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Sammanfattning 
För patienterna är det viktigt att övergången mellan olika vårdgivare sker på ett tryggt och säkert sätt som underlättar den fortsatta vården. Forskning visar att patienternas delaktighet i förberedelser inför utskrivning från sjukhus ofta brister. Sjuksköterskorna på vårdavdelningen upplevde att arbetet inför utskrivning var stressigt.  Syftet med förbättringsarbetet var att identifiera och implementera åtgärder som möjliggör en välfungerande och trygg utskrivningsprocess. Syftet med studien av förbättringsarbetet var att identifiera faktorer av betydelse för implementeringen av förbättringsåtgärder på en vårdavdelning. Metoden för genomförande av förbättringsarbetet följde principerna för förbättringsrampen. Studien av förbättringsarbetet var en fallstudie med explorativ ansats. Data om personalens erfarenheter av förbättringsarbetet inhämtades med intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys.   Resultatet av förbättringsarbetet visade inte någon mätbar förbättring av utskrivningsprocessen. Resultatet av studien visade att vårdpersonalen ändå upplevde förbättringar och att motivation och praktiska förutsättningar för att delta var viktiga för resultatet.  Slutsatsen var att förbättringsarbetet var värdefullt och medförde ett lärande, även om mätbara mål inte uppnåddes. Ledningsens engagemang var viktigt för att skapa möjligheter för personalen att delta i förbättringsarbete. Valet av förbättringsområde hade stor betydelse för resultatet då det påverkade de medverkandes motivation.   Nyckelord: kvalitetsförbättring, patientdelaktighet, utskrivningsprocess, samordnad vårdplanering 
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Summary 
"It feels great when you can improve things for the patients" Safe hospital discharge, a case study of an improvement work  An important aspect of health care, from the patient’s perspective, is to achieve smooth and efficient transitions between different health care providers. Current research shows that the patient’s involvement in discharge planning before leaving the hospital is often deficient. Furthermore, nurses at the hospital ward experience discharge planning as stressful work.   The aim of the improvement work was to identify and implement measures for improving discharge process. The method underlying this improvement work is referred to as “the improvement ramp”, and an exploratory case study was carried out. Data was collected, by interviewing health professionals, and analysed using qualitative content analysis.  The results of the implemented measures show no measurable improvements in the discharge process. However, the interviews indicate that health professionals experienced improvements in their daily routines. The conclusion was that the improvement work was valuable and resulted in a developed learning although the measurements didn’t capture all results. The choice of area for improvement was of great importance because it affected the participants' motivation.  Keywords: quality improvement, patient participation, discharge planning; discharge planning conference   
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1 Inledning 
Inom området för patientsäkerhet diskuteras idag i allt större utsträckning hur patienter kan involveras för att åstadkomma säkrare vård. Världshälsoorganisationen (WHO) driver programmet ”Patients for Patient Safety” (World Health Organization, 2015) som syftar till ökad patientmedverkan. I Sverige har SKL (Sveriges kommuner och landsting) i ett positionspapper betonat vikten av en förändrad syn på patientens roll, för ökad kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården (Sveriges kommuner och landsting, 2015).  För patienterna är det viktigt att övergången mellan olika vårdgivare sker på ett tryggt och säkert sätt. Brister i informationen till patienter är en del av den problematik som uppmärksammats i en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Docteur & Coulter, 2012). Problemet framkommer också i form av patienters anmälningar till patientnämnderna, t ex till Region Östergötland (Region Östergötland, 2015d). Ett viktigt utvecklingsområde är därför att förbättra förberedelserna inför utskrivningen från sjukhus. Flera studier har visat att förbättrade utskrivningsrutiner som möter patienters individuella behov, särskilt för äldre patienter, ger bättre vårdkvalitet (Bauer, Fitzgerald, Haesler, & Manfrin, 2009; Dedhia et al., 2009; Shepperd et al., 2013). Denna uppsats beskriver och analyserar ett förbättringsarbete som syftade till att åstadkomma en välfungerande och trygg utskrivningsprocess för patienter och personal.   
2 Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas studiens bakgrund och litteraturöversikt. Inledningsvis beskrivs begreppet ”utskrivningsprocess”. Därefter följer två avsnitt om forskning som belyser utskrivningsprocessen ur patientens respektive vårdpersonalens perspektiv. Då förbättringsarbetet fokuserar på att identifiera patienter med ökad risk för oplanerade återinläggningar på sjukhus, görs sedan en redovisning av forskning inom detta område. Därefter följer en beskrivning av de teoretiska grunderna som tillämpats för förbättringsarbetet och slutligen en beskrivning av det lokala problemet. 
2.1 Utskrivningsprocessen 
 Det svenska ordet utskrivningsprocess motsvarar engelskans ”discharge planning”, vilket definieras som de aktiviteter som sker på sjukhuset innan patienter skrivs ut och som resulterar i en plan baserad på patientens individuella behov. Det innebär att utskrivningsprocessen avser aktiviteterna från det att patienten skrivs in och fram till kort efter att patienten lämnat sjukhuset (Coleman, 2003; Holland & Harris, 2007). En strävan är att uppnå största möjliga anpassning till patientens individuella behov. En Cochrane-översikt omfattande 24 studier visar att anpassning till patientens individuella behov ger ökad kvalitet för patienter, minskar vårdtiden och minskar risken för oplanerad återinläggning (Shepperd et al., 2013).  Flera internationella studier visar att de förberedelser som föregår utskrivning från sjukhus är av central betydelse för kvaliteten i den fortsatta vårdprocessen. Förberedelserna påverkar patienternas upplevelse av vården och minskar oplanerade återinläggningar på sjukhus (Shepperd et al., 2013; Yam et al., 2010). Hur dessa förberedelser ser ut skiftar mellan olika länder och olika verksamheter. Generellt kan förberedelserna delas in i fyra faser (Coleman, 2003; Yam et al., 2010): 

 bedömning av patientens behov; 
 utveckling av en utskrivningsplan; 
 förberedelser för att tillgodose patientens behov av service; 
 uppföljning efter utskrivning. 
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2.2 Patientens perspektiv 
 Forskning visar att patienterna ofta upplever att de hamnar i en oklar situation vid utskrivning och överföring till en annan vårdform (Rydeman, Tornkvist, Agreus, & Dahlberg, 2012). Studier visar att det vid överföringar från slutenvård till hemsjukvård ofta uppstår kommunikationsbrister (Kirsebom, Wadensten, & Hedstrom, 2013). Rydeman et al (2012) har även visat att patienterna har svårt att identifiera och förmedla sina behov innan utskrivningen och att utskrivningsprocessen styrs av vårdpersonalen varför patienterna känner sig förminskade och svaga.   Att få information om sin vård och att bli lyssnad på är två viktiga faktorer för att uppleva delaktighet i vården (Eldh, Ekman, & Ehnfors, 2008). Faktorer som är grundläggande i strävan att göra vården mer personcentrerad. Personcentrerad vård utgår enligt Ekman et al (2011) från att se patienten som en person och inte enbart en patient (eller en diagnos) samt att vården utformas utifrån personens unika resurser och behov.  Interaktionen mellan vårdpersonalen och anhöriga eller andra närstående till patienten har också betydelse för den fortsatta vården efter utskrivningen. Forskningsresultat visar att närstående till äldre patienter ofta är mer missnöjda med förberedelserna innan utskrivning än patienten själv (Grimmer, Moss, & Gill, 2000). Samma studie visade också att närstående upplever att de inte gavs möjlighet till kommunikation med vårdpersonalen om hur de ska klara patientens omvårdnad efter hemkomsten. 
2.3 Vårdpersonalens perspektiv 
 Vilka rutiner som vårdavdelningen har för utskrivning och hur vårdpersonalen genomför dem har stor betydelse för vårdresultatet. En tvärvetenskaplig översiktsstudie (Nosbusch, Weiss, & Bobay, 2011) av 38 studier beträffande sjuksköterskors agerande i utskrivningsprocessen identifierade sju områden som relevanta för resultatet av utskrivningen:  

 kommunikation mellan vårdpersonal; 
 kommunikation mellan vårdpersonal och patient;  
 system och strukturer;  
 tid;  
 kontinuitet;  
 kunskap;  
 rollfördelning.  

En översiktsstudie (Hesselink et al., 2012) av 36 studier avseende förbättringar i överföring av patienter mellan sjukhus och primärvård, visade att interventioner som inkluderar flera olika förbättringsåtgärder vanligen är framgångsrika. Förbättringar som avser informationsöverföring och kommunikation visade på signifikant förbättrade resultat. Andra åtgärder som till exempel utveckling av utskrivningsprocessen påvisade begränsade resultat, men sådana åtgärder är svårare att mäta.   Forskning pekar på en mängd hinder för att genomföra bra utskrivning från sjukhus. Trots att dessa hinder är kartlagda i forskningen menar Nosbusch, Weiss och Bobay (2011) att det finns det få studier som belyser lösningar för att undanröja hindren och öka effektiviteten i utskrivningsprocessen som helhet. Hesselink et al (2012) som studerat olika åtgärder för att förbättra utskrivningsprocessen, konstaterar att det är svårt att identifiera vilka som är effektiva då området är så komplext.  Internationell forskning visar att det är vanligt att sjuksköterskor brister i följsamhet till rutiner vid utskrivning från slutenvård (Graham, Gallagher, & Bothe, 2013). Graham et al (2013) visar att följsamheten är låg (23 %) trots att sjuksköterskorna är medvetna om vikten av utskrivningsprocessen. De främsta hindren som identifierades är bristande tid och faktorer relaterade till patienterna. För att förbättra följsamheten krävs systematik och åtgärder tidigt i vårdprocessen, enligt Holland och Bowles (2012). Svenska studier visar likande resultat. En studie baserad på berättelser från vardagliga erfarenheter gjorda av sjuksköterskor i landsting och kommuner i södra Sverige identifierade tre områden som särskilt relevanta för utskrivningsprocessen: patientmedverkan, de medverkandes kompetens samt stöd i organisationen (Petersson, Springett, & Blomqvist, 2009).  



8 

Utskrivningsprocessen vid en svensk vårdavdelning är komplex och omfattar många arbetsmoment. Det är en utmaning för ledningen och personalen att utföra alla aktiviteter i enlighet med regelverket. I Östergötland finns en överenskommelse mellan Region Östergötland och länets kommuner med bestämmelser om tillvägagångssättet vid utskrivning från sjukhus (Region Östergötland, 2015c).  
2.4 Patienter med ökad risk för återinläggning på sjukhus 
 Oplanerade återinläggningar på sjukhus efter utskrivning är en faktor som används för att värdera kvalitén på vårdsystemetet och den vård som patienten erhåller (Anderson & Steinberg, 1984; Jencks, Williams, & Coleman, 2009; Yam et al., 2010). Oplanerade återinläggningar är negativt för patienten och kostsamma för hälso- och sjukvården (Jencks et al., 2009). Studier visar att omfattningen av akuta återinläggningar efter utskrivning på sjukhus kan minska med riktade åtgärder (Jack et al., 2009; Naylor et al., 1999). Forskningen på området är omfattande. Två systematiska översiktsstudier som omfattar 30 studier (Kansagara et al., 2011) respektive 12 studier (Garcia-Perez et al., 2011) visar att tidigare sjukhusvistelser, längden på tidigare vårdtillfällen, patientens ålder och diagnos är faktorer som påverkar risken för oplanerade återinläggningar. Svenska studier pekar på liknande resultat (Stack, Forsberg, Hogberg, Werr, & Edgren, 2012).  För att minska oplanerade återinläggningar har Region Östergötland infört en modell med så kallade fokuspatienter (Region Östergötland, 2015c). Den innebär att patienter med ökad risk för oplanerad återinläggning identifieras under vårdtiden på sjukhus som en fokuspatient. Innan utskrivning från sjukhus läggs särskild vikt vid att dessa patienter får god information om sin sjukdom och medicinering. Genom att använda en specifik samtalsteknik i form av teach-back samtal görs en uppföljning i dialog med patienten för att säkerställa att patienten har förstått den viktigaste informationen när de lämnar sjukhuset. Teach-back samtal är en samtalsmetod som har god effekt för att förbättra dialogen med patienter och forskning har visat att den kan bidra till att minska antalet oplanerade återinläggningar (Kornburger, Gibson, Sadowski, Maletta, & Klingbeil, 2013; Peter et al., 2015; White, Garbez, Carroll, Brinker, & Howie-Esquivel, 2013). Alla fokuspatienter erbjuds ett uppföljande telefonsamtal från sin vårdcentral två vardagar efter utskrivning. Samtalet görs för att följa upp hälsotillståndet och säkerställa att patienterna vet vart de kan vända sig för att få hjälp av hälso- och sjukvården.  I Region Östergötland (Region Östergötland, 2015a) var andelen oplanerade återinläggningar av samtliga vårdtillfällen för patienter över 65 år 15 % under 2015. Vid lungklinikens vårdavdelning var andelen oplanerade återinläggningar för samtliga patienter 8 % under både 2014 och 2015 (Region Östergötland, 2015a).  
2.5 Förbättringsvetenskap  
 Förbättringsvetenskap (quality improvement) är ett ungt kunskapsområde med en tvärvetenskaplig ansats (Grol, Baker, & Moss, 2002). Det är många gånger svårt att åstadkomma övertygande evidens för hur kvalitetsarbete ska bedrivas eller vad som är mest effektivt för att förbättra vårdens kvalitet. Detta arbete sker i ”verkligheten” och utvärderingar som påvisar tydliga kausala samband mellan olika insatser och utfall är svåra att åstadkomma. Det är känt att komplexa förbättringsinsatser som kombinerar flera olika förbättringar är mer framgångsrika än mindre komplexa interventioner (Grol et al., 2002). Kunskapen om vilka komponenter som är effektivast i olika kontexter är dock begränsad. Det finns därför ett behov av att studera även mindre förbättringsprojekt i ”verkligheten” i specifika kontexter.  Den forskningsunderbyggda kunskapen är begränsad men det finns mycket samlad erfarenhet från kvalitetsarbete. Bergman och Klefsjö (2007) menar att en framgångsrik kvalitetsutveckling är att sätta kunden/patienten i centrum, arbeta med processer, basera beslut på fakta, arbeta med ständiga förbättringar och ha ett engagerat ledarskap som stimulerar medarbetarnas delaktighet.     
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Seddon (2008) lyfter i sin modell för förbättringsarbete i offentlig sektor fram vikten av systemsyn och att basen ska vara i det lokala mikrosystemet. Samma utgångspunkt har Nelson, Batalden och Godfrey (2008) i sin beskrivning av hur hälso- och sjukvården kan bli bättre, säkrare, effektivare och jämlik genom att arbeta med förbättringsarbete i mikrosystemet. Det framhålls att det är allas ansvar i hälso- och sjukvården att genomföra förbättringsåtgärder. Förbättringsarbete ska bedrivas parallellt med utvecklingen av den professionella kunskapen och även inkludera patienter och närstående. Batalden och Davidoff (2007) visar med modellen ”triple aim” allas ansvar för att uppnå bättre hälsa, ett bättre fungerande system och bättre professionell utveckling, se figur 1.             
Figur 1  Modell för att belysa allas ansvar i hälso- och sjukvården för att uppnå ”triple aim” bättre hälsa,   bättre professionell utveckling och bättre funktionalitet i systemet (P. B. Batalden & Davidoff, 2007).    Allt förbättringsarbete bör utgå från aktuell tillgänglig forskning och evidens som kompletteras med kunskap om mikrosystemet och den specifika kontexten. Batalden och Davidoff (2007), se figur 2. Utöver evidens (1) och specifik kontext (2) måste åtgärder identifieras (4) som kombinerar den generella kunskapen med den specifika för att passa i mikrosystemet. Det behövs även kunskap om hur förändringarna ska införas (5). Slutligen ska förbättringarna vara mätbara (3).          
Figur 2  Modell för förbättring i ett mikrosystem (P. B. Batalden & Davidoff, 2007).   Ett kliniskt mikrosystem i hälso- och sjukvården beskrivs av Nelson, Batalden och Godfrey (2007) som en grupp medarbetare, vårdpersonal och andra som regelbundet arbetar tillsammans. Även patienten ingår i mikrosystemet. Det omfattar den plats eller miljö där patienter och vårdgivare möts. Mikrosystemet har gemensamma mål, såväl kliniska som ekonomiska, samverkande processer, delar information och skapar tillsammans resultat. Förbättringsarbete ska ha sin bas i mikrosystemet men måste understödjas från systemets meso- och makronivåer enligt Nelson et al (2007).   

