, 2010). För att underlätta för respondenten började intervjun med en fråga som 
möjliggjorde en tillbakablick över vad som förändrats sedan ett år tillbaka. Författaren valde att inte 
spela in de individuella intervjuerna för att minska risken för att respondenten skulle känna sig 
obekväm. Svaren antecknades istället kortfattat under intervjuns gång.  
 
Urval 
Urvalet gjordes strategiskt med målet att intervjua personer som aktivt deltagit i utvecklingen av en 
specifik sjuksköterskemottagning (Jakobsson, 2011; Trost, 2010). Sammantaget genomfördes 6 
individuella intervjuer med läkare och sjuksköterskor. 
 
Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervju är en metod för att fånga mönster i gruppers berättelser. Deltagarna i gruppen 

ges möjlighet att fråga och kommentera varandras utsagor vilket ofta berikar datainsamlingen. 

Fokusgruppsintervjuer fångar mycket data på relativt kort tid och är vanligen bekväm för deltagaren 

då det kan vara mindre påträngande än en individuell intervju. De individuella intervjuerna 

genomfördes före fokusgruppsintervjuerna och bidrog till en viss förförståelse som användes till att 

formulera frågorna till fokusgruppsintervjun (Halkier, 2010). 
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Datainsamling 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med stöd av en frågeguide utifrån två frågeområden; 

uppfattningen om sjuksköterskemottagning och om arbetsmiljön (bilaga 8). Syftet med de två 

frågeområdena vid samma intervjutillfälle var att förenkla datainsamlingen för utvärdering av 

arbetsmiljön i förbättringsarbetet och erfarenheterna av sjuksköterskemottagning för studien av 

förbättringsarbetet. Intervjuerna spelades in och transkriberades. För att stärka metodiken deltog en 

utomstående observatör under intervjuerna. Observatörens roll var att observera hur intervjun 

genomfördes och ”vad som hände i rummet” av betydelse för resultatet. Författaren beaktade 

observatörens dokumenterade reflektioner efter att innehållsanalysen var genomförd. 

Urval 

Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval (Jakobsson, 2011; Trost, 2010) där 

medarbetare erbjöds delta vid en specifik tidpunkt. Datumet valdes med hänsyn till schemalagd tid för 

arbetsplatsmöte så att alla som var i tjänst kunde delta i intervjun. Sammanlagt genomfördes 5 

fokusgruppsintervjuer. Två av intervjuerna bestod av läkare, en av sjuksköterskor och en av 

sjuksköterskor och undersköterskor. Den femte fokusgruppen bestod av ledningsansvariga som varit 

aktiva i förändringsarbetet. Respondenterna hade varierande engagemang och involvering i införandet 

av sjuksköterskemottagning.  

 

Analys av individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

Intervjutexterna underkastades en induktiv innehållsanalys, se under rubrik Arbetsmiljö under metod 
för förbättringsarbetet ovan. Vid införandet av sjuksköterskemottagning har aktiviteter och väsentliga 
kontextuella händelser skrivits ner i en tidslinje. Tidslinjen fungerade som stöd vid analysen (bilaga 2). 

 

Min roll som forskare 

Som verksamhetschef på kliniken och samtidig forskare av förändringsarbetet kombinerades två 
positioner som gav både möjligheter och utmaningar. Styrkan låg i att min kunskap om klinikens 
processer var relativt stor, att jag som verksamhetschef hade mandat att prioritera 
utvecklingsaktiviteter nödvändiga för att forma sjuksköterskemottagningar. I vardagens arbete hade 
jag också kännedom om klinikens kultur och vilken införandetakt som var lämplig i förhållande till 
andra aktiviteter på kliniken.  
 
Till utmaningarna hörde att jag som chef själv utförde all datainsamling. Det ökade risken för att 
medarbetarna inte hade den öppenhet i sina åsikter som behövs för att erhålla ett trovärdigt resultat. 
För att minska risken för det försökte jag själv vara lyhörd och öppen i kommunikationen. Valda 
datainsamlingsmetoder syftade till att stärka respondenternas möjlighet till att svara så fritt som 
möjligt. Valet att göra intervjuerna själv styrdes av min önskan om att få ta del av primärdata. Genom 
att få tillgång till primärdata i sin kontext ökade möjligheten till ett genuint resultat.  

 

Etiska överväganden 

Syftet med uppsatsen var att studera vilka erfarenheter som kan dras av införandet av 
sjuksköterskemottagningar. Studien av förbättringsarbetet inkluderade inga patienter, hanterade inte 
data av känslig natur, avsåg inte påverka forskningspersonerna och publicerades inte i någon tidskrift, 
varför uppsatsen inte behövde underkastas etisk granskning enligt etikprövningslagen (Ejlertsson, 
2014). För att säkerställa god forskningsetik valde jag dock att göra en egengranskning utifrån 
Hälsohögskolas blankett tillsammans med min handledare. Detta bidrog till en medvetenhet om etiska 
överväganden som skulle komma i fråga under studien.  
 
Studien genomfördes utifrån vetenskapligt förhållningssätt där involverade personer fick information 
och gav sitt samtycke kring datainsamling. All data hanterades på ett sätt så att den enskilde personen 
inte kunde identifieras av någon utomstående. Alla frågor i intervjuer övervägdes noga för inte ge 
negativa konsekvenser för respondenterna.  
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Resultat 

Resultat av förbättringsarbetet  

Resultatet av förbättringsarbetet introduceras med status på de olika sjuksköterskemottagningarna.  
Därpå följer en schematisk presentation av resultatet för KLEA. Efter detta beskrivs resultatet för 
tillgänglighet till hudkliniken i sin helhet. Avslutningsvis presenteras resultaten av KLEA i detalj. 
 
Status på förbättringsarbetet 
Förbättringsarbetet med att öka tillgängligheten genom att utveckla och införa 
sjuksköterskemottagning utvecklades i olika grad för STD, psoriasis, akne, malignt melanom (MM) 
och aktinisk keratos (AK). Status för de olika mottagningarna skiljer sig beroende på startdatum, 
utvecklingstakt och antal inkluderade patienter (tabell 1). Utvärdering av mottagningarna med PREM-
enkät genomfördes på alla mottagningar utom på aknemottagningen. Den utvärderingen inleds i juni 
2016 när första patient genomgått hela vårdprocessen.  
 

 
Mottagning Start Antal patienter som varit 

på sjuksköterskemot-
tagning 2015/2016 
(mars) 

Status på införandet av 
sjuksköterskemottagning 

Psoriasis November 
2014 

47/25 Breddinförd 2015. 
Utvärdering genomförd. 
Planering av fler 
mottagningstider pågår. 

Akne November 
2015 

4/25 Pilot genomförd. 
Justering av vårdprocess vintern 
2016. 
Utökad mottagning i schema 
planeras. 
Utvärdering PREM juni 2016. 

STD November 
2014 

547/245 Fullt implementerad. 
Utvärdering genomförd. 

MM Maj 2015 10/11 Pilot genomförd. 
Första utvärdering genomförd. 
Personalomsättning. 
Behov av ökad användning. 
Nyanställd sjuksköterska mars 
2016. 

AK Maj 2015 40/7 Pilot genomförd. 
Utvärdering genomförd. 
Breddinförande planeras för maj 
2016. 

 
Tabell 1: Tabell över mottagningstyp, start, antal patienter och status på förbättringsarbetet. 

 
 
Tillgänglighet 
Mått för tillgänglighet till Hudkliniken i Östergötland presenteras i styrdiagram nedan. Startpunkt för 
de olika sjuksköterskemottagningarna har markerats i diagrammen. Statistiskt signifikanta 
förändringar har ringats in. 
 
Andel patienter som väntat längre än 60 dagar på nybesök till läkare visar på systematisk variation 
med flera mätpunkter utanför styrgränserna, och en statistisk instabil process (diagram 1). Data blev 
tillgängliga först december 2014. Startpunkt för psoriasis- och STD mottagning ligger innan 
mätperioden startades. Målet inom region Östergötland är att högst 20 % av patienterna ska behöva 
vänta mer än 60 dagar. 
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Diagram 1: Andel patienter på Hudkliniken i Östergötland som väntat längre än 60 dagar till nybesök hos läkare. 
Målet är < 20 %. 

 
Den faktiska väntetiden till nybesök till kliniken visar en slumpmässig variation sedan start av 
sjuksköterskemottagningar (diagram 2). Mätpunkten i december 2015 ligger utanför styrgränsen och 
betecknas som en systematisk variation. Mätpunkten åskådliggör de extra besök som kliniken 
genomförde för patienter som väntat närmare 180 dagar till nybesök. Kön till nybesök minskade från 
januari 2015 från 2000 till 1500 patienter mars 2016. 
 