(5) 
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Alla 

Bättre prestanda i systemet 

Bättre professionell utveckling 

(4) 
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 En vanlig förbättringsmodell beskriven av Nelson et al (2007) är förbättringsrampen. Utifrån nuläge och identifierade problem, specificeras allmänna och specifika mål för förbättringsarbetet. Dessa ligger till grund för att identifiera vilka förändringar som krävs och hur de kan mätas. Målet är att genomföra förändringar i flera steg, det vill säga en successiv utveckling av en förbättring. Förändringar testas och införs enligt modellen PDSA (Plan, Do, Study, Act) beskriven både av Langley (2009) och Nelson et al (2007), se figur 3. Den används i stor utsträckning i praktiskt förbättringsarbete. Senare forskning (Taylor et al., 2014) visar att följsamheten till modellen varierar och att mer kunskap behövs för att förstå hur användingen av PDSA kan effektiviseras. En variant är PDSL, där L:et står för Learning för att understryka vikten av lärande i processen, att varje ”varv” i cykeln innebär en förbättring och lärande har beskrivits av Meyers, Durlak och Wandersman (2012).   

 Figur 3  Beskrivning av PDSA-cykel, på svenska PGSA, Planera, Göra, Studera och Agera (Nelson et al., 2007).   Definitionen av termen implementering är enligt Rogers (2003) ”den process som en innovation kommuniceras och kanaliseras över tid i ett socialt system”. Implementeringsforskning är ett brett tvärvetenskapligt kunskapsfält med stor relevans för hälso- och sjukvården. Inom implementeringsforskningen finns många ramverk och modeller för att stödja och analysera implementeringsprocessen och dess resultat (Carlfjord, 2014). Forskningen identifierar och analyserar olika faktorer (determinanter) av betydelse för utfallet. Gemensamt för många av modellerna är att de inkluderar determinanter som berör implementeringsobjektet, användarna (de som ska utföra det nya objektet), målgruppen (som är föremål för insatserna) och implementeringsstrategin. Determinanterna interagerar med varandra och med kontexten som är en grundfaktor som genomsyrar och påverkar alla övriga determinanter (Nilsen, 2014).  En modell framtagen av Kaplan, Provost, Froehle och Margolis (2012) som på ett liknande sätt belyser kontexten och determinanters av betydelse för utfall av förbättringsarbeten är ”Model for Understanding Success in Quality (MUSIQ). Den identifierar 25 faktorer som är viktiga vid genomförande av förbättringsarbeten. Faktorerna är indelade i sex kategorier: omgivning, organisation, förbättringsstöd och kapacitet, mikrosystem, förbättringsteamet samt övriga faktorer.  Kontexten betydelse för effektiviteten av strategier för kvalitetsförbättring för sjukhusvård har kartlagts av Kringos et al (2015) som gjort en översiktsanalys av 56 studier av förbättringsstrategier på sjukhus. Översiktsanalysen baseras på faktorer och kategorier i MUSIQ. Resultatet lyfter fram tre områden om vanligen förkommer som relevanta för effektiviteten: stöd och resurser, mikrosystemet och förbättringsteamet.    
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2.6 Det lokala problemet 
 Förbättringsarbetet genomfördes på en lungmedicinsk vårdavdelning vid ett sjukhus i Sverige. Det lokala problemet identifierades i dialog med personalen på kliniken vid arbetsplatsträffar. Det fanns en bred enighet i personalgruppen om att utskrivningsprocessen vid vårdavdelningen inte fungerade optimalt.  Vårdpersonalen identifierade följande problem och förbättringsområden:   Sjuksköterskorna på vårdavdelningen upplevde att de inte hann utföra alla moment vilket 

negativt påverkade arbetsmiljön; 
 Vårdavdelningen tillämpade inte riktlinjerna för att identifiera fokuspatienter enligt 

satsningen ”Säker hemgång” (Region Östergötland, 2015c) vilket medförde att patienter med 
ökad risk för oplanerad återinläggning på sjukhus inte fick optimal uppföljning efter 
vårdtiden. Avdelningen har försökt införa rutiner för fokuspatienter tidigare men inte lyckades 
få dem att permanentas;  

 Patienternas delaktighet och medverkan vid utskrivning är viktig för att skapa trygghet vid 
utskrivning, men var svårt att åstadkomma enligt personalen då patienterna är gamla och 
svårt sjuka. 
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3 Syfte 
Mot bakgrund av personalens upplevelse av utskrivningsprocessen identifierades följande syften:  Syftet med förbättringsarbetet var att identifiera och implementera åtgärder som möjliggör en välfungerande och trygg utskrivningsprocess. Förbättringsarbetet genomfördes för att underlätta arbetet för vårdpersonalen och minska riskerna för patienter att drabbas av oplanerad återinläggning på sjukhus.   Syftet med studien av förbättringsarbetet var att identifiera faktorer av betydelse för implementeringen av förbättringsåtgärder på en vårdavdelning genom att belysa personalens upplevelser och erfarenheter av förbättringsarbetet och av införda åtgärder. Studien genomförs för att ta tillvara erfarenheter som kan ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete på vårdavdelningen och andra avdelningar.   
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4 Metod 
Redovisningen i metodavsnittet är indelad i följande fyra delar: forskningsmiljön, metod för förbättringsarbetet, metod för studien av förbättringsarbetet och slutligen etiska överväganden. Ansnitten med beskrivning av metod för förbättringsarbetet respektive metod för studien av förbättringsarbetet är omfattande med flera underrubriker. Dessa båda avsnitt inleds därför med en kort orientering om innehållet. 
4.1 Forskningsmiljö 
 Studien och förbättringsarbetet genomfördes på en lungmedicinsk vårdavdelning på ett sjukhus i Sverige. Beskrivningen av forskningsmiljön följer strukturen 5 P, det vill säga Syfte (Purpose) Patienter, Processer, Personal och Prestationer, enligt Nelson et al. (2007) se tabell 1.   
Tabell 1  Beskrivning av forskningsmiljön enligt strukturen 5 P (Nelson et al., 2007) 
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Källor: Uppgifterna i tabell 1 är hämtade från interna dokument från Lungmedicinska kliniken, Region Östergötland. Verksamhetsplan 2015 (Region Östergötland, 2014b), Klinikårsrapport 2014 (Region Östergötland, 2015b), Resultat av säkerhetskulturmätning 2014 (Region Östergötland, 2014a), websida på internt nätverk inom Region Östergötland (Region Östergötland, 2015a) samt personligt samtal (M. Lundin, personlig kommunikation, 4 januari, 2016).  
4.2 Metod för förbättringsarbetet 
 
Redovisningen av metod för förbättringsarbetet är indelad i fyra delar: aktivitets- och tidplan samt projektorganisation, probleminventering och nulägeskartläggning, genomförda förbättringsåtgärder, samt avslutningsvis en redovisning av mätningar och analys av förbättringsåtgärderna. 
4.2.1 Aktivitets- och tidplan samt projektorganisation  Förbättringsarbetet planerades och utfördes i enlighet med principerna i förbättringsrampen (Nelson et al., 2007). Förbättringsarbetet följde projektplanen som framgår av tabell 2. Valet av förbättringsområde avgjordes i samråd med personalen på kliniken. Beslutet att förbättringsarbetet skulle avse utskrivningsprocessen togs av vårdavdelningens vårdenhetschef i samråd med klinikchef.   Efter förfrågan till personalen om intresse att medverka i en arbetsgrupp, utsågs tio personer att delta varav åtta var aktiva under större delen av projekttiden. Planering och genomförande av förbättringsarbetet gjordes under ledning av mig som projektledare. Jag arbetar inte på vårdavdelningen. Projektledarskapet har utövats genom ett öppet, motiverande och coachande ledarskap som är lämpligt för att skapa bred delaktighet i arbetsgruppen, enligt Ackerman (2008). Samverkan har kontinuerligt skett med vårdenhetschefen. Klinikchefen har varit uppdragsgivare. Jag tog fram projektplan och kommunikationsplan för arbetet för att ge projektet struktur, enligt modell av Tonnquist (2012). Arbetsgruppen träffades varje vecka en timma på vårdavdelningen. Alla i gruppen kunde inte medverka varje gång.    
Tabell 2  Aktivitets- och tidplan för genomförande av förbättringsarbete 2015 - 2016 
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4.2.2 Probleminventering och nulägeskartläggning  Probleminventering och nulägeskartläggning låg till grund för beslutet om förbättringsåtgärder. Jag besökte vårdavdelningen under fyra dagar. Besöken utformades som delagande observation som är en metod lämplig för att inhämta en allmän ”känsla” för en miljö och identifiera frågor och problem som deltagarna i miljön själva betraktar som centrala (Denscombe, 2009). Observationerna innebar att jag under perioder ”skuggade” en sjuksköterska eller undersköterska på vårdavdelningen. Observationen innebar också att följa patienter till behandlingar och delta vid samordnad vårdplanering då patienten tillsammans med vårdpersonal träffade biståndshandläggare från kommunen. Information inhämtades även från enskilda intervjuer med personal från vårdavdelningen två sjuksköterskor, tre läkare och 2 undersköterskor. 
För att kartlägga nuläget gjordes en processkartläggning av utskrivningsprocessen, vilket förespråkas av Langley (2009) och Nelson et al. (2007). Kartläggningen gjordes först av arbetsgruppen, varefter övriga medarbetare på vårdavdelningen gavs möjlighet att komplettera med flera aktiviteter. Den gjordes med post-it lappar och var ett ”levande dokument” i konferensrummet, där alla medarbetare kunde komplettera med lappar och förtydliganden (bilaga 1). Efter denna kartläggning gjordes en övergripande identifiering av tänkbara förbättringsområden. En orsaksanalys i form av ett fiskbensdiagram genomfördes för att belysa orsakerna till att rutinerna att identifiera fokuspatienter inte etablerats (bilaga 2). Fiskbensdiagram är en lämplig metod för orsaksanalyser i förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2007; Nelson et al., 2007). 
4.2.3 Avgränsning och val av förbättringsåtgärder  Delmål, förbättringsområden och förbättringsåtgärder identifierades och prioriterades, se tabell 3. Beslut om vilka förbättringsområden som skulle prioriteras fattades av vårdenhetschefen i samråd med projektledaren. 
Tabell 3. Förbättringsarbettets mål, delmål, förbättringsområden och förbättringsåtgärder 
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Rutiner för att identifiera och stödja fokuspatienter med risk för oplanerad återinläggning baserades på de riktlinjer som fanns inom Region Östergötland (2015c). Arbetsgruppen tog fram en rutin som var anpassad till vårdavdelningens lokala förutsättningar, se bilaga 3. Rutinen infördes men har inte kunnat testas då det inte identifierats några fokuspatienter under projekttiden. En modell för testning av rutinen enligt PDSA (Langley, 2009; Nelson et al., 2007) togs fram, se bilaga 3.  
Arbetsterapeuten övertog huvudansvaret för att förbereda, genomföra och följa upp samordnad vårdplanering från sjuksköterskorna. Samtidigt infördes ett ändrat arbetssätt vid samordnad vårdplanering som innebar att flera nya arbetsmoment infördes. Den gällde endast patienter som behövde vårdplanering tillsammans med kommunal biståndshandläggare, se bilaga 4. Förändringen infördes och testades enligt modellen PDSA (Langley, 2009; Nelson et al., 2007) på 5 patienter (bilaga 4). Den första PDSA-omgången omfattade 2 patienter och den andra omgången 3 patienter. 
 
4.2.4 Mätningar och analys av förbättringsåtgärderna  Fyra mätningar och analyser genomfördes för att utvärdera resultatet av genomförda förbättringsåtgärder: 

 andel oplanerade återinläggningar på sjukhus av samtliga vårdtillfällen (resultatmått);  
 antal genomförda samordnade vårdplaneringar av arbetsterapeut (processmått); 
 personalens uppfattning om utskrivningsprocessen (resultatmått); 
 patienternas upplevelse av samordnad vårdplanering och utskrivning (resultatmått). 

Omfattningen av antal oplanerade återinläggningar på sjukhus för patienter som vårdats på vårdavdelningen inhämtades från produktionsstatistik i Region Östergötlands interna IT-stöd (Region Östergötland, 2015a). Uppgifterna avser antal oplanerade återinläggningar som gjorts inom 30 dagar efter utskrivning utan hänsyn till diagnos eller vilken klinik som återinläggningen sker vid. Definitionen är vald för att den överensstämmer med uppföljning som görs regionövergripande avseende oplanerade återinläggningar (Region Östergötland, 2015a). Jämfört med uppgifterna för regionen som omfattar alla patienter över 65 år omfattar uppgifterna för vårdavdelningen samtliga patienter. Mätningen presenterades i form av ett p-styrdiagram som är en lämplig metod för att beskriva identifiera trender och långsiktiga förändringar som avser data i form av andelar eller procent (Provost & Murray, 2011).  Uppgifter om antal genomförda samordnade vårdplaneringar inhämtades från statistik som fördes på vårdavdelningen (Region Östergötland, 2016). Personalens uppfattning om utskrivningsprocessen undersöktes med hjälp av en elektronisk enkät som sändes ut via e-post (bilaga 5). Respondenter var personal på vårdavdelningen inklusive läkare. Populationen var begränsad, vilket gjorde den lämpad för en totalundersökning (Trost, 2012). Mätningen genomfördes vid två tillfällen, i november 2015 och i april 2016, före respektive efter genomförda förbättringsåtgärder. En elektronisk enkät ska enligt Denscombe (2009) underlätta analysen och försämrar inte kvalitén på svaren. Enkäten sändes ut, med en påminnelse. På grund av förändringar inom personalgruppen var populationen inte helt identisk vid de båda mätningarna. Enkäten genomfördes helt anonymt utan möjlighet att kontrollera vilka personer som svarat. Enkäten var utformad med svarsalternativ av ”likerttyp” vilket är lämpligt att använda vid mätning av uppfattningar eller attityder (Trost, 2012). Antalet svarsalternativ i enkäten var sju, vilket är ett vanligt antal (Trost, 2012) och bedömdes lämpligt för att få spridning på svaren. Enkäten omfattade även utrymme för att i fritext ge kommentarer och förklaringar. Det anmodas av Wenemark (2010) för att ge möjlighet för respondenter att ta ansvar för sina svar vilket kan ha gynnsam inverkan på svarsfrekvensen. Enkäten testades på två personer innan den genomfördes. Resultatet har analyserats kvantitativt och fritextsvaren sammanställdes fråga för fråga.    
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För att belysa patienternas upplevelser av utskrivningsprocessen och samordnad vårdplanering genomfördes semistrukturerade intervjuer (bilaga 6) med fyra patienter som vårdats på vårdavdelningen innan förbättringsåtgärderna genomfördes och med fem patienter efter förändringarna. Jag genomförde själv alla intervjuer för att minska risken att patienternas beroendeställning till vårdpersonalen skulle påverka svaren. Jag genomförde intervjuerna per telefon en vecka efter att patienten kommit hem för att ytterligare minimera risken för att patienterna påverkades av beroendeställningen. Telefonintervju valdes för att förenkla för patienterna och bedöms vara lika tillförlitlig som en traditionell intervju (Denscombe, 2009). Innan intervjun besökte jag patienten på vårdavdelningen. Vid besöket tillfrågades om medverkan och respondenten informerades både muntligt och skriftligt samt signerade ett skriftligt godkännande (bilaga 7). Besöket tydliggjorde för patienten att intervjun gjordes av en utomstående. Intervjuerna bandades efter respondentens godkännande och transkriberades.   Urvalet av vilka patienter som intervjuades gjordes efter kriterier som var ändamålsenliga för syftet (Patton, 2015). I den första intervjuomgången i november månad 2015 var urvalet av patienter personer med olika behov och förutsättningar. Syftet var att fånga en bred bild av patienternas synpunkter. Urvalet baserade på kriterierna: diagnos eller besvär, ålder, grad av sjuklighet, vårdtid samt behov av vårdplanering eller ej. Urvalet vid intervjuerna efter förbättringsarbetet som gjordes från februari till mars månad 2016 omfattade endast patienter som varit berörda av förbättringsåtgärderna.   Alla mätresultat sammanställdes av projektledaren och analyserades av projektets arbetsgrupp. Resultaten av kvantitativa data presenterades i form av tabeller och grafer för att underlätta analysen.   
4.3 Metod för studien av förbättringsarbetet 
 Redovisningen av metod för studien av förbättringsarbetet är indelad i tre delar. Inledningsvis redovisas studiens forskningsdesign, därefter beskrivs datainsamlingen och slutligen redovisas hur insamlade data har analyserats.  
4.3.1 Forskningsdesign  Syftet med studien av förbättringsarbetet var identifiera faktorer av betydelse för implementeringen av förbättringsåtgärder på en vårdavdelning genom att belysa personalens upplevelser. Utifrån syftet genomförde jag studien som en fallstudie med en explorativ, induktiv ansats. En fallstudie är enligt Yin och Nilsson (2007) en lämplig metod när frågor om ”hur” och ”varför” ska belysas, när man inte kan manipulera medverkandes beteende, när de omgivande faktorerna är relevanta för resultatet och då gränsen mellan kontexten och fenomenet är otydlig. Studien av förbättringsarbetet var att belysa upplevelser, vilket inbegriper frågor om ”hur” och ”varför”. Vidare var gränsen mellan förbättringsarbetet och kontexten flytande då det under hela förändringsperioden pågick andra aktiviteter och händelser inträffade som kan förmodas ha påverkat resultatet. Studien genomfördes i ”verkligheten” utan ansats till manipulation eller kontroll av forskaren  Studien är explorativ (utforskande) det vill säga den avser att belysa upplevelser av förbättringsarbetet (Yin & Nilsson, 2007). Jag gjorde analysen med en induktiv ansats. Det innebar att jag förutsättningslöst granskade och identifierade mönster och sammanhang, utan att utgå från en specifik modell eller antagande (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Patton, 2015). Jag genomförde studien i tät interaktion med förbättringsarbetet och var inspirerad av en interaktiv forskningsansats. Det innebär enligt Svensson (2002) att forskningen bedrivs i nära samverkan med praktiken, i en gemensam process för kunskapsutveckling.  
4.3.2 Datainsamling   Efter att förbättringsarbetet var avslutat genomfördes under mars månad en fokusgruppsintervju med arbetsgruppen som medverkat i förbättringsarbete samt en individuell intervju med vårdenhetschefen och en gruppintervju med två överläkare som är medicinskt ledningsansvariga för vårdavdelningen. Faktainsamlingen avsåg en kvalitativ analys varför urvalet baserades på kriterier som var ändamålsenliga för syftet (Patton, 2015). Syftet var att belysa arbetsgruppens och ledningens 
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upplevelser och erfarenheter av förbättringsarbetet och resultatet. Då olika respondenter eventuellt kunde ha skilda uppfattningar och erfarenheter, gjordes urvalet med inspiration av Pattons (2015) ”matched comparisons”. Intervjuerna delades upp så att projektgruppen, de avdelningsansvariga läkarna respektive vårdenhetschefen intervjuades var för sig. Intervjuerna var semistrukturerade med ett fåtal intervjufrågor (bilaga 8). Respondenterna tillfrågades via e-post om de ville medverka. Intervjuerna genomfördes av mig som projektledare, bandandes och transkriberades. Fokusgruppsintervju valdes för arbetsgruppen för att dra nytta av interaktionen som sker i samtalet mellan deltagarna (Denscombe, 2009; Wibeck, 2012) vilket bedömdes vara värdefullt för att belysa deltagarnas erfarenheter då de medverkat i olika grad.  
4.3.3 Analys av insamlad data  Alla intervjuer analyserades med kvalitativ innehållsanalys. En metod som är lämplig för att beskriva variationer och mönster i texter från intervjuer genom att belysa likheter och skillnader i innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Patton, 2015). Vid analysen följde jag modellen enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) och Graneheim och Lundman (2004). Materialet lästes först igenom av flera gånger. Därefter lästes texten ytterligare en gång och meningsbärande enheter i texten identifierades, dessa kondenserades och kodades. Koderna sammanfördes till underkategorier som grupperades i kategorier och slutligen ett tema. Gruppering i underkategorier, kategorier och teman diskuterades med kollegor som arbetade med likanande analyser och handledare. Analysen är latent då tolkningar i viss mån gjorts av innehållet i texterna.  
4.4 Etiska överväganden 
 Studien har en vetenskaplig design, men avsikten är inte att publicera studien i vetenskapligt sammanhang. Det var därför inte nödvändigt att genomföra vare sig en etikprövning enligt Etikprövningslagen (SFS 2003:460) eller en lokal granskning vid Hälsohögskolans forskningsetiska kommitté, Jönköpings universitet (2015). Projektet har granskats av handledaren enligt ”Blankett för etisk egengranskning av examensarbeten vid HHJ” som tillhandahölls av kursledningen.  Vårdpersonalen tillfrågades och informerades innan projektet startade om innebörden av att medverka i projektets arbetsgrupp. Alla som medverkade gjorde det frivilligt på sin arbetstid på vårdavdelningen. Klinikchef och vårdenhetschef gav sitt godkännande till projektet och hölls kontinuerligt underrättade om arbetet. Förbättringsåtgärderna genomfördes inom ramen för vårdpersonalens tjänsteuppdrag och gjordes i enlighet med beslut fattade av respektive chefer.   Patienters och vårdpersonalens deltagande i såväl intervjuer som enkäter var frivilligt. De informerades om att medverkan kunde avbrytas utan skäl när som helst. Respondenterna informerades både muntligt och skriftligt. Enkäterna som vårdpersonalen besvarade var anonyma, utan möjligt att följa upp vilka personer som svarat. Patienterna signerade en skriftlig acceptans att delta. Jag inhämtade en ny muntlig acceptans vid inledning av varje telefonintervju och informerade om att medverkan kunde avbrytas när som helst utan orsak. Endast jag och arbetsterapeuten kände till vilka patienter som tillfrågats och endast jag själv kände till vad de olika patienterna svarade. Enskilda personer kunde inte identifieras. Allt material har avidentifierats vid transkribering och ljudfilerna har raderats efter studiens slut. Materialet har förvarats i lösenordsskyddad server som bara jag hade tillgång till.   Studien bedömdes inte kunna orsaka skada för medverkande eller andra. Däremot bedömdes den angelägen för att förbättra vårdkvalitén för patienterna och arbetsmiljön för vårdpersonalen.   
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5 Resultat 
Resultatredovingen är uppdelad i två delar. Först redovisas resultatet av förbättringsarbetet som innebar implementering av åtgärder för att åstadkomma en välfungerande och trygg utskrivningsprocess. Därefter följer resultatet av studien av förbättringsarbetet i form av identifiering av faktorer av betydelse för implementeringen. 
5.1 Resultat av förbättringsarbetet 

 
Resultatet av förbättringsarbetet redovisas enligt uppdelningen ”mätning och analys” i tabell 4.   Tabell 4  Delmål, mätningar och analyser som redovisas i resultatavsnittet 
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5.1.1 Andel oplanerade återinläggningar  Styrdiagramet (figur 4) visar andelen akut återinlagda patienter av samtliga vårdtillfällen per månad varierar mellan 1 % och 14 % under perioden 2014-2015. Data som användes var andelar varför ett p-styrdiagram var lämpligt (Provost & Murray, 2011). Andelen återinläggningar per månad varierar slumpmässigt kring centrumlinjen och alla observationer är inom styrgränserna. Inget av de kriterier som enligt Provost och Murray (2011) krävs för att påvisa en förändring finns i styrdiagrammet. Diagrammet visar inte någon förändring av andelen återinläggningar under eller efter genomfört förbättringsarbete.   Den nya rutinen att identifiera och stödja fokuspatienter på vårdavdelningen testades genom att dagligen kontrollera om någon inneliggande patient uppfyllde kriterierna för att vara en fokuspatient. Resultatet var att ingen patient på vårdavdelningen under tiden 14 januari till 31 mars uppfyllde kriterierna för fokuspatient. Den nya rutinen för att minska återinläggningarna har därför inte tillämpats under projekttiden.     