 

Diagram 2: Faktisk väntetid (medel antal dagar per månad) till nybesök på Hudkliniken i Östergötland.  

Styrdiagrammet för andel patienter som varit på återbesök inom planerad tid visar på en systematisk 

förbättring, sedan april 2015 ligger 9 mätpunkter ovanför centrumlinjen och från februari 2016 ligger 

3 mätpunkter ovan övre styrgränsen (diagram 3) vilket indikerar en icke slumpmässig förbättring av 

andelen patienter som varit på återbesök inom planerad tid. 
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Diagram 3: Andel patienter per månad som varit på återbesök inom planerad tid på Hudkliniken i Östergötland.  

 

KLEA 

Resultatet för KLEA varierade för de olika sjuksköterskemottaningarna. Nedan ges en sammanfattning 

av resultatet för KLEA (tabell 2). Resultatet var oförändrat, visade en försämring eller en förbättring. I 

tabellen visas också tillgängligheten till sjuksköterskemottagningen för den specifika patientgruppen. 

Arbetsmiljön utvärderades på kliniknivå och inte specifikt för de olika mottagningarna.  

 
Tabell 2: Resultat av sjuksköterskemottagningarna på tillgänglighet och KLEA. 

 

Kvalitet 

Nedan återges hur sjuksköterskemottagningarna skapar kvalitet, dvs. att de tillfredsställer patientens 

behov av vård i hög grad när vårdprocessen är utformad och används.  

Psoriasis 

Patienter med medelsvår till allvarlig psoriasis har en definierad vårdprocess där teambesök med både 

läkare och sjuksköterska varvas med sjuksköterskebesök så att såväl medicinska som 

omvårdnadsrelaterade behov tillgodoses. Patientens behov av uppföljning av behandling och 

livsstilsvanor tillgodoses med sjuksköterskemottagning. Antalet patienter som registrerats i 

kvalitetsregistret PsoReg ökade från 50 till 155 patienter 2015 och överträffade planerat mål på 100 

registrerade patienter.  

Akne 

Det finns en formulerad vårdprocess för patienter som remitterats till kliniken för systembehandling 

av akne. Vårdprocessen innefattar teambesök (sjuksköterska och läkare) som första besök och därefter 

uppföljning på sjuksköterskemottagning. Vid behov får patienten träffa en läkare som avslutande 

besök efter 5-6 månader. Patienten erbjuds samma antal uppföljningsbesök (anpassat utifrån 

individuellt behov) över hela regionen.  
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STD 

Det finns nu en vårdprocess med sjuksköterskemottagning för patienter utan symtom men med 

misstänkt sexuellt överförd sjukdom. Patienterna erbjuds besök till sjuksköterska för självprovtagning, 

rådgivning och vid behov behandling. Utvärdering med totalt 101 patientenkäter (PREM) visade att 

mer än 90 % av patienterna var mycket nöjda eller ganska nöjda med besöket. 

MM 

En ny vårdprocess för tidig kontakt med patient som tidigare haft hudcancer och som upptäckt ny 

förändring har formats och testats i liten skala. Antalet patienter i processen är relativt litet och 

etableringen av vårdprocessen har inte fungerat fullt ut på grund av personalomsättning. Av de 21 

enkäter som besvarats hittills framgår att samtliga patienter kände sig trygga och väl bemötta.  

 

Mycket bra, jag fick besked om att operation skulle ske redan två dagar efter besöket (patient 

10). 

 

En patient är missnöjd med tidpunkten för cancerbesked. 

 

Jag hade önskat att inte få cancerbesked […] en fredagseftermiddag (patient 11). 

 

AK 

En process för patienter med AK har utformats och testats i samverkan mellan 8 vårdcentraler och 

hudmottagningen i Linköping. Vårdprocessen innebär att patienter med AK diagnostiserad på 

vårdcentralen som behöver frysbehandling med flytande kväve erbjuds behandling samma dag hos 

sjuksköterska på hudmottagningen. Utvärdering av processen med enkät visade att patientens behov 

tillgodosågs väl. Av 30 tillfrågade patienter svarade 23 patienter på frågor om processen generellt och 

om kvaliteten på vårdcentralen respektive hudmottagningen. Patienterna var belåtna med den 

information de fått. De fann det också acceptabelt att förflytta sig mellan vårdcentralen och 

hudmottagningen för att få behandling samma dag. Besöket på hudmottagningen motsvarade 

förväntningarna (bilaga 9). 

 

Leverans 

De nya sjuksköterskemottagningarna har delvis levererat vård i rätt tid – när behovet uppstår. Det 

fanns begränsat med uppföljningsdata då journalsystemet inte anpassats för att följa data på 

diagnosgruppsnivå. 

Psoriasis 

Den formaliserade vårdprocessen innefattar teambesök och sjuksköterskebesök. Resultatmätningen 

visar att andelen patienter som erbjudits återbesök inom planerad tid inte förbättrats över tid. Istället 

noteras en försämring sedan september 2015 där mer än 6 mätpunkter ligger under medianen 

(diagram 4). Målet var att 80 % av patienterna ska erbjudas vård inom planerad tid. 
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Diagram 4: Andel patienter per månad som erbjudits återbesök inom planerad tid till psoriasismottagningen  

Akne 

Den nya vårdprocessen inklusive sjuksköterskemottagning för patienter med akne ger dem möjlighet 

att få uppföljning av provsvar och behandling i rätt tid. Patienten kallas till återbesök till sjuksköterska 

1, 3 och 5 månader efter behandlingsstart. Mätningarna är begränsade då data inte kunnat registreras i 

journalsystemet.  

STD  

Sjuksköterskemottagningen har medfört fler besökstider till STD mottagningen. Patienten erbjuds 

nybesök till läkare eller sjuksköterska. Patienten ”direktbokas” varför inga väntetider registreras i 

uppföljningssystemet. Det nationella kravet är att erbjuda nybesök inom 7 dagar. I enkäten svarade 6 

av 101 patienter (6 %) att de tyckte det var svårt att få tid till nybesök. Sjuksköterskemottagning 

erbjuds dagtid. På frågan ”vilken tid skulle passa dig bäst att komma” svarar 75 % dagtid och 25 % 

kvällstid. Majoriteten, 67 %, bokar sig via webben, övriga via telefon. 

MM 

Patient med oro för ny hudcancer ska den utvecklade vårdprocessen erbjudas besök till sjuksköterska 

inom en vecka. Utvärdering av 21 patientenkäter visade att majoriteten av patienterna var på besök 

inom en vecka. Samtliga patienter var på besök inom två veckor. Resultatet visade en kraftig avvikelse 

för en patient som var på besök först efter 3 veckor. Orsaken till avvikelsen är okänd men kan bero på 

bristande resurser eller planering.  

AK 

Patienter till mottagningen för AK erbjöds vård när behovet var aktuellt. Med 

sjuksköterskemottagning behöver patienten inte ställas på väntelista för nybesök till läkare. Enkäten 

visade att 100 % av patienterna fick behandling samma dag och 95 % av patienterna svarade att det var 

värdefullt. Patienterna tillfrågades om de önskade komma senare samma vecka. Mer än hälften 

uttryckte det som ett sämre alternativ (bilaga 9) .  

 

Effektivitet 

Enkäter på läkarmottagningarna för att utröna om patienter vårdas på ”rätt vårdnivå” visade i mars 

2015 att 23 % av patienterna bedömdes kunna gå till en sjuksköterska vid kommande besök. 

Uppföljningen av enkäten 2016 visade att andelen patienter som skulle kunna gå till sjuksköterska 

kommande besök var 21 %. Behovet av sjuksköterskemottagning för de olika diagnosgrupperna bestod 

och kan tillgodoses i högre grad sedan sådana vårdprocesser etablerats. Det identifierade behovet av 

sjuksköterskemottagning för patienter med eksem har av resursskäl inte utvecklats (bilaga 10).  
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Produktiviteteten på kliniken förbättrades med sjuksköterskemottagningar. Antalet patientbesök 

ökade samtidigt som kostnaden minskade. Antalet läkarbesök per patient minskade i de vårdprocesser 

där sjuksköterskemottagningar kunde erbjudas (tabell 3). 

 

Sjuksköterske-
mottagning Yrkeskategori 

Antal 
besök före 
förändring 

Antal 
besök efter 
förändring 

Kostnads-
förändring 

Psoriasis 

läkare 3 2 

högre 

sjuksköterska 0 3 

summa 3 5 

Akne US 

läkare 4,2 2 

lägre 

sjuksköterska 0 3 

summa 4,2 5 

Akne ViN 

läkare 2,4 2 

samma 

sjuksköterska 2,2 3 

summa 4,6 5 

STD 

läkare 1 0 

lägre 

sjuksköterska 0 1 

summa 1 1 

MM 

läkare 1 0,5 

samma 

sjuksköterska 0 1 

summa 1 1 

AK 

läkare 1 0 

lägre 

sjuksköterska 0 1 

summa 1 1 

  Totalt 14,8 18 lägre 

 

Tabell 3: Typiskt antal besök före och efter förändring och effekter på kostnad. 