  
Figur 4  Styrdiagram över andel oplanerade återinläggningar på sjukhus inom 30 dagar efter utskrivning av  samtliga vårdtillfällen månadsvis vid lungmedicinska klinikens vårdavdelning januari 2014 – mars 2016.     

Start identifiera fokuspatienter 
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5.1.2 Antal samordnade vårdplaneringar genomförda av arbetsterapeut  Arbetsterapeuten tog succesivt över ansvaret för den samordnade vårdplaneringen på vårdavdelningen (se figur 5). Fram till september 2015 medverkade arbetsterapeuten vid samordnade vårdplaneringar tillsammans med sjuksköterskor. Från oktober 2015 började arbetsterapeut att genomföra samordnade vårdplaneringar utan att någon sjuksköterska från vårdavdelningen deltog i mötet.  De nya rutinerna för vårdplanering tillämpas vid nio vårdplaneringar från och med januari 2016. Teach-back samtal genomfördes för sju av nio patienter, resterande två patienter lämnade vårdavdelningen direkt efter mötet utan att samtal kunde genomföras. Tidsåtgången för teach-back samtal var 5-10 minuter. En skriftlig dokumentation av besluten vid vårdplaneringen lämnades till åtta av nio patienter efter mötet när representanterna från kommunen dokumenterat i det gemensamma IT-stödet.      

  
Figur 5 Antal samordnade vårdplaneringar som genomförts vid vårdavdelningen efter att arbetsterapeut  anställdes i maj 2015 med tidpunkt för enkäter till vårdpersonal om utskrivningsprocessen.    
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5.1.3 Personalens uppfattning om utskrivningsprocessen  Vårdpersonalen har besvarat två enkäter om utskrivningsprocessen, före respektive efter förändringarna. Svarsfrekvensen var något högre vid enkäten före förändringen än den efter förändringen (se tabell 5).   Tabell 5 Svarsfrekvens på enkäter till vårdpersonal på vårdavdelningen om utskrivningsprocessen före  respektive efter förändringar av rutiner 

   Enkätsvaren anges i andelar (%) svarande för respektive svarsalternativ, trots att gruppen respondenter är liten. Detta för att underlätta jämförelser mellan mätningarna, då antal respondenter är olika i de båda mätningarna.   Personalen som besvarat enkäten var positiva till de nya rutiner som införts inom utskrivningsprocessen. De var mest positiva till att arbetsterapeut gör samordnad vårdplanering utan sjuksköterska, lite mindre positiva till den nya rutinen för fokuspatienter (se figur 6).      

Figur 6 Vårdpersonalens svar på enkätfrågor ” Vad tycker du om förändringarna?   Svara på frågan genom att ange siffra mellan 1 och 7”. (n = 17 ).     

0
10
20
30
40
50
60
70

   1
Oerhört

bra
   2.    3.    4.    5.    6.    7. Inte

alls bra
   Känner

inte till
det

Andel %

Ny rutin för fokuspatienter
Ny rutin att arbetsterapeut gör vårdplanering utan sjuksköterska



23 

Vårdpersonalens uppfattning om utskrivningsprocessen som helhet har inte förändrats nämnvärt efter införande av en ny rutin för arbetet med samordnad vårdplanering (se figur 7). 

  Figur 7 Vårdpersonalens svar på fråga ”Hur fungerar arbetet med utskrivningsprocessen som helhet för  personalen? Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och 7. ”   Enkätsvar före respektive efter ny rutin vid vårdplanering.   Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med förberedelser innan utskrivning var stressigt (figur 8). I enkäten innan förändringen svarade tre sjuksköterskor att de trodde att arbetsterapeutens arbete på vårdavdelningen skulle förbättra utskrivningsp0rocessen. I enkäten efter förändringen uppgav tre sjuksköterskor i fritext att arbetsterapeuten har avlastat sjuksköterskorna. Två sjuksköterskor angav i fritext att graden av stress är relaterad till vilka förberedelser inför utskrivning som gjorts tidigare. Upplevelsen av stress i arbetet inför utskrivning för sjuksköterskor har inte ändrats märkbart men en svag tendens till förbättring kan anas. Ingen av sjuksköterskorna angav poäng tre eller lägre i första enkäten, men i andra enkäten angav två av sju sjuksköterskor poäng tre.    

 Figur 8 Sjuksköterskornas svar på fråga ” Är det stressigt för dig som personal att hinna med alla  förberedelser innan utskrivning? Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och 7.”  Enkätsvar före respektive efter ny rutin vid vårdplanering. 
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5.1.4 Patienters upplevelse av samordnad vårdplanering och utskrivning  Tio patienter valdes ut för en telefonintervju efter utskrivning från vårdavdelningen. En patient avled innan intervjun. Fyra patienter intervjuades innan förändringarna genomfördes, ingen av dem hade samordnad vårdplanering. Dessa intervjuer genomfördes under november och december 2015. Fem patienter som hade samordnad vårdplanering enligt de nya rutinerna, intervjuades under perioden januari till mars 2016 (se tabell 6).   Samtliga patienter tillfrågades vid telefonintervjun om de kände sig trygga vid utskrivning (se tabell 6). Sex av nio patienter uppgav att de kände sig trygga och angav siffran åtta eller nio på skalan. Resterande tre patienter kände sig inte trygga. Två patienter angav fem respektive sex på skalan och motiverade det med att de bor ensamma och inte kände sig trygga hemma. Den tredje patienten angav ett på skalan och uppgav att hen inte kände sig färdigbehandlad och därför inte ville lämna sjukhuset. Det kan inte uteslutas att patienterna som inte haft samordnad vårdplanering var något mindre sjuka än de övriga, då vårdplanering genomförs när behovet av hemtjänst eller hemsjukvård väsentligt förändrats.    
Tabell 6 Patienters svar på intervjufråga om trygghet vid utskrivning från sjukhus 
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För att belysa om förändringen av utskrivningsprocessen innebar en förbättring gjordes en kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna med de fem patienter som hade samordnad vårdplanering (se tabell 6). Exempel på identifiering av meningsbärande enheter och kondensering i innehållsanalys analysen finns i bilaga 9. Den kvalitativa innehållsanalysen identifierade 14 underkategorier, fem kategorier och ett tema (se tabell 7).    Tabell 7  Resultat av kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med patienter efter utskrivning 

  Kategori: Nöjd  Patienterna uppgav att de är nöjda med vården som helhet. De är nöjda med samordnad vårdplanering och utskrivning.  ”Ja, det var jättebra- Ja, det var så bra det var inte klokt, jag hade gärna stannat! Ja, de var fantastiska tjejerna där” (patient nr 5)  ” … vårdplaneringen fungerade bra.  Ja, det tyckte jag.” (patient nr 9)  Patienterna var nöjda med utskrivningen även om det fanns praktiska omständigheter som inte fungerade.  ”Jag tycker att det fungerade väldigt bra. Det enda som inte fungerade var att jag fick inte på mig mina skor, så jag fick gå ut i strumplästen när det var vått ute” (patient nr 8)   Kategori: Involverad  Patienterna svarade att de kunde framföra synpunkter och att vårdpersonalen lyssnade på dem.   ”Ja, jag kunde framföra synpunkter det kan man säga. Men det var ju då vid ... utskrivningsinformation, annars var det inte så mycket”  (patient nr 5)  Förberedelserna inför utskrivning fungerade både bra och dåligt. De patienter som var kritiska till förberedelserna var de som fick sen och otydlig information.   
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”Ja det tycker jag, fick bra information. Jag fick min medicin och allting och dom förklarade det här med syrgasen ” (patient nr 4)  ”Nej, dom skiftar ju .. lite olika. Och dom säger ju olika allihop (om syrgasen). Ja ”Du kan va utan ett tag” säger dom, ”Nej det kan du inte” säger den andre ”du måste ha den där” och jag vet inte varken ut eller in ..” (patient nr 5)  Förberedelserna inför vårdplanering fungerade bra och anhöriga fick vara med vid mötet.  ” … en person och berättade för mig att det skulle bli samtal … det var arbetsterapeuten och jag som satt där och pratade igenom vad som skulle hända. Och sen så sen kom den här damen från kommunen” (patient nr 8)   Kategori: Anpassning  Av patienternas svar framgick att de anpassade sig till situationen och systemet, de anpassade sig till de ramar och förutsättningar som de uppfattade.   ”Jag blir sönderstucken i fingrarna av blodprov för sockret och det är klart, .. men det är inte mycket annat att göra, om dom måste kontrollera det” (patient nr 4)  På frågan om något kunde gjorts bättre, blev svaret från patienterna ”nej”. 
 
Kategori: Systemkännedom  Patienterna svarade att de kände till hur vården skulle fortsätta när de kom hem.  Flera patienter hade uppföljningsbesök inbokade på kliniken och/eller kontakt med vårdcentralen.   ” … faktiskt läkaren i Kisa här kom ut här igår, ifrån vårdcentralen och skulle se hur jag mådde, så det funkar bra.” (patient nr 9)  Patienterna hade kunskap om vart de ska vända sig om de blir försämrade.  De som var osäkra svarade att de tar hjälp av hemtjänsten eller hemsjukvården. Patienterna svarade att de fått bra information om sina andningshjälpmedel och kände till vart de skulle vända sig om deras andningshjälpmedel inte fungerade.    ”Ja, det har jag fått och om maskinen går sönder så ska de koppla på syrgastuberna och ringa dit in så kommer dom direkt med en annan maskin” (patient nr 4)   Kategori: Trygghet  Upplevelsen av trygghet och oro varierade mellan patienterna beroende på hur de upplever sin sjukdom.   ”Jag tyckte det var skönt (att bli utskriven), men nu när jag är hemma då tycker jag inte det är skönt. Jag sitter ju mellan två- fyra väggar, det är inte så roligt.” (patient nr 5)  ” ... jag har väl ingen oro, sen att man tar det ju ... får ju acceptera att man är gammal. Och jag tillhör ju inte dom som går och ... tänker ner mig på saker och ting, utan att … det får ju gå som det går.” (patient nr 6)   Tema: Nöjda patienter med låga krav som accepterar situationen och systemet   Temat belyser att patienterna i hög grad accepterar de villkor som gäller i hälso- och sjukvårdssystemet och inte kräver mer delaktighet än vad vårdpersonalen erbjuder dem. Det kan också utryckas som att patienterna ”gillar läget” och anpassar sig till situationen och systemet. 
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5.2 Resultat av studien av förbättringsarbetet 
 
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att identifiera faktorer av betydelse för implementering av förbättringsåtgärder. Projektets arbetsgrupp, vårdavdelningens medicinskt ansvariga läkare samt vårdenhetschefen har intervjuats. Översikt över genomförda intervjuer redovisas i bilaga 10. Vid analysen identifierades 14 underkategorier, sex kategorier och ett tema (se tabell 8). Exempel på identifiering av meningsbärande enheter och kondensering i innehållsanalysen finns i bilaga 9. Citaten i redovisningen benämns arbetsgrupp respektive ledare, där ledare avser citat från läkarna eller vårdenhetschef. I vissa fall specificeras vilken yrkesgrupp som svarat.   
Tabell 8  Resultat av kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med arbetsgruppen, medicinsk ansvariga läkare  samt med vårdenhetschefen 

  
 Kategori: Förbättring  Kategorin avser observationer, upplevelser och känslor som tolkas som förbättringar som kopplas till förbättringsarbetet. Kategorin omfattar två underkategorier: synliga förbättringar; arbetsterapeutens nyckelroll.   Informanterna påtalade olika synliga förbättringar som kopplas till förbättringsarbetet. De uppgav att förändringarna av den samordnade vårdplaneringen blivit en förbättring och att avvikelserna som rör utskrivning minskat.  ”vi har inte fått nån avvikelse på det (utskrivningar) på länge” (arbetsgrupp)   Läkare som arbetat mycket på vårdavdelningen såg att patienterna efter förändringarna var bättre förberedda inför vårdplaneringen.   ”jag upplevt att patienterna har varit mycket mer väl förberedda och tänkt igenom innan dom går till vårdplanering. ...Innan har dom (patienterna) knappt vetat vad dom, vad det skulle handla om och vem som skulle vara där och dom hade inte riktigt tänkt igenom vad dom behövde, men nu har dom gjort det med arbetsterapeuten” (ledare)  
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Värdet av att använda teach-back samtal för att följa upp att patienterna tagit till sig informationen lyftes fram. Läkarna påpekade framgången med en tydlig ansvarsfördelning vid samordnad vårdplanering och ansåg att arbetsgruppen åstadkommit bra resultat på kort tid. Arbetsgruppen sa att det är värdefullt när förbättringarna underlättar för patienterna och att förbättringar som man inte såg från början växte fram succesivt under arbetets gång.   ”Det känns kul när man kan förbättra saker, det känns ju när det är sånt som är väldigt värdefullt för patienterna” (arbetsgrupp)  Informanterna lyfte fram arbetsterapeutens nyckelroll.  Arbetsterapeuten har tillfört ny kunskap, t ex om hjälpmedel, behovsbedömningar och ett bra pedagogiskt förhållningssätt mot patienterna. Arbetsterapeutens roll i utskrivningsprocessen, i synnerhet när det gällde den samordnade vårdplaneringen, underlättade för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna lyfte fram att de avlastats mycket när de inte behövde planera och genomföra vårdplaneringar.   ”skönt, tycker jag, när du har tagit över vårdplaneringen är att du har koll på alla hjälpmedel ...från hur patienten har legat och vad dom har fått för hjälpmedel och vad dom behöver”  (sjuksköterska i arbetsgrupp)  Arbetsterapeuten har haft en nyckelroll även i förbättringsarbetet tillsammans med mig som extern projektledare. Det redovisades som en fördel eftersom arbetsterapeuten kunnat avsätta mer tid än sjuksköterskorna i arbetsgruppen.   ”..även om du har fått dra ett väldigt stort lass, X (arbetsterapeut), så tror jag ändå att det har gjort att vi har kommit nån vart i projektet med … för hade inte du … liksom haft den tiden och lagt ner den tiden så hade vi nog kanske inte kommit lika långt som vi hade gjort ändå.” (sjuksköterska i arbetsgruppen)  Ledarna sa att förbättringsarbetet har tydliggjort behovet av en arbetsterapeut på vårdavdelningen.   
Kategori: Lärande 
Kategorin innehåller olika aspekter på lärenade och ny kunskap som förbättringsarbetet medfört. 
Underkategori är: ny kunskap. 
Arbetsgruppen lyfte fram att de fått ny kunskap. Arbetsgruppen uppgav att de lärt sig mer om 
regelverket, att söka information i journalen och att förbättringsarbete är möjligt att genomföra. De 
uppgav att förbättringsarbetet tydliggjort att de saknade kunskap om alla delar av 
utskrivningsprocessen.  I synnerhet arbetet med processkartläggningen bidrog till ny kunskap om vad 
olika yrkeskategoriers uppgifter.  

”så fick man ännu mer förståelse för vad alla gör, när man gjorde den kartläggningen” 
(arbetsgrupp) 
 

Kategori: Underlätta 
Kategorin omfattar olika faktorer som bedömts underlätta förbättringsarbetet. Underkategorier är: 
struktur och arbetssätt; ledarskap; tidsperiod.  
Informanterna framhöll att struktur och arbetssätt var viktigt för ett effektivt arbete. 
Arbetsgruppen sammansättning lyftes fram som en faktor som stärkt arbetet. Att olika yrkesgrupper 
medverkade i gruppen, även underläkare har bidragit till bredare diskussioner.  

”bra att det har varit olika yrkeskategorier, så det hjälper ju till mycket, om man får se det från olika perspektiv och vad alla gör” (arbetsgrupp)  ”det är bra att vi tänkte på innan att få med en underläkare … dom som faktiskt gör det här jobbet” (ledare)  
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Medverkan av en extern deltagare som hade ett ”utifrånperspektiv” och såg problemen med andra ögon lyftes fram som värdefullt.   ”Ja man blir väl lite hemmablind,… Du kommer utifrån med helt andra ögon och kan ifrågasätta på ett helt annat sätt än vad vi internt kan göra, det är bra” (arbetsgrupp)  En bra struktur på arbetet, regelbundna möten, kontinuerlig dokumentation som spreds via e-post underlättade för arbetsgruppen eftersom alla inte kunde medverka på alla möten. Den grundäggande processkartläggningen av utskrivningsprocessen lyftes som positivt och som öppnade upp för det fortsatta arbetet.   Både arbetsgruppen och ledarna talade om ledarskapet och lyfte fördelarna med att ha en extern projektledare. Det tillförde resurser i form av tid. Den externa projektledaren har varit uthållig, hållit ihop arbetet och drivit på och gjort mycket av bakgrundarbetet i projektet.   ”Men hade du jobbat här hade du ju också varit … då hade vi aldrig kommit så här långt så här snabbt ... Så det tror jag är en absolut en fördel, en styrka att du inte jobbar här.” (ledare)  Informanterna bedömde att kombinationen extern projektledare och en lokal kontaktperson med tid för projektet underlättade arbetet. Den lokala kontaktpersonen var arbetsterapeuten som arbetade mer med projektet än de övriga i arbetsgruppen.   ”det tror jag ändå det har varit bra att det är just X (arbetsterapeuten) som du har hört av dig till, som oftast är här måndag till fredag dagtid.  För hade det varit nån av oss andra så, då blir det här igen med våra arbetstider, i och med att vi aldrig jobbar samtidigt” (arbetsgrupp)  Projektledarens strävan att skapa en bred delaktighet i projektet värdesattes.   ”du har jobbat med nån sorts commitment, du har försökt få med hela tiden olika delar av personalgruppen” (ledare)  Bedömningen av projektets tidsperiod varierade. Läkarna poängterade att genomförandet av projektet underlättats av att det varit koncentrerat i kalendertid. Medan vårdenhetschefen ansåg att det var utdraget i tid och att det skulle ha underlättat om tiden varit kortare mellan start och genomförande. För att medarbetarna inte ska tappa engagemanget.    Kategori: Besvikelse  Kategorin innehåller erfarenheter och känslor i form av besvikelse som påverkat motivationen för arbetet. Underkategorier är: ofullbordat resultat; bristande intresse.  Informanterna gav uttryck för en besvikelse över det ofullbordade resultatet att rutinen för fokuspatienter för att minska återinläggningar på sjukhus inte testas under projekttiden. Samtidigt var man nöjd med den rutin som tagits fram och tror att den kommer att fungera väl.  ”ny bra rutin men sen är det svårt eftersom vi inte har kunnat testa den, så är det ju fortfarande bara nånting på ett papper- alltså den har inte blivit en del av mina rutiner, alltså alls.” (arbetsgrupp)  Besvikelse uttrycktes över att förbättringsarbetet i hög grad orienterades kring rutinen för fokuspatienter på bekostnad av andra förbättringsar. Avgränsningen bedömdes för smal och trängde undan andra förbättringsmöjligheter.  
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Informanterna framförde tankar kring att bristande intresse och begränsad motivation var ett 
hinder. En orsak till begränsad motivation för arbetet med att identifiera fokuspatienter för att minska 
återinläggningar var att det är ett beslut taget högre upp i organisationen som inte hade förankring hos 
medarbetarna. 

”Ja men det kan väl vara liksom känsla för dom inblandade att det här är ett utifrån eller 
uppifrån påtryckt projekt (identifiera fokuspatient).” (ledare) 

Ledarna reflekterade kring om problemformuleringen inte var helt relevant och därför inte motiverade medarbetarna. En av ledarna framhöll att förankringen i medarbetargruppen var viktig, att medarbetarna behövde känna behov av en förbättring för att bli motiverade.  ”Ja ingen som vare sig skrikit eller jublat, alltså så  …  man kanske inte har sett behovet på 
samma sätt ... och då om man inte förstår varför man gör nåt, då är det svårt att motivera sig 
så.” (ledare) 
 

Kategori: Hinder 
Kategorin omfattar faktorer som informanterna bedömt som hinder för förbättringsarbetet. 
Delkategorier är: begränsad möjlighet att delta; patientarbete prioriteras; svårt skapa delaktighet; 
motstånd mot förändring. 
Begränsad möjlighet att delta i förbättringsarbetet i form av tid och engagemang lyfts fram som 
ett hinder. Arbetsgruppen påtalade att det är svårt att vara uppdaterad i arbetet om man inte kan vara 
med på möten. Att vårdpersonalen ofta är stressade i sin vardag lyftes också som ett hinder.   

”man får stressa iväg till mötena .. och sen .. stressa fram nånting och sen stressa tillbaka.. Det 
känns som att det har inte kunnat bli helhjärtat kanske alla gånger” (arbetsgrupp) 

Arbetsgruppen hade själva ansvar för att förlägga sin arbetstid så att de kunde vara med på möten. 
Från arbetsgruppen framfördes viss kritik mot vårdenhetschefen att de inte fått stöd och hjälp att 
kunna prioritera förbättringsarbetet. 

”att det känns som att X (vårdenhetschefen) tycker att det är bra och vill pusha, men sen så är 
det liksom, vi är inga trollkarlar liksom, så vi kan inte hitta på tid heller och det heter alltid att 
det måste funka för verksamheten” (arbetsgrupp)  

En av ledarna menade att kullturen för att driva utvecklingsarbete på avdelningen inte var så utvecklad 
men också att det är svårt att klara av förbättringsarbete vid sidan av patientarbetet. 

”och kultur ….jag kommer från en verksamhet där man har hållit jätte .. hög flagga för 
forskning, utvecklingsarbete .. eget ansvar .. för att driva saker, utvecklingsgrupper. Och här 
har man inte alls så på det sättet.”    och ”Det har varit väldigt pressad på avdelningen och 
kliniken under många år, så jag tror inte man har orkat att lyfta blicken” (ledare) 

Ledarna uttryckte att de inte engagerat sig i arbetet som de önskat. Läkarna uttryckte att rollen att 
vara ”vid sidan av” projektet varit svår och utryckte sjukvårdsstrukturen som en orsak till svårigheten 
att delta.  

”det finns ju liksom problem tycker jag i sjukvårdsstrukturen …  man har ett jobb och sen så 
förväntas man göra andra saker som att undervisa och driva utvecklingsprojekt och ha 
medicinska ledningsfunktioner för flera enheter  … utan att någon tid avsatt” (läkare) 

Ett hinder för att kunna delta i förbättringsarbetet som informanterna angav var att den konkreta 
vården av patienterna måste prioriteras och att det är svårt att hinna med med förbättringsarbete 
på en vårdavdelning.  

”den höga arbetsbelastningen (försvårar), alltså den höga kliniska arbetsbelastningen, 
försvårar ju alltid. Det är ju som du säger i sjukvården är det svårt och det blir liksom 
konkurrens mot patienten” (läkare) 
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Att driva förbättringsarbete på en vårdavdelning med verksamhet dygnet runt och vårdpersonal som 
tjänstgör både dagtid och nattetid sågs som en stor svårighet.  
Informanterna anger att det var svårt att skapa delaktighet och sprida information om 
förbättringsarbetet till övriga medarbetare på vårdavdelningen och berörda läkare. Information gavs 
på olika möten, men svaren speglar en osäkerhet kring hur mycket av informationen som nått fram.  

”Det är en utmaning föra över informationen och det har det även varit i det här 
fokuspatientprojektet nu att det har blivit mycket mejl och vi får ta det när det kommer helt 
enkelt, vi har inte kunnat hitta tid när man kan ge information till alla, tyvärr” (arbetsgrupp) 

Arbetsgruppen angav att de mött motstånd mot förändring hos avdelningspersonal och läkare.  
Det var sjuksköterskor och läkare som i olika situationer inte ville ta på sig nya uppgifter. Motstånd 
mot förändringar upplevdes som ett hinder i förbättringsarbetet. 

 
Kategori: Fortsättning 
Kategorin innehåller reflektioner och synpunkter som relaterar till fortsatt arbete. Hur de förbättringar 
som införts ska bli permanenta och hur förbättringsarbetet kan fortsätta att drivas vidare. 
Underkategorier är: sårbar lösning; fortsättning kräver aktiva åtgärder. 
Att arbetsterapeuten fått en nyckelroll i utskrivningsprocessen bedömdes som en sårbar lösning och 
både en styrka och en svaghet. När arbetsterapeuten slutade innan projektet avslutades sågs det som 
en svårighet. 

”både svaghet och styrka, det är ju att X(arbetsterapeuten) har varit en nyckelspelare i det 
här. Och det tror jag, du som kommer utifrån, då måste man ha nån nyckelspelare in, nån som 
har inifrån perspektivet. Och så samtidigt så är det precis det som händer nu då, att det blir så 
himla sårbart när hon slutar” (ledare) 

 
En fortsättning kräver aktiva åtgärder. Informanterna såg en möjlighet att utvidga kriterierna 
för identifiering av fokuspatienter till att omfatta flera patientgrupper. 