 

Psoriasis 

Vårdprocessen för patient med psoriasis innefattar efter införandet av psoriasismottagning ett 

läkarbesök mindre men istället tre sjuksköterskebesök. Förändringen motsvarar två tillkommande 

besök som ökade den totala kostnaden för patientgruppen. Kostnaden per besök minskar då 

sjuksköterskan utför fler besök. Patienten har fler vårdkontakter där nyttoeffekten ökar för patient 

med psoriasis. Processen levererar rätt vård på rätt vårdnivå. 

Akne 

Patienter med akne som tidigare inte följdes upp eller följdes upp hos enbart läkare följs nu upp på 

sjuksköterskemottagningen. Antalet besök för patienten har formaliserats till 1-2 läkarbesök och 3 

sjuksköterskebesök. Totalkostnaden för uppföljning av aknepatient har minskat efter införandet av 

sjuksköterskemottagning. 

STD 

På nya sjuksköterskemottagningen i Linköping genomfördes 547 besök under 2015. På kliniken 

minskade antalet läkarbesök medan antalet sjuksköterskebesök ökade. Totalt utfördes fler besök 

under 2015 på STD-mottagningen än 2014, men till en lägre kostnad. Vården kan i hög utsträckning 

erbjudas på rätt vårdnivå där läkare träffar patient med symtom på sexuellt överförbar sjukdom 

medan sjuksköterska träffar patient utan symptom men med misstänkt sjukdom. 
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MM 

Patient i behov av tidig vårdkontakt erbjuds ett inledande besök med fotografering hos sjuksköterska. 

Patienten går som tidigare på ett besök men träffar sjuksköterska istället för läkare. Besöket hos 

sjuksköterska är billigare än hos läkaren. Sjuksköterskan konsulterar efter fotograferingen alltid läkare 

för ställningstagande om fortsatt vård. Tiden för konsultation är kortare än för ett traditionellt 

läkarbesök varför den totala kostnaden med sjuksköterskekontakt och läkarkonsultation beräknas till 

samma före och efter införandet av sjuksköterskebesök.  

 

AK 

Patienter med AK träffar sjuksköterska istället för läkare varför kostnadseffektiviteten förbättras. Varje 

besök generar hälften av den tidigare kostnaden efter införandet av sjuksköterskemottagning. 

Återbesök är ej aktuellt inom vårdprocessen. 

 

Arbetsmiljö 

Den deduktiva analysen av intervjudata insamlade mot slutet av förbättringsarbetet syftade till att visa 

om förbättringsarbetet påverkat arbetsmiljön utifrån de tidigare identifierade huvudkategorierna; 

arbetsinnehåll, prestation och situation (bilaga 11). Analysen visar att arbetsmiljön påverkats i både 

positiv och negativ riktning.  

Arbetsinnehåll 

Informanterna uttryckte att sjuksköterskemottagning ger mer av rätt arbetsinnehåll men att man 

fortfarande har för mycket administrativa arbetsuppgifter. Sjuksköterskemottagning gav som önskat 

mer specifik patientkontakt. 

 

 […] jag gör det jag önskar och patienterna blir mer synliga (sjuksköterska 1). 

Sjuksköterskorna har fler arbetsuppgifter än tidigare vilket uttrycks som belastande.  

Det betyder också att vi har mer uppgifter än innan (sjuksköterska 10). 

För läkargruppen har arbetsinnehållet ändrats negativt i den meningen att de tillfrågas om 

patientärenden vid fler tillfällen då sjuksköterskorna har obesvarade frågor från sina mottagningar. 

Det framkommer också positiva effekter i form av avlastning genom sjuksköterskornas insatser. 

Man behöver inte informera om vad patienten ska göra. Hon vet precis (läkare 4) . 

Det är en avlastning med 3 månaders besöken […] (läkare 4). 

Prestation 

Analysen visar att sjuksköterskemottagningarna har påverkat strukturer och känslan av effektivitet. 

Delar av sjuksköterskemottagningarna uppfattas som effektiva. 

Hon har ju faktiskt haft 60 patienter i år. Det är ju 60 läkarbesök (läkare 1). 

Det är bra för det sparar tid för läkarmottagningen. Vi har mer tid för svårare fall (läkare 3). 

[…] man har sitt specialistområde, det ökar kvaliteten, man kan själv svara lite djupare på 

förfrågningar [...] (sjuksköterska 3). 

 

Situation 

Den specifika situationen visar på utsagor om arbetsbelastning, teamarbete och personlig utveckling.  

Informanterna uttryckte att införandet av sjuksköterskemottagning inte gett någon generell 

förbättring av arbetsbelastningen. Sjuksköterskorna beskriver sig som mer stressade efter införandet 

av sjuksköterskemottagningarna. De uttrycker en påtaglig frustration över att inte räcka till för sina 

arbetsuppgifter. Bristen på tid framkommer som det största och ständigt återkommande hindret. Även 

läkarna upplever att sjuksköterskorna blivit mer stressade. Avlastningen i vissa arbetsuppgifter för 

läkarna döljs i vardagen. 
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De [sjuksköterskorna] känner mera stress och press i arbetet nu när de fått den här uppgiften 

men som de inte riktigt har tid att göra (läkare 5). 

Fast det [avlastningen] är ju inget man märker av, vi får ständigt nya patienter (läkare 4). 

Den mest framträdande positiva förändringen av arbetssituationen är sjuksköterskornas 

tillfredsställelse med att ha egen mottagning. Det är ansvarsfullt, roligt och utvecklande. 

För det ger arbetsglädje, en vilja till att förändra, läsa på […]. Bli duktig i det man gör 

(sjuksköterska 2). 

Det är jätteroligt, jag trodde aldrig jag skulle få uppleva det här […] (sjuksköterska 2). 

Det tillfredsställer deras behov och våra önskningar (sjuksköterska 1). 

Informanterna uttryckte att teamarbete i sjuksköterskemottagningarna förbättrar samarbetet, det 

kollegiala stödet mellan yrkesgrupperna och kunskapsutvecklingen. 

Det var nervöst i början […] men att kunna fråga om allt och när som helst var så skönt. Nu 

när jag haft så många patienter har jag blivit bättre och bättre […]. De [läkarna] vill att man 

ska lära sig (sjuksköterska 3). 

Det är bra med teambesök för man får jättebra information och lärande på den 

mottagningen. (sjuksköterska 2). 
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Resultat för studien av förbättringsarbetet  

Innehållsanalysen av data från individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer resulterade i 
kategorier som beskriver vilka erfarenheter bland chefer och medarbetare som kan knytas till 
införandet av sjuksköterskemottagning. De 6 kategorierna, som är utformade utifrån 21 
underkategorier, är: förändringsstrategi, förändringsprocess, organisatoriska och kulturella effekter, 
kontextuella förutsättningar och framtida behov. Kategorierna motsvarar ett mer manifest innehåll än 
latent budskap (tabell 4) (Lundman & Hällgren Granheim, 2012).  
 

Underkategori Kategori 

Gemensam strategi 

Förändringsstrategi Planering 

Arbetsmodell 

Drivkraft 

Förändringsprocess 
Förändringsarbetet 

Ledarskap 

Kollegialt stöd 

Verksamhetens utformning 

Organisatoriska effekter 
Kompetensutveckling 

Teamarbete 

Roller 

Synsätt 
Kulturella effekter 

Relation 

Utgångsläge 

Kontextuella förutsättningar Bemanning 

Ändrade förutsättningar 

Tid 

Framtida behov 

Produktion- och schemaplanering 

Dialog 

Utbildning 

Vidareutveckling 
 

Tabell 4: Underkategorier och kategorier från innehållsanalysen av intervjudata. 

 

Förändringsstrategi 

Analysen visar erfarenheter av att ha en gemensam förändringsstrategi, dialog och modell för 

sjuksköterskemottagning. 

Informanterna reflekterade över det inledande arbetet där ledningsgruppen under ett antal möten tog 

fram en strategi för vilka områden som kunde lämpa sig för sjuksköterskemottagning och hur 

förändringen skulle kunna genomföras. Den gemensamma strategin uppfattades som värdefull. 

 […] vi hade våra möten, vi tänkte på samma sätt och att vi satte det på pränt. Annars vet jag 

inte hur det skulle gått (ledare 2). 