”alltså vi har ju många som behöver en snabb uppföljning hos oss och det här sättet att skriva 
ut på (fokuspatienter), tror jag att många av våra patienter, helt oberoende av primärvård 
eller inte, skulle ha glädje av.” (ledare) 

Informanterna uppgav att en ny arbetsterapeut som rekryteras kan överta ansvaret för vårdplanering 
och fortsätta arbetet med fokuspatienter. Vårdenhetschefen såg samtidigt svårigheter med att fortsätta 
arbetet i arbetsgruppen. 
  Tema: Förbättringsarbete kräver både motivation och praktiska möjligheter   Resultatet av intervjuerna visade att det som underlättar respektive försvårar är de medverkandes motivation att delta samt paktiska förutsättningar. Motivation är kopplat till känslor för de frågor man arabetar med. Det kan vara att det känns stimulerande att förbättra för patienterna eller att resultatet ska underlätta personalens arbete. De praktiska förutsättningarna är de som underlättar eller begränsar möjligheteran att genomföra förbättringar. Det var förutsättningar för den enskilda individen, t ex tid att delta, och förutsättningar i organisationen, t ex att sprida, förankra och få stöd för förändringarna hos chefer och medarbetare.  
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studien och dess resultat. Avsnittet inleds med en diskussion av resultaten, följt av en metoddiskussion, därefter redovisas slutsatser. Avsnittet avslutas med implikationer för framtida förbättringsarbete och förslag på fortsatt forskning.  
6.1 Resultatdiskussion 
 Syftet med förbättringsarbetet var att identifiera och implementera åtgärder för en välfungerande och trygg utskrivningsprocess. Tre förbättringsområden prioriterades: identifiera och stödja patienter med ökad risk för oplanerad återinläggning; rationellt arbetssätt genom att avlasta sjuksköterskor arbetsuppgifter; trygga och delaktiga patienter genom att underlätta delaktighet vid samordnad vårdplanering. Syftet med studien av förbättringsarbetet var att identifiera faktorer av betydelse för implementering av förbättringsåtgärder.   
6.1.1 Minskad andel oplanerade återinläggningar  Målet med förbättringsarbetet att minska andelen oplanerade återinläggningar har inte uppnåtts. Den uteblivna förbättringen kan förklaras av att den nya rutinen att identifiera och stödja fokuspatienter med ökad risk för oplanerade återinläggningar helt enkelt inte tillämpats på vårdavdelningen. Under projekttiden har ingen inskriven patient uppfyllt kriterierna för fokuspatient. Det kan ha flera orsaker. Projekttiden har varit relativt kort och den slumpvisa variationen av patientmix har medfört att det vårdats många patienter med lungsjuksjukdomar som tas omhand i specialistvården och därför faller utanför kriterierna. En annan orsak kan vara att tolkningen av kriterierna för fokuspatienter gjorts alltför strikt, vilket uteslutit patienter som med en generösare tolkning kunnat inkluderas och haft nytta av insatsen. Erfarenheter från andra verksamheter inom Region Östergötland visar att identifiera fokuspatienter är ett kritiskt moment i processen. Forskningen (Shepperd et al., 2013) visar att det är centralt för resultatet att patientens individuella behov ligger till grund för utskrivningsplanering och fortsatt vård. Därför bör kriterierna för identifikation modifieras för att bättre understödja en individuell bedömning av varje patient. 
6.1.2 Rationellt arbetssätt för personalen   Målet med förbättringsarbetet att skapa ett rationellt arbetssätt för personalen har devis uppnåtts. Insatserna har lagt grunden för ett fortsatt förbättringsarbete som på sikt kommer leda till tydligare resultat. För att avlasta sjuksköterskorna har arbetsterapeuten övertagit uppgiften med samordnad vårdplanering. Sjuksköterskorna ser positivt på förändringen men enkäten till sjuksköterskorna visar ingen minskning av stressen i utskrivningsprocessen.   Förändringen för sjuksköterskorna kan vara för liten för att den ska påverka den upplevda stressen. Tidigare forskning har visat att interventioner som inkluderar flera förbättringsåtgärder är mer framgångsrika (Hesselink et al., 2012). En förklaring till det uteblivna resultatet kan därför vara att förändringen var för begränsad för att ge märkbar effekt. Den korta projekttiden har också betydelse då en enskild sjuksköterska gör samordnad vårdplanering relativt sällan. Sjuksköterskornas kommentarer i enkäten om att stressen inför utskrivning är relaterad till vilka förberedelser som gjorts tidigare i vårdprocessen. Det överensstämmer väl med tidigare forskning (Holland & Bowles, 2012) att åtgärder tidigt i vårdprocessen underlättar.   
6.1.3 Trygga och delaktiga patienter   Målet med förbättringsarbetet att patienterna ska vara trygga och delaktiga är till stor del uppnått. Någon förbättring kan inte påvisas men det beror i hög grad på svårigheterna att med en enkel mätning fånga patienternas upplevelse. Patienterna var i hög grad nöjda redan innan. Rutinerna vid förberedelse och genomförande av samrodnad vårdplanering har utvecklats för att ge ökad trygghet och underlätta patienternas delaktighet. Intervjuerna med patienterna visar att de flesta patienterna är trygga vid utskrivning och någon förändring av upplevelsen av trygghet kan inte påvisas. Även de patienter som känner sig otrygga hemma är nöjda med utskrivningen. 
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 Resultatet kontrasterar mot tidigare forskning som visar att patienterna har svårt att förmedla sina behov och känner sig svaga (Rydeman et al., 2012). Intervjuerna visar att patienterna accepterar situationen och de ramar och begränsningar som hälso- och sjukvårdsystemet sätter. Patienterna anpassar sina krav efter förutsättningarna. En orsak kan vara att utformningen av mötet vid samordnad vårdplanering inte underlättar för patienter och närstående att framföra sina önskemål, vilket två svenska studier visar (Almborg, Ulander, Thulin, & Berg, 2009; Efraimsson, Sandman, Hydén, & Rasmussen, 2004).   Trots att resultatet inte visar på en mätbar förbättring bedöms ändå arbetsterapeutens arbete medfört en mer individualiserad bedömning och därmed en kvalitetsförbättring för patienterna. Av intervjuerna med läkarna framkommer att patienterna är bättre förberedda inför samordnad vårdplanering efter förändringarna. Det är en viktig faktor för att underlätta delaktighet. I alla intervjuer framkommer att arbetsterapeuten på ett mer systematiskt sätt informerat och förberett patienterna inför vårdplaneringen. Det framkommer också att arbetsterapeuten genom sin professionella kunskap, i högre grad än sjuksköterskor, fokuserar på vad patienten behöver för att klara sin vardag. Det får stöd i en studie av Holm och Mu (2012) som visar att arbetsterapeuter vid utskrivning fokuserar på andra faktorer än det medicinska, har en helhetssyn på patientens behov och livssituation samt hög grad av patientdelaktighet. Faktorer som är grundprinciper i personcentrerad vård som ökar vårdkvalitén för patienterna (Ekman et al., 2011).  
6.1.4 Faktorer av betydelse för implementering av förbättringsåtgärder  I studien av förbättringsarbetet visar intervjuerna med personalen att det krävs både motivation och praktiska möjligheter för att lyckas med förbättringsarbete. Det tolkas som att både människors känslor och faktiska strukturella förutsättningar påverkar resultatet. Personalen lyfter i intervjuerna fram de förbättringar de upplevt förbättringsarbetet medfört. Faktorer som uppfattas som förbättringar även om det inte belagts med mätningar. Det överensstämmer med en av de faktorer som Kotter (1996) framhåller, det vill säga att tidigt kunna visa på synliga positiva resultat är viktigt för ett lyckat förbättringsarbete.   Intervjuerna med personalen visar att motivation har stor betydelse både för att underlätta och att försvåra. När de medverkande känner motivation underlättar och driver det på arbetet. Den lägre motivationen för att arbeta med rutinen att identifiera och stödja fokuspatienter kan ha bidragit till att rutinen inte kunde testas under projekttiden. Intervjuerna visar att återinläggningar inte uppfattas som ett stort problem av personalen och att rutinen för fokuspatienter uppfattas som en åtgärd som initierats utifrån och uppifrån. Att motivation för förändring är en relevant faktor får stöd i forskningen. Motivation för förändring identifieras som en viktig faktor inom mikrosystemet i MUSIQ (Kaplan, Froehle, Cassedy, Provost, & Margolis, 2013), modellen som beskriver kontextens och olika faktorers betydelse för utfallet av förbättringsarbete.  Intervjuerna visar på underlättande faktorer som har att göra med struktur och arbetssätt i arbetsgruppen, ett coachande ledarskap, tydlig ansvarsfördelning och att arbetet genomförts under en avgränsad klandertid. Det är faktorer som väl överensstämmer med faktorer för en bra projektledning (Tonnquist, 2012) men som är mindre framträdande i MUSIQ (Kaplan et al., 2013) som istället fokuserar på förbättringsteamets erfarenhet och kunskap i förbättringsmetodik.   Faktorer som försvårar implementering som framkommer av intervjuerna är besvikelse över att de förväntade resultaten inte uppnåtts. En viktig förklaring är att problemidentifieringen inte i alla delar fokuserade på områden som upplevdes som viktiga för personalen, vilket minskade motivationen. Andra försvårande faktorer som starkt lyftes fram i intervjuerna med personalen är begränsningar i de praktiska förutsättningarna att delta i möten och utföra uppgifter. Främst lyftes brist på tid för att delta och engagera sig. Det är stor samstämmighet om att en hög patientbelastning på vårdavdelningen medför att patientarbetet måste prioriteras, vilket sker på bekostnad av tid för förbättringsarbete. Personalen är införstådd med sina dubbla uppdrag att vårda patienter och att förbättra verksamheten, men upplever att de saknar möjlighet att uppfylla båda. Intervjuerna visar att personalen upplever att de två uppdragen ställs mot varandra. Hur kan den konflikten lösas? Resultaten av studien ger ingen ledning. Inom förbättringsområdet är det en bärande tanke att förbättringsarbetet ska ha sin bas och utgå från mikrosystemet (Langley, 2009; Nelson et al., 2008; Seddon, 2008). Det innebär att det måste avsättas resurser i mikrosystemet för förbättringsarbete. 
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Resultatet visar att arbetsgrupen känner ett svagt stöd från ledningen i förbättringsarbetet, bland annat rörande de praktiska möjligheterna att avsätta tid för förbättringsarbetet. De upplever att vårdenhetschefen har en positiv inställning men agerar och engagerar sig i begränsad omfattning. En orsak kan vara att vårdenhetschefen börjat sitt arbete under projekttiden. Ledningens stöd är en viktig faktor i för att uppnå goda resultat visar forsningen (Kaplan et al., 2013; Kringos et al., 2015) och har sannolikt har påverkat resultatet av förbättringsarbetet.   De faktorer som framkommer i studien avseende motivation och hinder överensstämmer väl med socialkognitiva teorier kring beteendeförändring. Teorierna beskriver hur både psykologiska och sociala faktorer påverkar beteendet hos enskilda individer (Conner & Norman, 2005). I både Theory of Reasoned Action (Ajzen, 1980; Fishbein, 1975) och Social Cognitive Theory (Bandura, 1986) pekas på betydelsen av motivation för att initiera och/eller förändra beteenden samt strukturella hinder respektive möjligheter att utföra ett beteende.   Self-Determination Theory (SDT) fokuserar  särskilt på motivation (Ryan & Deci, 2000), inklusive motivation i arbetslivet (Gagné & Deci, 2005). Den beskriver hur uthållighet och kvalitet i beteenden påverkas av olika typer av motivation. Motivationen är större när det önskade beteendet uppfattas som värdefullt, överensstämmer med individens egna värderingar och känns stimulerande och roligt. Den ”starkaste” typen av motivation är ”intrinsic” motivation (benämns även inre motivation). Denna motivation stöds genom om att individen kan realisera tre grundäggande mänskliga behov: autonomi, kompetens och relationer. I förbättringsarbetet upplever personalen motivation när de känner att förbättringarna har effekt både för sin egen del och för patienterna som i fallet med samordnad vårdplanering. Det är förbättringsåtgärder som överensstämmer med personalens grundläggande värderingar och som också upplevs roligt. Däremot är motivationen svagare där det gäller fokuspatienter där autonomin är inskränkt.   
6.1.5 Är förändringarna en förbättring och hur djupgående är förändringarna?  
Mätningarna visar inte att de förändringar som genomförts är förbättringar. Detta kan bero på flera orsaker. En svårighet att fånga förbättringar genom att mäta. Positiva effekter kan uppnås även om de inte är mätbara. Uppfattningen av värdet av förbättringsarbetet varierar beroende på vem som gör bedömningen.   Även om förändringarna inte medfört mätbara förbättringar har det skett ett lärande hos den personal som arbetat med förbättringarna, vilket intervjuerna med personalen visar. Lärande brukar definieras i termer av förändring, så att individen är annorlunda än jämfört med innan lärandet skedde (Illeris, 2015). De förändringar som uppnåtts på vårdavdelningen kan karaktäriseras om enkel-looplärande, vilket är ett lärande som sker inom nuvarande ramar, med utgångspunkt i befintliga mål och strategier. Ett sådant lärande innebär en förbättring av befintliga rutiner utan att det innebär något nytt. Ett dubbel-looplärande, däremot, är ett djupare lärande som innebär förändringar som utmanar och ifrågasätter de normer, värderingar och antaganden som ligger till grund för befintliga arbetssätt, mål och strategier (Argyris & Schön, 1978). Om enkel-looplärande är att ”göra saker rätt”, kan dubbel-looplärande ses som att ”göra rätt saker”.   Ellströms (1992) begrepp reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet kan ses som analoga med enkel- och dubbel-loop lärande. Ellströms indelning utgår från vilket handlingsutrymme som finns beträffande individens möjligheter att formulera mål för sitt arbete, välja metod för utförande, samt värdera resultatet av sitt arbete. Ett framgångsrikt reproduktivt lärande kan innebära att arbetsuppgifter utförs snabbt och med låg felprocent. Fokus ligger på förbättring snarare än förändring eller omprövning. Ett utvecklingsinriktat lärande, innebär att individen själv kan påverka målen, välja metoder och värdera resultatet. Detta lärande förutsätter att individer har förmåga att bryta sig ur etablerade tanke- och handlingsmönster och skapa nya.  Förbättringsarbetet har medfört ett lärande som är reproduktivt, enligt Ellström (1992). Arbetsgruppen hade stor frihet att formulera mål, välja metod och värdera resultatet. I praktiken var emellertid handlingsutrymmet starkt begränsat på grund av försvårande faktorer i form av brist på tid, engagemang, ledningens stöd med mera. Inriktningen på förbättringsarbetet var också att förbättra utskrivningsprocessen vilket i sig kan ha styrt mot ett reproduktivt lärande. För att förändringarna ska bli permanenta och lärandet kvarstå krävs sannolikt fortsatt förbättringsarbete och engagemang kring utskrivningsprocessen för att uppnå djupgående förändringar. När resurserna i mikrosystemet för 
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förbättringsarbete inte kan prioriteras är det omöjligt att uppnå ett utvecklingsinriktat lärande, vilket intervjuerna med personalen tydligt visar.  
6.2 Metoddiskussion 
 