Informanterna uttryckte klinikdagarna som väsentliga för att få gemensamt stöd till förändringen. På 

klinikdagarna diskuterades gemensamt mål och arbetssätt för utvecklingen av 

sjuksköterskemottagningar. Medarbetarna återkopplade till ledningen vilka 

sjuksköterskemottagningar de ville vara med att utveckla.  

Vi fångade upp på klinikdagarna (ledare 2). 

Informanterna återkom till ledningsgruppens arbete som fortsatte med detaljplanering, utformning av 

arbetsgrupper, tidsplanering och ansvarsfördelning. Ledningsgruppen diskuterade också hur brett 
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eller smalt förändringsarbetet skulle börja. Hur många mottagningar kunde man utveckla samtidigt? 

Det fanns många potentiella sjuksköterskemottagningar - ledningsgruppen behövde prioritera. 

Fördelen med att börja brett uttrycktes som att; 

Man får en ökad acceptans i gruppen om man börjar brett. Man kanske har mer resurser när 

man börjar smalt men då blir processen så utdragen. Jag gillar att vi började brett, alla fick 

möjlighet att vara med (ledare 2). 

Informanterna uttryckte också utmaningen att involvera och fördela kompetens på ett balanserat sätt. 

[…] att få balans i gruppen. Så att rätt person gör det. Den balansgången var lite knepig 

ibland (ledare 1). 

Förändringsarbetets processbeskrivning (se metodavsnittet) uppfattades av ledningsgruppen som 

värdefull för styrning och ledning. Ledningsgruppen uppfattade också dokumentet ’utformning av 

sjuksköterskemottagning’ (riktat till arbetsgrupperna, se metodavsnittet) som värdefullt. Samma 

dokument distribuerades till de olika arbetsgrupperna för att vägleda utvecklingen men i intervjuerna 

framkom inga utsagor från medarbetarna om dokumentet. 

 

Förändringsprocess 

Erfarenheter av förändringsprocessen beskrevs i termer av: arbetsformer för förändringsarbetet, 

drivkraft, ledarskap och kollegialt stöd. 

Den tid arbetsgrupperna fått för förändringsarbete upplevde informanterna som adekvat till en början 

men över tid räckte den inte till.  

[…] man måste bygga in tid, att få tid till att göra det (sjuksköterska 4). 

När en första arbetsform för sjuksköterskemottagning arbetats fram testades den. Testade 

mottagningsformer justerades och utvecklades vidare utifrån vunna erfarenheter. Att testa i liten skala 

uttrycktes generellt som mycket positivt. Informanterna återkom till att förändring tar tid och att man 

måste vara uthållig för att lyckas. Sjuksköterskemottagningarna hade olika arbetssätt vilket gjorde att 

det var svårt att förutse allt från början. 

Ibland är det bättre att börja och sedan få tid att korrigera (sjuksköterska 5). 

Allt kan inte vara perfekt från början (sjuksköterska 5). 
 
Det blev så mycket teori, jag gillar praktiken bättre. Då har jag något att ta på (sjuksköterska 
3). 
 

Informanter som var mindre involverade i arbetsgrupperna uttryckte en frustatration över att 

förändringsarbetet inte var klart och att man inte visste vad som gällde. Man var orolig för hur man 

skulle hinna med och hur det skulle organiseras.  

Det var så rörigt (läkare 1). 
 
[…] att man sätter igång när det är klart. När det är klart så måste det funka (läkare 4). 

Informanterna uttryckte att det är viktigt med ett personligt engagemang och att man som person 

förstår och känner vad man ska uppnå för att få en drivkraft i arbetet.  

[…] när man bestämt sig går det med automatik fort för att det är roligt (sjuksköterska 6). 

Förändringsprocessen gav erfarenheter för ledarskap och styrning. Styrningen av de olika 

arbetsgrupperna påverkades av deras behov och ledarens förhållningssätt. Ledningens stöd matchade 

inte alltid behovet.  

Jag skulle varit mer aktiv (ledare 1). 

Om man är med i processen kan man styra upp det på ett annat sätt, men är det många 

grupper kan man inte vara med överallt (ledare 2). 
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Det är lättare med en förändring om man får en piska uppifrån. Man behöver krav och mål 

för att komma igång (sjuksköterska 4). 

Man är inte van att jobba underifrån (läkare 2). 

[…] ledarens stöd är viktigt (sjuksköterska 5). 

Att inte styra upp för mycket, då lägger man sordin på kreativiteten (ledare 2). 

Informanterna uttryckte att kollegialt stöd var väsentligt för tryggheten i förändringsarbetet och för att 

förändringsarbetet skulle fortskrida. Det var dock ingen självklarhet i förändringsarbetet.  

Kollegorna gav mig stöd. Det gäller att inte bli ledsen när det inte fungerar på en gång 

(sjuksköterska 2). 

Jag fick fråga om allt (sjuksköterska 3). 

Jag var inte riktigt välkommen att fråga (sjuksköterska 13). 

 

Organisatoriska effekter 

Informanterna beskrev att införandet av sjuksköterskemottagningar gav effekter på organisationen. I 

intervjuer framkom erfarenheter om verksamhetens utformning, arbetsinnehåll, medarbetarnas roller 

och kompetens. 

Vid införandet av sjuksköterskemottagning var frågan om vilka patienter som ska inkluderas eller 

exkluderas viktig. Trots inledande arbete i arbetsgruppen blev det inte entydigt vilka patienter som 

skulle ingå i vårdprocessen. 

Alla patienter passar inte in i mallen (sjuksköterska 2). 

Vi kanske borde ha ett annat urval (sjuksköterska 4). 

En effekt av mer formaliserade sjuksköterskemottagningar var att patienter ibland bokades till besök 

hos sjuksköterska även om de kanske inte lämpade sig på en sjuksköterskemottagning. Detta 

upplevdes ibland som ett problem, men inte alltid. 

De [läkarna] bokar in patienter hos oss de själva inte hinner med och att det är en stress 

bakom alltihopa (sjuksköterska 4). 

[…] men jag gör det för att spara tid (läkare 1). 

Men för det mesta blir det ganska bra (sjuksköterska 11). 

Ibland ”klämdes sjuksköterskemottagningarna in i verksamheten när det tilläts”. Kapaciteten i 

verksamheten räckte inte alltid till för att realisera det förändrade arbetssättet. Det medförde krockar 

med andra uppgifter och ibland brist på lokaler för sjuksköterskemottagning. Sjuksköterskorna 

betonade att de inte blivit av med några arbetsuppgifter och arbetet blivit alltför splittrat. 

[…] ska man ha mottagning, ska man ha tid för det också (sjuksköterska 12). 

Jag klämmer in det på andra tider jag skulle gjort andra arbetsuppgifter (sjuksköterska 14). 

Det är svårt för vi har inte blivit av med några arbetsuppgifter (sjuksköterska 6). 

Informanter uttryckte att de inte visste vad som hände med deras patienter när de inkluderats i en ny 

vårdprocess, hur aktiva de olika mottagningarna var eller om sjuksköterskemottagningarna gett effekt 

på tillgängligheten. 

Jag har ju lämnat över till teammottagningen och sedan vet jag inte vad som händer (läkare 

8). 

[…] har man märkt något på söktrycket i telefonen? (läkare 5). 
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Analysen visade att förändringen påverkar arbetsrollerna. Läkare uttryckte en osäkerhet om hur 

mycket stöd sjuksköterskorna behövde ha och de ville gärna finnas till hands när sjuksköterskorna 

hade mottagning. Andra läkare var inte beredda på detta vilket splittrade det planerade arbetet. 

Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av att kunna fråga vid oklarheter.  

Vi måste ha tillgång till någon man kan fråga (sjuksköterska 5). 

Flera olika roller hos sjuksköterskorna uttrycktes som belastande och behövde förändras. 

Det är så många olika roller […] det behövs en differentiering av rollerna (sjuksköterska 5).  

Kompetensen utvecklades med införandet av sjuksköterskemottagning på ett gynnsamt sätt. 

Informanterna uttryckte att kompetensen utvecklats genom utbildning, teamarbete och erfarenhet av 

egen mottagning. 

Vi fick vara med på delar av ST-utbildningen (sjuksköterska 4). 

[…] ett typexempel på att det kan bli riktigt bra när man har sett många patienter (läkare 7). 

Att vara med på läkarmottagningen. Man snappar upp, det gör man inte när man är ensam, 

man får hela sammanhanget (sjuksköterska 2). 

 

Kulturella effekter 

Införandet av sjuksköterskemottagningar inverkade på synsätt och relationer vilket betecknas som en 

kulturell effekt. 

Informanterna uttryckte att ansvarskänslan stärkts genom att ha egna sjuksköterskemottagningar och 

att det också förväntades att man tar mer ansvar. 

[…] man måste ta ansvar och lära sig hela tiden (sjuksköterska 8). 

Det är roligt att få ta ansvar (sjuksköterska 10). 

Utvecklingsarbetet stimulerade till nya sätt att tänka, något som uttrycks i positiva termer.  

[…] man har ju haft det tänket, man jobbar ju efter det, man får lusten att fortsätta 

(sjuksköterska 6).  

Sjuksköterskemottagning påverkade relationen mellan yrkeskategorierna på flera sätt. Informanterna 

menade att samspelet var viktigt för att lyckas med utveckling av sjuksköterskemottagning och 

fortsätta driva gemensamma vårdprocesser. Relationen skapade ömsesidigt värde. 

Vi är på samma nivå […] (sjuksköterska 3). 

Det viktiga är att ha en person i teamet som man litar på och som man jobbar emot (läkare 

7). 

 

Kontextuella förutsättningar 

Förändringsarbetet har genomfördes i en specifik kontext. Uppfattningar om utgångsläge, 

bemanningssituation, konkurrerande uppdrag och ändrade förutsättningar under förändringsarbetets 

gång framträdde under intervjuerna.  

Informanterna uttryckte att införandet av sjuksköterskemottagningar låg bra i tiden. Tekniska 

lösningar, yttre krav och ett ledarskap som stöttar ökad specialisering av arbetsuppgifter gav 

gynnsamma förutsättningar.  

[…] förr var det ju så att alla skulle vara utbytbara (läkare 7). 

Det var ju krav på att ha kontaktsjuksköterska så vi byggde på det (ledare 2). 

Det har blivit ett generationsskifte: det har börjat hända saker (ledare 1). 
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Trots utökad bemanning beskrevs bemanningssituationen som ett återkommande hinder för att införa 

sjuksköterskemottagningarna. Under pågående utvecklingstid byttes deltagare i arbetsgrupperna 

delvis ut. Sjuksköterskemottagningarna konkurrerade också med andra uppgifter. Medarbetarna 

uttryckte att arbetsinnehållet måste omfördelas för att patientens behov ska tillgodoses och att 

arbetsmiljön ska förbättras. 

 […] om alla var på plats fanns det ju utrymme, men så var det ju inte (sjuksköterska 4). 

[…] det var ju inte tänkt att det skulle bli så (läkare 5). 

Sedan är det många grunduppgifter som måste flyta på (ledare 2). 

 

Framtida behov 

Uttalanden i intervjuerna var framåtblickande och tog fasta på erfarenheter för fortsatt utveckling av 

sjuksköterskemottagningarna. Informanterna reflekterade kring kommunikation, tid, utbildning och 

strukturer. 

Återkommande uttrycktes behovet av att prata ihop sig mellan och inom yrkesgrupperna för att 

fördjupa och förankra nya arbetssätt ytterligare. Bristen på schemalagd tid för utvecklingsarbete gav 

för lite möjlighet till dialog. 

Viktigt är små träffar i temat, det tänkte vi inte så mycket på när vi startade (sjuksköterska 

2). 

Vi har väl inte haft så mycket strukturerade samtal om hur det ska bli (sjuksköterska 14). 

Det fanns en uttalad vilja att vidareutveckla sjuksköterskemottagningarna men det framfördes att de i 

högre grad borde integreras i verksamhet och schema. Sjuksköterskemottagning var inte längre något 

som testades, utan en del av en större framtida verksamhet. Verksamheten behövde struktureras ännu 

mer för att bli effektiv. 

Det är sjuksköterskemottagning som är vägen vi behöver gå (läkare 11). 

Vi skulle behöva en logistik över när vi ska ha sjuksköterskemottagningar, det måste bli mer 

hållbart i schemat (sjuksköterska 4). 

Ska man bli duktig på det man gör måste det finnas förutsättningar (sjuksköterska 8). 

 

Sammantaget resultat 

De mest framträdande positiva erfarenheterna var att: 

 Förbättringsarbetet initierades gemensamt och brett. 

 Vårdprocesserna för sjuksköterskemottagning tidigt kunde testas, utvärderas och justeras.  

 Sjuksköterskornas ökade ansvarskänsla och patientkontakt berikade arbetet. 

 Den ändrade relationen mellan läkare och sjuksköterskor skapade värde. 

De dominerande bristerna som framkom var att: 

 Det inte upplevdes någon påtaglig lättnad i arbetet. 

 Antalet arbetsuppgifter för sjuksköterskorna blivit för stort. 

 Oklarheter fanns i ett par vårdprocesser om vilka patienter som ska inkluderas.  

 Det blivit lite rörigt då alla inte vet vad som gäller.  

 Det saknats tid för teamen att vidareutveckla arbetsformerna. 
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Diskussion  

Syftet med förbättringsarbetet var att öka tillgängligheten till Hudkliniken. Utvärderingen visade en 
förbättrad tillgänglighet till återbesök på kliniknivå och till sjuksköterskemottagning för STD, AK och 
MM. Däremot påvisades ingen förbättring av tillgängligheten till nybesök. Målet med 
förbättringsarbetet var att på längre sikt öka klinikens totala tillgänglighet genom att införa 
sjuksköterskemottagningar och förbättra KLEA. Resultatet av KLEA var därför viktigt för att förstå 
förändringens värde. Enligt Lord (2015) behöver alla KLEA dimensioner förbättras för att patienten 
och sjukvårdssystemet i sin helhet ska ha nytta av förändringen. Så innebär då förändringarna i det 
här fallet en förbättring?  
 
Sjuksköterskemottagningarna på hudkliniken kännetecknades av kvalitet och effektivitet. Vården 
levererades i hög grad när behovet uppstod. Att sjuksköterskemottagningarna inte levererade vård i 
rätt tid för psoriasispatienterna i önskad utsträckning kan förklaras med bristande schemaplanering 
och personalomsättning. När t. ex. en av läkarna i teamet slutade minskade antalet mottagningar 
vilket troligen består tills kompetensen är stärkt. Sjuksköterskemottagning var tveklöst uppskattat av 
sjuksköterskorna även om arbetsuppgifterna blivit för många. En tolkning är därför att 
sjuksköterskemottagning befrämjar god arbetsmiljö om sjuksköterskorna kan avlastas från andra 
arbetsuppgifter. Den ökade känslan av stress kan också bero på omställningen av arbetsinnehåll och 
arbetssätt. Övergång från invanda arbetssätt till nya arbetsuppgifter och roller kan skapa negativa 
reaktioner (Yukl, 2012). Om man utgår från resultatet av KLEA, förståelsen för kontextuella faktorer 
och att sjuksköterskemottagning logiskt ökar tillgängligheten så blir svaret att; ja, förändringen 
innebär på många sätt en förbättring. 
 
Studien av förbättringsarbetet fångade erfarenheter i flera dimensioner. Intressant att fundera på är 
kraften i att införa fem sjuksköterskemottagningar ”på en gång” och vilken effekt ett brett angreppssätt 
haft på systemet som helhet. Langley et al. (2009) menar att osäkerheten i en förändring reduceras om 
förändringen testas i liten skala innan en eventuell större förändring införs. En allt för stor 
förändringscykel bör undvikas för att hindra ogynnsamma konsekvenser. Införandet av 
sjuksköterskemottagningar genomfördes i enskilda parallella cykler och i olika takt snarare än med en 
enda stor förändringscykel. Däremot kan införandet av sjuksköterskemottagningar ha gett snarlika 
effekter på systemet vilket kan vara synonymt med effekterna av en större förbättringscykel. Det breda 
angreppssättet och erfarenheterna av införandet av sjuksköterskemottagning finns inte beskrivet i 
litteraturen. Trots positiva utsagor kring ”brett angreppsätt” kan man fundera på vilken effekt 
implementeringen av en enskild sjuksköterskemottagning skulle haft på systemet i förhållande till 
flera mottagningar på samma gång. Studien av förbättringsarbetet pekar på fördelar med det breda 
angreppssättet även om alla i verksamheten kunde gjorts mer medvetna om att förändring också kan 
skapa en period av osäkerhet och tillkommande oväntade händelser. 
 
Intervjuerna visade att de som deltog i förändringsarbetet uppfattade möjligheten att testa i liten skala 
som positivt. Tester i liten skala möjliggör enklare justering av förändringsåtgärder, snabbare 
återkoppling och lärande. Synbara resultat ökar också viljan till ytterligare förbättring (Langley et al., 
2009). Den negativa konsekvensen av att testa och låta arbetssättet för sjuksköterskemottagningarna 
växa fram var att testerna inte var ”perfekta” från början och därför skapade de en viss osäkerhet i 
verksamheten. Det kan vara så att när flera sjuksköterskemottagningar utvecklades på samma gång 
var det svårt för såväl chefer och medarbetare att hålla sig uppdaterade på alla förändringar. Osäkerhet 
och behovet av trygghet i förändringsprocessen varierar också hos individer; en del upplever trygghet 
tidigt i förändringen medan andra behöver mer underlag och stöd för att övervinna osäkerheten 
(Rogers, 2003).  
 