6.2.1 Förbättringsarbetet  
Avgörande för resultatet av utskrivningsprocessen är att övergången mellan olika vårdgivare sker på ett tryggt och säkert sätt. Det är därför en svaghet att förbättringsarbetet inte inkluderat kommunens företrädare i samordnad vårdplanering.  Arbetsgruppen bestod av åtta personer vilket innebar en bred förankring på vårdavdelningen. Nackdelen var att alla inte kunde träffas samtidigt och att besluten i praktiken i hög grad togs av mig som projektledare och kontaktpersonen på vårdavdelningen. Att ha en extern projektledare är både en tillgång och ett hinder. En tillgång genom att det tillför tid och en formell struktur för arbetet. Ett hinder genom att det försvårar ett kontinuerligt förbättringsarbete som drivs vidare i vardagen nära medarbetarna. För mig som extern projektledare var det en utmaning att kombinera rollerna som förbättringsledare, kollega, student och forskare. Risken är jag uppfattats som någon utifrån och att åtgärderna kopplades till mig som person istället för till verksamheten. För att minska den risken var arbetsterapeuten lokal kontaktperson på vårdavdelningen. Det fungerade väl då hen hade möjlighet att avsätta tid för förbättringsarbetet. När arbetsterapeuten slutade på avdelningen tydliggjorde det svagheten i att i hög grad koppla förbättringsuppgifter till enskilda personer.   Mätningen av andel återinläggningar analyserades med ett styrdiagram av p-typ som är adekvat för analys av värden som är andelar och procent. Måttet kan antas ha hög validitet och reliabilitet då uppgifterna är produktionsstatistik som baseras på uttag ur regionens journalsystem. Det är ett adekvat mått men har lång eftersläpning, vilket innebär att det är svårt att skapa engagemang kring statistiken i personalgruppen. Att mätningen omfattar alla patienter som vårdats på vårdavdelningen och inte endast patienter äldre än 65 år kan ha påverkat bedömningen av problemets relevans, förutsatt att andelen återinläggningar är högre för äldre patienter än för samtliga.   Mätningen av vårdpersonalens uppfattning om utskrivningsprocessen har vissa svagheter. Enkäten till vårdpersonalen om utskrivningsprocessen sändes ut sent, varför det blev tätt mellan mätningarna före respektive efter förbättringsåtgärderna. Enkäten sändes ut till alla berörda personer med en svarsfredvens kring 50 %. Enkätfrågorna testats på två personer innan mätningen varför enkätens validitet bedöms som god. Vid jämförelserna mellan första och andra enkäten användes samma enkätfrågor, vilket är en förutsättning för en hög reliabilitet. Utformningen av enkäten med svarsalternativ av ”likerttyp” är bra vid mätning av uppfattningar och attityder. Eftersom variabeln är en ordinalskala (Denscombe, 2009; Henricson, 2012) med många steg är det svårt att avläsa skillnader mellan två mätningar med få antal svarande, i synnerhet vid jämförelser mellan delgrupper av svarande. En enkät med färre fasta svarsalternativ hade underlättat resultatredovisningen.   Mätningarna av patienternas trygghet och upplevelse av utskrivningsprocessen gjordes genom telefonintervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna gav värdefull information om patienternas uppfattning om utskrivning även om svaren inte var så djuplodande. Svaren kunde blivit mer djuplodande om intervjuerna gjorts i patientens hem men det var inte praktiskt möjligt. Intervjuerna kunde inte användas för att säkert värdera resultatet av förbättringsåtgärderna eftersom intervjuerna var få och det saknas en baslinjemätning. Alternativet att istället använda en enkät för att mäta patienternas upplevelse övervägdes men förkastades eftersom det sannolikt skulle ge ännu osäkrare resultat. Det är ett dilemma att erhålla säkra mätningar när antalet respondenter är få. Forskning visar att anhöriga till äldre patienter ofta är mer kritiska till vården än patienterna själva (Grimmer et al., 2000). En begränsning i resultatet är därför att intervjuer inte också gjorts med anhöriga.   Den kvalitativa innehållsanalysen av intervjuerna med patienterna har gjorts av mig på samma sätt som intervjuerna med personalen, se analys av trovärdighet nedan.   
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6.2.2 Studien av förbättringsarbetet  
Studien genomfördes som en fallstudie med explorativ ansats. En fallstudie bör inkludera flera olika typer av datainsamling från olika källor för att ge en rikare bild av fallet (Patton, 2015; Yin & Nilsson, 2007). Här bygger studien på data enbart från intervjuer men kompletteras med data insamlade inom förbättringsarbetet, vilket kompenserar detta. En viktig faktor vid fallstudier är valet av fall, vilket har betydelse för generaliserbarheten och kvalitén av studien (Yin & Nilsson, 2007). För mig styrdes valet av att jag fick kontakt med en enhet som var intresserad av att genomföra ett förbättringsarbete men den vårdavdelning som studerats kan antas vara tämligen typisk för en specialistklinik på ett större sjukhus.   Mina dubbla roller som projektledare och forskare innebär att jag utvärderar mitt eget arbete. Det är en begränsning. Analysen av trovärdigheten för resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen av intervjuer med patienter respektive personal bygger på indelningen enligt Lincoln och Guba (1985). Trovärdighet/giltighet (credibility), materialet omfattar ett begränsat antal intervjuer vilket är en svaghet. Resultatet av intervjuerna med både personal och patienter har gjorts av mig ensam. Intervjuerna med patienterna bedöms som trovärdiga, då de kände till att jag var oberoende och inte arbetade på vårdadelningen. Intervjuerna med personalen kan ha påverkats av att jag var både intervjuare och projektledare. Det finns en risk att det medfört att kritik mot mig som projektledare inte framfördes. Vid fokusgruppintervjun medverkade även en oberoende observatör. Analysen har jag gjort ensam. Genom att jag gjort avstämningar under arbetets gång med kollegor och handledare har jag försökt minska risken för snedvridning av resultatet. Överförbarhet (transferability), resultatet bedöms kunna överföras på andra liknande situationer. Det underlättas av den ingående beskrivningen av den studerade vårdavdelningen och dess kontext. Urvalet av patienter gjordes så brett som möjligt för att täcka olika ålder och diagnoser. Resultatet kan jämföras med andra studier av förbättringsarbeten på vårdavdelningar för att bedöma överförbarheten. Pålitligheten (dependablity) underlättas av att tillvägagångsättet är noga beskrivet av såväl, intervjuer som analys vilket ska underlätta att upprepa studien. En svårighet som inte kan övervinnas är att analysen gjorts i ”verkligheten” vilken aldrig kan kontrolleras och återskapas. Att jag gjort analysen själv och inte tillsammans med någon annan är en svaghet. Transparens (confirmability) avser forskarens roll och hur väl resultaten stöds av data. Mina dubbla roller som forskare och projektledare kan ha påverkat resultatet. Främst vid intervjuerna med personalen. Jag upplevde att jag inte ställde så tuffa frågor som jag skulle gjort om jag var en ”oberoende” forskare. Situationen påverkades sannolikt av att vi kände varandra och att jag i hög grad var ansvarig för förbättringsarbetet som diskuterades. Jag kan inte vara säker på att deltagarna inte höll tillbaka kritik mot mig som projektledare. Min förförståelse av situationen kan ha påverkat analysen men snarare positivt än negativt.   
6.3 Slutsatser 
 Syftet med förbättringsarbetet var att identifiera och implementera åtgärder som möjliggör en välfungerande och trygg utskrivningsprocess. Syftet har delvis uppnåtts även om mätningarna inte påvisar att förändringarna är förbättringar. Förbättringsarbetet har medfört ett lärande och lagt en bra grund en fortsatt utveckling av utskrivningsprocessen, i synnerhet avseende samordnad vårdplanering. Andelen akuta återinläggningar har inte minskat men avdelningen har nu en väl genomarbetad rutin för att identifiera och stödja patienter med ökad risk. Studien av förbättringsarbetet visar att det är en utmaning att bedriva förbättringsarbete på en vårdavdelning med hög patientbelastning. Resultatet visar tydligt på svårigheterna att uppnå ett utvecklingsinriktat lärande när vårdpersonalen inte har möjligheter att medverka i förbättringsarbete. Ledningens engagemang och förmåga att skapa utrymme för personalen att kunna arbeta med förbättringar är central.   Studien visar också att motivation är en stark drivkraft för att lyckas med förbättringsarbete. Ett sätt att skapa motivation är att säkerställa att valet av förbättringsområden upplevs som relevanta och överensstämmer med personalens värderingar. Att ha med patienterna i förbättringsarbetet, såväl vid problemidentifiering som i arbetet med förbättringsåtgärder skulle sannolikt öka motivationen hos personalen och öka förutsättningarna för att lyckas. Forskning visar att när patienter och personal tillsammans gör förbättringsarbete fokuseras andra problem som är komplexare än när patienter inte är involverade (Gustavsson, 2014). Att involvera patienter har många svårigheter men vinsterna är större (M. Batalden et al., 2015).  
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6.4 Implikationer för förbättringsarbete 
 
Resultat av denna studie visar på hur väsentligt det är att göra en förstudie innan starten av ett förbättringsarbete. Att innan starten noga värdera vilka resurser som krävs och som kan avsättas samt vilka förbättringsområden som bedöms som mest angelägna. Ledningens engagemang under processens gång är viktig både för att tillskapa resurser men också för att ge förankring och sprida information i organisationen. Vid valet av förbättringsområde är det viktigt att ta hänsyn till personalens motivation. Att involvera patienter och anhöriga i förbättringsprocessens olika faser är sannolikt en bra metod för att minimera riskerna för att förbättringsåtgärderna inte upplevs som relevanta. När förbättringsarbetet senare konkret ska utföras är det nödvändigt att vårdpersonal kan avsätta tid i schemat för förbättringsarbetet. En modell som MUSIQ (2012) kan sannolikt med fördel användas som stöd vid utformning av projektorganisation och arbetssätt.  
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 Det behövs ytterligare forskning som belyser de medverkandes upplevelser av förbättringsarbete på ett djupare plan. Forskning som kan ge mer kunskap om motivation som en determinant för ett lyckat förbättringsresultat. Att belysa vilka åtgärder och förutsättningar som kärvs för att skapa motivation och praktiska möjligheter för förbättringsarbete i en kontext som en vårdavdelning, så att patientarbetet och förbättringsarbetet inte ställs mot varandra utan förstärker varandra. Forskning ur patientens perspektiv är också angelägen. Att förstå varför patienter som skrivits ut från sjukhuset svarar att de är nöjda med vården samtidigt som andra studier visar på betydande brister i information och medinflytande vid utskrivning från sjukhus.   
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Bilaga 1  Processkartläggning av utskrivningsprocessen och anknytande aktiviteter på vårdavdelningen   Processkartan var ett ”levande dokument” som alla på avdelningen kompletterade med lappar och förytliganden och som hängde i en lång tid i konferensrummet.   
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Bilaga 2  Orsaksanalys i form av fiskbensdiagram för att identifiera orsaker till att rutinen att identifiera fokuspatienter inte etablerats    
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Bilaga 3 Genomförd förbättringsåtgärd, rutin för identifiera och stödja fokuspatient samt PDSA för test och införandeav rutinen  Rutin för identifiera och stödja fokuspatienter, anpassad till vårdavdelningens lokala förutsättningar: 
1. På vårdavdelningen identifierade sjuksköterskorna under vårdtiden vilka patienter som var fokuspatienter. Urvalet baserades på ett antal definierade kriterier.  2. Patienterna tillfrågades om de ville ha uppföljning via telefonsamtal från vårdcentralen efter sjukhusvistelsen.  3. Innan utskrivningen från vårdavdelningen informerades patienten muntligt och skriftligt om sin sjukdom, behandling och hemgång vi ett gemensamt utskrivningssamtal med läkare och sjuksköterska.  4. Efter utskrivningssamtalet genomförde sjuksköterskan ett uppföljande samtal med patienten enligt metodiken teach-back samtal.   5. Registrering gjordes i journalsystemet Cosmic under ett specifikt sökord att patienten var en fokuspatient och vad som framkommit vid teach-backsamtalet.  6. Remiss sändes till patientens vårdcentral samt till kommunen i de fall patienten var en hemsjukvårdspatient. 7. Inom två arbetsdagar från utskrivning kontaktades patienten av vårdcentralen eller hemsjukvården via telefon med uppföljande frågor enligt en checklista.    PDSA för test och införande av rutin för att identifiera fokuspatienter på vårdavdelningen som riskerar oplanerad återinläggning.  Mål:  Ge patienter med förhöjd risk för oplanerad återinläggning bättre stöd för att minska oplanerade återinläggningar.  Mått:  Statistik över antal identifierade fokuspatienter, antal gemensamma utskrivningssamtal, antal teach-back samtal och antal översända remisser. Kompletteras med utvärderande samtal med vårdpersonal som genomför rutinerna.   Idé:  Att införa rutiner för fokuspatient på vårdavdelningen.  Planera: Rutiner för att utföra uppgifterna ovan på vårdavdelningen tas fram av  arbetsgruppen inklusive uppgifts och ansvarsfördelning,  Strävan ska vara att så långt möjligt integrera rutinen i befintliga uppgifter.   Göra: Genomför rutin för fokuspatient för 5 patienter.  Studera: Uppföljning och analys av mätningar och utvärderande samtal.  Agera:  Revidera och förbättra rutinerna för att effektivisera och underlätta processen.    
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Bilaga 4  Genomförd förbättringsåtgärd, rutin för ändrat arbetssätt inför, under och efter samordnad vårdplanering samt PDSA för test och införande av rutin 
Rutin för ändrat arbetssätt vid samordnad vårdplanering Rutinen gällde endast patienter som behövde vårdplanering tillsammans med kommunal biståndshandläggare. Rutinen innebar:  