Effekten av sjuksköterskemottagningarna på organisationen visade att det behövs ytterligare 
aktiviteter för att säkerställa förändringen. Tidigare litteraturgranskningar (Gradwell et al., 2002; 
Martínez-González et al., 2015; van Os-Medendorp et al., 2008) har beskrivit att roller och 
arbetsfördelning förändrats men har inte gett några ledtrådar om att införandet av 
sjuksköterskemottagning innefattar nya behov i arbetsorganisationen som behöver hanteras för att nå 
en mer fullvärdig måluppfyllelse av KLEA. Det försämrade resultatet för återbesök till 
psoriasismottagningen pekar på behovet av fördjupad produktions- och schemaplanering. Därtill 
behövs en formaliserad arbetsform för frågor som uppstår under sjuksköterskemottagningarna och 
återkommande tid för teamen för att kontinuerligt vidareutveckla mottagningsformerna.  
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Fascinerande är att resultatet visade på olika utsagor om stödjande dokument (bilaga 3) i ledar- och 
medarbetarperspektivet. Ledningsgruppen uppfattade de stödjande dokumenten som värdefulla 
medan informanter från medarbetargruppen inte nämnde dokumenten. Detta var något överraskande.  
Orsaken till att stöddokumentet inte nämndes är oklart. Det kan t. ex. bero på att det inte frågades 
specifikt om dokumentet i intervjuerna, att man glömt bort det eller att det inte var till någon uttalad 
nytta och därför gavs uppmärksamhet. 
 
Tänkvärt var också den varierande uppfattningen om ledarskapets närvaro. Ledarskapet uttrycktes 
ibland som bristfälligt och ibland som medvetet återhållet för att stimulera arbetsgruppernas 
självständighet. Då några informanter uttryckte ett behov av tydligare styrning talar det emot en alltför 
utpräglad bottom-up driven förändring som annars förordas i förändringsarbete (Kotter, 2012). 
Behovet av styrning kan dock variera över tid och bör anpassas efter gruppernas behov och mognad 
(Yukl, 2012). Uppfattningen om bristen på ledningsstöd kan vara ett uttryck för arbetsgruppernas brist 
på mandat att påverka schema och resursplanering. I ett polärt förhållningsätt ska flera perspektiv 
förenas för framgångsrikt förbättringsarbete. Det tyder på behovet av en ökad närvaro av chefer i 
arbetsgrupperna. Det polära tänkandet förenar ledarens strategiska perspektiv och kontroll över 
resurser med gruppens realtidshändelser och praktiska arbete i vårdprocessen (Levknecht, 2013). 
Forskning om ledarskap vid implementering visar att ledarskapet är mest aktivt i den initiala fasen av 
ett förbättringsarbete där fokus läggs på analys, organisation och resurser. Efter införandet avstannar 
det aktiva ledarskapet och förändringsteamen lämnas till problemlösning på egen hand vilket kan 
försumma förändringsarbetet (Frykman, Hasson, Muntlin Athlin, & von Thiele Schwarz, 2014). Är det 
vad erfarenheterna vittnar om?  
 
Erfarenheterna pekar på att införandet av sjuksköterskemottagningar är förenligt med Rogers (2003) 
teori om positiva determinanter i olika grad. Sjuksköterskemottagning tillfredsställde faktiskt två 
behov, patientens och sjuksköterskornas. Den gick att testa i liten skala och justera efter önskemål. 
Komplexiteten i sjuksköterskemottagning varierade utifrån vilken typ av patienter som avsågs. 
Sjuksköterskemottagning var vid en första anblick i hög grad kompatibel med befintligt system för att 
den tekniskt och kulturellt passar in. Baksidan var att systemet hade svårt att frigöra utvecklingstid 
och garantera resurser varför kompabiliteten ändå minskade. Den direkt upplevda nyttan fanns delvis 
men var för några informanter osynlig.  
 
Upplevd tröghet i förändringsarbetet ska inte betecknas som det ”psykologiska förändringsmotstånd” 
som ofta associeras med förändringsarbete (Rogers, 2003). Trögheten kan istället beskrivas som ett 
”organisatoriskt motstånd” som innefattade händelser i kontexten som oförutsedd personalomsättning 
eller svårbemästrade schematekniska problem. Kontextuella förutsättningar som tillgång på resurser 
eller support har stor betydelse för implementeringens svårighetsgrad (Nilsen, 2014). 
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Metoddiskussion 

För att generera ny kunskap är det väsentligt att beakta resultatets trovärdighet. Begrepp som 
beskriver trovärdighet skiljer sig mellan kvantitativa och kvalitativa traditioner. Trovärdighet lyfts 
fram genom att styrkor och svagheter i metodval, tillvägagångsätt och mätningar görs transparenta 
(Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Studien av förbättringsarbetet beaktar trovärdighet 
(crediability), överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) och verifierbarhet 
(confirmability) utifrån en kvalitativ utvärdering (Krefting, 1991). 
 
Batalden och Davidoff (2007) modell som åskådliggör de olika kunskapsområden som behövs för 
lyckat förbättringsarbete, visade sig påtagligt illustrativ. I förändringsarbetet samspelade framtagen 
evidens för sjuksköterskemottagning med medarbetarnas och chefernas kunskap om kontexten för att 
skapa en passande form för arbetet. Förbättringsarbetet drevs framåt av förbättringsmetodiken och 
stärktes vid motgångar av kunskapen om implementering. I den breda ansatsen blev de olika 
kunskapsdomänerna ytterst värdefulla. 
 
Förbättringsrampen (Nelson et al., 2007) som stöd tydliggjorde hur det övergripande målet trattades 
ner till flera specifika mål. Varje sjuksköterskemottagning arbetade utifrån PDSA, dock mer som en 
logik än en dokumenterad metodik. Detta var för att de flesta deltagare var ovana vid metoder för 
förbättringskunskap och tankesättet blev viktigare än dokumentet. Ett av skälen till att PDSA cyklerna 
inte dokumenterades i enlighet med ”skolboken” var frånvaron av direkt metodstöd i arbetsgrupperna. 
Det interaktiva förhållningssättet byggde på framväxande förändring och inlärning mer än top-down 
styrd implementering. Fördelen och intentionen med att använda PDSA som logik, dvs. testa, 
utvärdera, lära och fortsätt utveckla, var att det inneburit ett tankesätt som blir viktigt även för 
kommande förbättringsarbete på kliniken. 
 
En utmaning var att manövrera och överblicka alla mätningar för KLEA som gjordes med kvalitativa 
och kvantitativa data i takt med förbättringsarbetet. Utvärderingen av mätningarna ska också relateras 
till att sjuksköterskemottagningarna genomfördes i varierande grad vilket gör att volymen på insamlad 
data varierade. Trovärdigheten i den begränsade mängden kvantitativa data som samlades in för 
kvalitet och effektivitet anses som god då data togs fram på enhetligt sätt. Resultatet kan dock 
påverkas av andra faktorer och därför bli osäkert. Tillgängligheten påverkas t. ex. av remissinflödet, 
produktionen och aktuellt bemanningsläge. Bemanningen är ojämn under året varför produktionen 
varierar. Validiteten för data på diagnosnivå hade kunnat stärkas om det var enklare att ta fram data 
ur regiongemensamma uppföljningssystem. Systemet var inte heller uppdaterat för att passa 
uppföljning av sjuksköterskebesök i samma grad som läkarbesök. Brister i mätbara data har 
kompenserats med ambitionen att vara så beskrivande och transparent som möjligt för ett bärkraftigt 
resultat (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 
 
Datainsamling för uppfattningar om arbetsmiljön gjordes med intervjuer vid en viss tidpunkt och var 
bundna till vad informanterna tyckte just då. Intervjusituationer och åsikter påverkas av den aktuella 
kontexten. Resultatet står för uppfattningen om arbetsmiljön vid en specifik tidpunkt och är 
användbart utifrån dess syfte, att värdera sjuksköterskemottagningarnas effekt på arbetsmiljön. 
Frågor om att blicka tillbaka och försöka beskriva skillnader i arbetsmiljö är svåra då människan lätt 
glömmer och omtolkar upplevelser (Trost, 2010).  
 