1. Vårdplaneringen genomförs på sedvanligt sätt men sjuksköterska deltar inte när arbetsterapeut medverkar.  2. Informationsbroschyr om vårdplanering delas ut till patienten innan möte. 3. Arbetsterapeut har samtal med patienten innan mötet för information och dialog. 4. Representanten från vårdavdelningen har dator med vid mötet för att vid behov kunna kontroller uppgifter i journalen.  5. Efter mötet får patienten en skriftlig information om de beslut som togs vid vårdplaneringen.  6. Efter vårdplaneringen har någon av regionens företrädare har en dialog med patienten i form av ett teach-back samtal.    PDSA för test och införande av ny rutin vid vårdplanering på vårdavdelningen.  Mål:  1)Ge patienter bättre information vid vårplantering och säkerställa att patienten uppfattat den viktigaste informationen och besluten som fattades.  2) Minska stressen för sjuksköterska som inte ska delta i vårdplanering när arbetsterapeuten är med.  Mått:  Statistik över andel vårdplaneringar där: 1) arbetsterapeut deltar utan sjuksköterska; 2) teach-back samtal genomförs.  Kompletteras med utvärderande samtal med vårdpersonal och kommunal biståndshandläggare som deltagit i vårdplaneringen.   Idé:  Att införa rutinen att alltid avsluta vårdplaneringen med ett teach-back samtal. Att sjuksköterskan inte behöver vara med på vårdplanering när arbetsterapeuten är med.   Planera: Rutiner för att utföra uppgifterna ovan på vårdavdelningen tas fram av  arbetsgruppen inklusive uppgifts och ansvarsfördelning.    Göra: 1)Genomför teach-back samtal vid vårdplanering för 5 patienter. 2)Genomföra 5 vårdplaneringar utan att sjuksköterska deltar.   Studera:  Uppföljning och analys av mätning och utvärderande samtal.  Agera:  Revidera och förbättra rutinerna för att effektivisera och underlätta processen.    
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Bilaga 5 Enkät för mätning av vårdpersonalen på vårdavdelningens uppfattning om utskrivningsprocessen före och efter förbättringsarbetet  Enkäterna före- respektive efter förbättringsåtgärderna skiljer sig avseende några frågor. Se ingress till respektive fråga. Enkäten gjordes elektroniskt varför layouten var en annan.   Ingressen till enkäten nedan är den som fanns i enkäten som sändes ut efter förbättringsåtgärderna. Ingressen i den första enkäten före förbättringsåtgärderna var den samma med undantag av att den inte innehöll information om genomförda förbättringar.      Hej! Vi ber dig svara på några frågor om utskrivningsprocessen på lungmedicinska klinikens vårdavdelning. Enkäten görs för att följa upp det förbättringsarbete som gjorts av utskrivningsprocessen under hösten 2015 och fram till nu. Utskrivningsprocessen omfattar alla aktiviteter som har med utskrivningen att göra. Den börjar när patienten skrivs in och avslutas när patienten lämnar avdelningen.   Tänk gärna på det som förändrats när du besvarar frågorna. Följande förändringar har gjorts av utskrivningsprocessen. 1. En rutin har tagits fram för att identifiera och förbereda utskrivning för fokuspatienter som 
ska minska oplanerade återinläggningar på sjukhus.  

2. Förändringar av vårdplaneringar, bl. a att arbetsterapeut planerar och genomför 
vårdplanering utan att sjuksköterska är med.  

Du svarar helt anonymt. Resultatet visas i en sammanställning av svaren, men ingen vet vilka personer som svarat. Det går snabbt att svara på enkäten som bara har 7 korta frågor, gå in på länken nedan. Dina svar är mycket värdefulla! Tack för att du svarar!     1. Vilken profession har du? 
undersköterska 
sjuksköterska 
läkare 
annan 
 

 
 
 

2. Endast i enkäten efter förbättringsarbetet 
Vad tycker du om rutinen att identifiera och förbereda utskrivning av fokuspatient, för att minska 
risken för oplanerade återinläggningar?  
Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och 7 på skalan.  
 
1                2             3              4               5               6            7                      ☒ Känner inte  till det    

Oerhört  bra  Inte alls bra    
Kommentar/förklaring:                                                             
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 3. Endast i enkäten efter förbättringsarbetet  
Vad tycker du om förändringarna vid vårdplanering, att arbetsterapeut förbereder och genomför 
vårdplanering själv utan att sjuksköterska/undersköterska från avdelningen är med?  
Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och 7 på skalan. 
 
1                2             3              4               5               6            7                      ☒ Känner  inte  till det    

Oerhört  bra  Inte alls bra    Kommentar/förklaring:                                                                   4. Endast i enkäten efter förbättringsarbetet  
Vad tycker du om förändringarna vid genomförande av vårdplanering att: - den som leder vårdplaneringen har med dator och kan kontrollera i journalen under mötet - patienten får skriftlig information om besluten efter mötet - teach-back samtal med patienten görs efter mötet för att följa upp att patienten uppfattat informationen.  

1                2             3              4               5               6            7                      ☒ Känner inte till det    
Oerhört bra  Inte alls bra      Kommentar/förklaring:                                                                   5. Endast i enkäten före förbättringsarbetet  

Hur fungerar uppgiftsfördelningen mellan olika personalkategorier i arbetet med 
utskrivningsprocessen?  
Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och 7 på skalan. 
 
1                             2             3              4               5               6            7                       Oerhört  bra              Inte alls bra    Kommentar/förklaring:                                                                  6. Är det stressigt för dig som personal att hinna med alla förberedelser innan utskrivning? 

Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och 7 på skalan. 
 1                      2                   3                    4                     5                   6                      7                         Aldrig Alltid stressigt stressigt   Kommentar/förklaring:                                                               
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  7. Endast i enkäten före förbättringsarbetet  
Hur fungerar förberedelseler och genomförande av vårdplaneringar innan utskrivning? 
Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och 7 på skalan. 

 1                      2                   3                    4                     5                   6                      7                         Alltid bra Aldrig bra   Kommentar/förklaring:                                                                 8. Hur fungerar arbetet med utskrivningsprocessen som helhet för personalen? 
Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och  7 på skalan. 

 1                      2                   3                    4                     5                   6                      7                         Oerhört Inte alls bra bra   Kommentar/förklaring:                                                                 9. Hur tror du att utskrivningsprocessen fungerar som helhet för patienterna? 
Svara på frågan genom att ange en siffra mellan 1 och 7 på skalan. 

 1                      2                   3                    4                     5                   6                      7                         Oerhört Inte alls bra bra   Kommentar/förklaring:                                                                 Tack för att du svarade!   
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Bilaga 6 Frågeställningar vid semistrukturerade intervjuer med patienter som vårdats på vårdavdelningen  1. Hur länge vårdades du på vårdavdelningen på lungkliniken? 
 

2. Hur var förberedelserna dagarna innan du lämnade vårdavdelningen? 
– Var det något som kan göras bättre?  Hur skulle du vilja ha det? 
 
Tänkbara följdfrågor: 
- Kände du att du kunde påverka och framföra dina önskemål inför din hemgång? 
– Hur fick du veta att du skulle skrivas ut och åka hem från avdelningen? 
– Vad fick du för information på vårdavdelningen innan du åkte hem? Muntlig? Skriftlig? 
 

3. Hur upplevde du den samordnade vårdplaneringen (d.v.s. mötet med personer från kommunen)?  
Tänkbara följdfrågor: 
- Var det något som kan göras bättre? 
– Kunde du framföra dina önskemål? 
– Hade du anhörig med? Hur kändes det?? 
– Fick du information om besluten, skriftligt? 
 

4. Vet du hur vården ska fortsätta nu när du är hemma? 
Tänkbara följdfrågor: 
- Är återbesök bokat på mottagningen? 

 5. Vet du vart du kan vända dig (hela dygnet) om du har frågor och funderingar om den fortsatta 
vården? 
 

6. Hur trygg kände du dig när du skrevs ut och åkte hem från vårdavdelningen? 
Ange på en skala från 1= jag kände mig inte trygg alls    till 10= Jag kände mig helt trygg  
 

7. Övriga synpunkter? 
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Bilaga 7 Informationsmaterial till respondenter vid enskilda intervjuer med patienter som vårdats på vårdavdelningen     V I  V I L L  F Ö R B Ä T T R A  V Å R D E N  P Å  V Å R D A V D E L N I N G E N !  
 Vi vill veta vad du tycker om vården på avdelningen? På lungklinikens vårdavdelning arbetar vi med att förbättra vården för patienterna, därför vill vi veta vad du tycker!  Jag ber att få ringa dig när du har lämnat vårdavdelningen och ställa några frågor om vad du tycker om vårdavdelningen. Jag ringer dig ca en vecka efter det att du lämnat avdelningen.   Telefonsamtalet kommer att spelas in och sedan skrivas ut i text. Vid utskriften får varje person ett nummer så att inga namn skrivs ut. Du svarar anonymt.  Det är bara jag som ringer dig som vet ditt namn. Du deltar helt frivilligt.  Du kan när som helst avbryta samtalet utan att säga varför du vill avsluta. Du får ingen ersättning för att du svarar på frågorna, men det är mycket värdefullt om du vill hjälpa oss!   
Hur kommer resultatet presenteras?  Resultaten från samtalet kommer att redovisas för vårdpersonalen utan att de vet vem som har svarat. Resultatet kommer också att redovisas i en uppsats vid Jönköpings Universitet.   
 Jag är projektledare för förbättringsarbetet på vårdavdelningen som jag gör tillsammans med vårdpersonalen. Förbättringsarbetet är också en del av en utbildning jag går vid Jönköpings Universitet.   
Har du frågor? Om du vill veta mer om vårt arbete med att förbättra vårdavdelningen eller har andra frågor får du gärna kontakta mig (Carin) eller Marcus Lundin.    
 Janna Skagerström  Carin Ericsson, projektledare  Marcus Lundin, vårdenhetschef   Carin.Ericsson@regionostergotland.se  Marcus.Lundin@regionostergotland.se Tel 010 - 103 19 70   Tel 010 – 103 50 95  
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Svarstalong   Jag har läst och förstått ovanstående information och jag går med på att bli uppringd och svara på frågor om vårdavdelningen.     _________________________________________________________________ Ort och datum    _________________________________________________________________ Namnteckning    _________________________________________________________________ Namnförtydligande     _________________________________________________________________ Telefonnummer  
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Bilaga 8 Frågeställningar vid semistrukturerade intervjuer med personals på vårdavdelningen efter förbättringsarbetet  

Hur blev resultatet av förbättringsarbetet? 
– Vad blev bra? 
– Vad hade vi kunnat göra annorlunda?  

Om vi skulle göra om det här, hur skulle vi göra då? 
 Hur har arbetsprocessen varit?  

– Vad har underlättat förbättringsarbetet? 
– Vad har försvårat förbättringsarbetet? 

 Om vi skulle göra om det här, hur skulle vi göra då?  
Vad har vi lärt oss?   
Hur mycket har övriga på avdelningen märkt av arbetet?  Hur kan arbetet fortsätta?    
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Bilaga 9 Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med patienter respektive personal, exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kodning och kategorisering  
 
Exempel på kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med patienter 

Meningsenhet från intervju Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori 
jag ska ju in till ortopeden nu nästa vecka med ryggen och det här så får vi se vad dom kan göra då, och sen ska jag operera ögonen i slutet på april 

har vård inplanerad på ortopeden och ögonkliniken 
vård inplanerad på andra kliniker kunskap om fortsatt vård 

    
Exempel på kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med personal 

Meningsenhet från intervju Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori 
på vårdplaneringarna så finns det faktiskt riktlinjer från Socialstyrelsen … har jag fått ny kunskap i som jag inte visste innan, faktiskt 

lärt sig nytt om riktlinjer från Socialstyrelsen  
lärt om riktlinjer        

ny kunskap  
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Bilaga 10 Översikt över intervjuer med personal genomförda i studien av förbättringsarbetet   
Målgrupp Intervjutyp Antal personer Deltagare Redovisas i rapporten som 

Arbetsgrupp Fokusgrupp 5 
2 sjuksköterskor 1 undersköterska 1 dietist 1 arbetsterapeut (1 observatör) 

Arbetsgrupp 

Medicinskt ansvariga läkare Grupp 2 läkare 
Ledare 

Vårdenhetschef Enskild 1 vårdenhetschef 
 Samtliga intervjuer genomfördes i slutet av mars 2016 när förbättringsarbetet var avslutat. 
 