I studien av förbättringsarbetet kombinerades 6 individuella intervjuer och 11 fokusgruppsintervjuer. 
Det gav möjlighet till en omfattande datainsamling vilket stärker trovärdigheten (Krefting, 1991). De 
individuella intervjuerna spelades inte in och därmed transkriberades inte texten vilket kalkylerades 
som en risk. De komprimerade anteckningar som gjordes under intervjuerna gav dock data som till 
stora delar motsvarade kondenserade meningsbärande enheter och medförde ett stort värde vid 
analysen. Författarens uppfattning är att intervjusituationerna var bekväma och positiva. Detta kan ha 
sin förklaring i att informanterna fick berätta om ett arbete som de själva varit med att utveckla. 
Fokusgruppsintervjuerna med respektive profession genererade utsagor av mer generell karaktär om 
andra yrkesgrupper. Nackdelen med yrkesspecifik intervju var att interaktionen mellan 
yrkesgrupperna uteblev. Detta skulle kunna vara en nackdel för studien då den gemensamma dialogen 
kan ha väckt nyfikenhet och förståelse för en annan yrkesgrupps upplevelser och därmed också andra 
utsagor. Då antalet medarbetare och ledare varierade på de olika enheterna blev också fokusgrupperna 
olika stora. Fokusgruppernas storlek kan påverka informanternas utsagor vilket ska beaktas vid 
tolkning av resultatet (Trost, 2010). 
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Kvalitativ trovärdighet stärks genom att forskaren har nära relation till det som beforskas och 
samtidigt är medveten om sin egen förförståelse av, och relation till, det. Data behöver återges på ett 
neutralt sätt (Krefting, 1991). Att vara chef och samtidigt leda intervjuerna påverkade 
datainsamlingen. Informanterna hämmades troligen i någon grad av ställningsberoendet till chefen 
och undvek troligen utsagor som kunde medföra negativ påverkan vid andra tillfällen. En socialt 
önskad anpassning (engelskans; ”social desirability”) är ett omvittnat bekymmer vid intervjuer (Thor, 
2007). Detta är jag som forskare väl medveten om och det innebär att resultatet bör tolkas med det i 
åtanke. Fördelen med att vara del av verksamheten och samtidigt intervjua var att mångfalden av 
utsagor kunde förstås i relation till den aktuella kontexten. Min upplevelse var att informanterna trots 
att chefen genomförde intervjuerna, valde att vara öppna och kritiska. De uttryckte själva att de ville 
att ”chefen skulle veta”. Sammantaget bedöms det som framkommit som trovärdigt även om kanske 
vissa kritiska synpunkter tonats ned och positiva aspekter betonats i intervjuerna. 
 
Insamlad data bearbetades med tematisk innehållsanalys. För att stärka trovärdigheten jämfördes 
resultatet med den sammanställning som författarens observatör gjort under fokusgruppsintervjuerna. 
Observatören har också läst igenom resultatet för att kunna ge synpunkter. Sammanställt resultat 
överstämde väl mellan intervjuaren och observatören. Överensstämmelsen tyder på att det som sagts 
och uppfattats vid intervjuerna också återspeglades i resultatet vilket stärker trovärdigheten. 
 
Fallstudiens resultat var brett och hämtat ur en specifik kontext. För att tillämpa resultatet i andra 
sammanhang krävs en översättning till varje specifik kontext (Krefting, 1991). 
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Slutsatser 

Sjuksköterskemottagning erbjuder patienterna högre kvalitet samtidigt som sjuksköterskorna 
upplever det som en mycket stimulerande arbetsuppgift. Det positiva resultatet är viktigt för 
drivkraften mot att i slutänden kunna förbättra tillgängligheten. De nya arbetssätten har bidragit till 
en viss förbättring av tillgängligheten, särskilt till återbesök. Sjuksköterskemottagningarna kommer att 
i högre grad kunna tillfredsställa patienternas behov och personalens önskningar, om erfarenheterna 
av denna studie tas tillvara.  
 
Förståelsen för resultatet möjliggjordes genom att ”Quadruple aim” (Bodenheimer & Sinsky, 2014) och 
mätning av KLEA beaktade fler perspektiv på förändringen. Om utvärderingen uteslutit arbetsmiljö 
som ett perspektiv hade sjuksköterskemottagning kunnat genomföras med fördel för kvalitet, leverans 
och effektivitet men på bekostnad av kunskapen om dess inverkan på arbetsmiljön. Nu finns den 
kunskapen och möjliggör – nödvändiggör – ett fortsatt arbete för att åstadkomma även en bättre 
arbetsmiljö. 
 
Test i liten skala är välgörande för förbättringsarbetet och erbjuder en väg för att initiera flera 
förbättringar parallellt. Deras sammantagna effekt blir viktig för förändring på helheten. Den oro som 
förändringen skapat kan hanteras med mer kontinuerlig information genom förändringsprocessen. 
Den initiala kraften i förändringsarbetet bör inte avstanna utan istället fördjupas för att ge gedigen och 
hållbar förändring.  
 
Erfarenheterna av denna studie bidrar också med ny kunskap som kan vägleda hur det praktiska 
arbetet ska fortsätta. För att kunna expandera sjuksköterksemottagingarna behöver schemaläggning 
och bemanning struktureras. Den numera höga arbetsbelastningen på sjuksköterskorna behöver 
hanteras vilket faktiskt kan innebära en ytterligare överföring av arbetsuppgifter - från sjuksköterskor 
till vårdadministratörer. Lärdomarna från denna studie blir då naturligtvis värdefulla. 
 
 

Implikationer för praktiken 

Utvärderingen av förbättringsarbetet visar att en organisation kan ha nytta av att använda mått på 
KLEA för att utveckla och följa upp sjuksköterskemottagning. I praktiken bygger det mycket på att 
data lätt kan tas fram och åskådliggöras. Nuvarande regiongemensamma system har begränsningar 
men går att utveckla. Det kräver att organisationen vet vilka data man vill följa för att återkoppla 
resultatet och styra rätt.  
 
”Testa i liten skala och justera efter hand” skapar möjligheter men behöver förklaras ytterligare för att 
bli mer förståelig och acceptabel under förändringsprocessen och minska känslan av osäkerhet. 
 
Överföringen av arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor har systemeffekter som behöver 
hanteras. Den ökade mängden arbetsuppgifter för sjuksköterskorna medför ett behov att se över vilka 
arbetsuppgifter som skulle kunna överföras från sjuksköterskor till administrativ personal. Väsentligt 
är då att beakta lärdomarna av genomförd task shifting så systemeffekterna blir de man önskar. 

 
 

Implikationer för forskning 

Studien av förbättringsarbetet har generat ett mångfaldigt och flerdimensionellt resultat tack vare 
många intervjuer, breda frågeområden, öppenhet i intervjuerna och ett brett perspektiv på analysen. 
Fördelen med den breda ansatsen var att materialet blev omfångsrikt men det medförde också en brist 
på djup i insamlad data. Omfattningen var överväldigande och blottar nya kunskapsluckor att 
beforska. Vad händer på ett djupare plan i organisationen när task shifting införs? Hur kan det 
förberedas och bättre hanteras under förändringsprocessen? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Medicinska termer och förkortningar  

 
AK - Aktinisk keratos ofarlig hudförändring (mycket liten risk för cancerutveckling). Vanlig skada efter 
långvarig solexponering. Vanligt förekommande hudförändring. Kan behandlas i både primärvård och 
specialistvård. Behandlingen styrs av lokala förutsättningar och allvarlighetsgrad. 
 
Psoriasis – kronisk hudsjukdom med fjällande, röda och kliande utslag ofta på hela kroppen. Klassas 
som en systemsjukdom som innebär att sjukdomen även kan ge led-, hjärt-, och tarmsymptom. 
Varierande allvarlighetsgrad mellan individer och över tid. Sjukdomsgraden bl. a beroende av 
levnadsvanor. 
 
Akne- inflammation i talgkörtlar, vanligt uttryckt som ”tonårsfinnar”. Kan vara mycket utbrett och 
allvarligt. Akne kan ge infektioner, ärrbildningar och psykiskt lidande. Krävande långvarig behandling 
(Hudguiden, u.å.). 
 
MM - Malignt melanom, hudcancer. Malignt melanom ökar konstant i Sverige. Närmare 85 % av 
patienterna kan botas. Viktigt för överlevnad är att sjukdomen upptäcks i tid (Cancerfonden, u.å.). 
 
STD – Sexuell Transmitted Diseases. Sexuellt överförbar sjukdom faller under smittskyddslagen och 
patienter ska ”skyndsamt” erbjudas vård i regel inom 5-7 dagar. Identifierad smitta kräver 
smittspårning hos partners för att begränsa ytterligare smitta. Patienter kan vara smittade utan att ha 
symptom. De erbjuds provtagning för att utesluta smitta (Region Östergötland, 2014). 
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Bilaga 2 Tidslinje 

 

 
 
Översikt av kronologiska aktiviteter i förbättringsarbetet och kontextuella större händelser. 
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Bilaga 3 Process för att starta sjuksköterskemottagning 

Behov  
Vilket patientbehov ska sjuksköterskemottagningen tillfredsställa? 
Definiera syftet med sjuksköterskemottagning. (Kvalitet? Produktion? Effektivitet? Arbetsmiljö?) 
 
Patienter  
Identifiera vilka patienter som ska inkluderas 
Identifiera vilka patienter som ska exkluderas 
Ta reda på vilka volymer det omfattar idag och framtid 
 
Nuläge 
Kartlägg och definiera nuläget. Vad har ni idag? Hur är kvaliteten, produktionen, effektiviteten och 
arbetsmiljön idag? Ta fram fakta och mät (om det går) hur det ser ut idag. 
 
Utvärdering av sjuksköterskemottagningen  
Hur ska sjuksköterskemottagningen utvärderas utifrån framtaget nuläge? 
 
Arbetsprocessen 
Hur ska arbetsprocessen se ut? Vilka aktiviteter ingår och vilka yrkesgrupper involveras? 
 
Vem gör vad och när?  
Vilka aktiviteter ska sjuksköterskan göra? Vad ska läkaren göra innan? Vad behöver sekreterare och 
undersköterskor göra? När ska saker göras i förhållande till vem och vad? 
Formulera arbetsaktiviteterna i processen kronologiskt. 
 
Förutsättningar 
Tydliggör behovet av kompetensutveckling/utbildning,  
lokaler, material,  
Stöd: lathundar,  
Personalresurser 
 
Cosmic 
Vad behöver fungera i Cosmic för att sjuksköterskemottagningen ska fungera som verksamhet och 
kunna följas upp. 
 
Riskanalys 
Vilka risker finns det och hur hanterar ni detta? 
 
Tidsplan 
När ska de olika aktiviteterna göras och av vem 
Glöm inte utvärderingen. 
 
Övrigt? 
 
Ansök om projektpengar från Lite bättre hela tiden 
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Lean-extern/Lite-battre-hela-tiden/ 
Krav är förbättringsarbete till direkt nytta för patienten. 
 
 
/eva augusti 2014 

http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Lean-extern/Lite-battre-hela-tiden/
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Bilaga 4 Enkät om rätt vårdnivå på läkarmottagningen 

 

Datum: 2015-xx-xx 

 

1. Mina initialer … 

 
2. Nybesök  Återbesök  

 
3. Vilken patientkategori tillhör patienten? 

 

o Psoriasis 

o Eksem 

o Akne 

o Aktinisk keratos 

o Annan tumör Vilken? 

o Annan  Vilken? 

 

4. Kan genomfört läkarbesök helt ersatts med ett sjuksköterskebesök? 

Ja  Nej 

 

 

5. Kan kommande läkarbesök ersättas med ett sjuksköterskebesök? 

Ja   Nej   Ej aktuellt 

Om ja svara även på fråga 6 

 

 

6. Vilket behov har patienten vid sjuksköterskebesöket? 

 

o Information/Utbildning 

o Uppföljning/behandling 

o Enstaka behandling med kväve (när ssk. kompetens finns) 

o Provtagning 

o Annat Vilket? 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

/eva 2015-03-02  
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Bilaga 5 Översiktstabell intervjuer och analys 

 
 
 
 
 
Fas Tema Intervju Antal Deltagare Analys Tid 

Nuläge i 

förbättrings-

arbetet 

Arbetsmiljö Fokusgrupper 2 8 läkare US* 

6 sjuksköterskor US 

Induktiv 

analys 

Våren 

2015 

Utvärdering 

förbättrings-

arbetet 

Arbetsmiljö Fokusgrupper 4 7 läkare US 

7 sjuksköterskor US 

3 läkare ViN** 

7 sjuksköterskor och 

undersköterskor ViN 

Deduktiv 

analys 

Mars 

2016*** 

Studie av 

förbättrings-

arbetet 

Erfarenheter 

av 

förbättrings-

arbetet 

Individuella  6 1 läkare  

5 sjuksköterskor 

Induktiv 

analys 

Feb 

2016 

Fokusgrupper 5 7 läkare US 

7 sjuksköterskor US 

3 läkare ViN 

7 sjuksköterskor och 

Undersköterskor**** 

ViN 

2 ledningsansvariga 

Induktiv 

analys 

Mars 

2016*** 

 

Tabell för översikt av datainsamling och analys av intervjuer i förbättringsarbetet och studien av 

förbättringsarbetet. 

 

*US - Universitetssjukhuset i Linköping 

**ViN - Vrinnevisjukhuset i Norrköping 

***Samma intervjutillfälle för datainsamling 

****Alla benämns sjuksköterska i citat för att säkra konfidentialitet  
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Bilaga 6 Intervjuguide fokusgruppsintervju 1  

 
Fokusgrupp om arbetsmiljö och inställning till sjuksköterskemottagning 
 
 
 
Del 1 
Hur uppfattar ni arbetsmiljön på hudkliniken? 
Vad är klinikens styrkor? 
Svagheter? 
Kompetensutnyttjande? 
Ansvar? 
Vad skulle ni vilja ändra? 
 
 
 
 
 
Del 2 
Vad tänker ni om sjuksköterskemottagningar på kliniken? 
Vilka förväntningar har ni? 
Risker, farhågor? 
Möjligheter? 
Vad är viktigt för att nå dit? 
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Bilaga 7 Intervjuguide för individuella intervjuer 

 
 
 
Tänkbara områden att reflektera kring:  
Motivation, vilja, nytta, tid, takt, ledarskap, delaktighet, samarbete, information, beslut, befogenheter, 
autonomi, mål, struktur, kommunikation, team, förebilder, evidens, metoder, kunskap och personlig 
utveckling. 
 
 
Inledning: 
Du har varit med och arbetat fram sjuksköterskemottagning för…………….. Det har varit ett viktigt 
förändringsarbete och jag skulle vilja ta del av dina synpunkter för att kunna stötta utvecklingsarbetet 
vidare på kliniken. 
 
 
 
 
 

1. Kan Du berätta om hur det var att vara med och utveckla sjuksköterskemottagningen för …? 

 
2. Vad var det som fungerade bra? 

 
3. Vad var det som kunde göras bättre? Saknades? 

 
4. Vilka aktiviteter eller händelser tycker du varit värdefulla för utveckling av 

sjuksköterskemottagningen? 

 
5. Om Du tänker framåt och sjuksköterskemottagningen ska utvecklas ytterligare, vad behövs 

då? 

 
6. Har arbetet med/sjuksköterskemottagning förändrat något för dig? 
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Bilaga 8 Intervjuguide fokusgruppsintervju 2 

 
Inledning: 
Fokusgruppsintervju i två delar. Del ett syftar till att samla in data för erfarenheter av 
förbättringsarbetet och del två för upplevelsen av arbetsmiljön (A i KLEA). 
 

 

 
Del 1: 
 
Intervju om förändringsprocessen med sjuksköterskemottagningar  
 
 

1. Vilka förändringar har skett genom införandet av sjuksköterskemottagningar? 
2. Vilka aktiviteter eller händelser har varit värdefulla för utveckling av 

sjuksköterskemottagning? 

 

3. Vad är lärdomarna av förändringsarbetet? 

 
4. Om Ni tänker framåt och sjuksköterskemottagningen ska utvecklas ytterligare, vad behövs då? 

 

 
 
Del 2: 
 
Intervju om arbetsmiljö generellt på kliniken  
 

1. Hur uppfattar ni arbetsmiljön på hudkliniken? 

 

2. Har den ändrats något under senaste året? 
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Bilaga 9 Resultat utvärdering av AK-mottagning 

 

 

 

 
 

 

Diagram med resultat av enkät om patienternas uppfattning om AK mottagning. Stapelgrammet visar  

antal patienter för respektive svarsalternativ. 
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Bilaga 10 Resultat av LEO -enkät 

 

 

 

Diagram med resultat över vilken typ diagnosgrupp som är i behov av sjuksköterskemottagning. 

Diagrammet visar fördelning av diagnosgrupper för 2015 och 2016. 

2105: 57/249 patienter i behov av sjuksköterskemottagning (svar i LEO-enkät). 

2016: 43/209 patienter i behov av sjuksköterskemottagning (svar i LEO-enkät). 
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Bilaga 11 Kategorier i förbättringsarbetet 

 

 

Huvudkategori Underkategori 

Arbetsinnehåll Rätt innehåll 

Fel innehåll 

Prestation Struktur 

Effektivitet 

Situation Arbetstryck 

Team 

Personlig utveckling 

 

Tabell med resultat av innehållsanalysen för utvärdering arbetsmiljö i förbättringsarbetet. Tre 

huvudkategorier och underliggande kategorier 


