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Sammanfattning 

Bakgrund: Hälsan i Region Jönköpings län är inte jämlik. Regionens vårdcentraler har i uppdrag att 

genomföra hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande förbättringsarbete som bidrar till mer jämlik 

hälsa. Det fanns ett behov av att förbättra och harmonisera det stöd vårdcentralerna gavs i detta 

arbete. 

 

Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att bidra till ökad jämlikhet i hälsa i Region Jönköpings län 

genom att utveckla stödet till primärvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

förbättringsarbeten. Studiens syfte var att identifiera erfarenheter av att tillämpa och stödja 

förbättringsmetodik i primärvårdens hälsofrämjande arbete för jämlik hälsa.  

 

Metod: En nulägesanalys utifrån fokusgrupper och fiskbensdiagram ledde fram till en rad 

prioriterade förändringar vilka genomfördes med stöd av PGSA-modellen. Fallstudien innehöll 

deltagande observation, fokusgruppsintervju och dokumentanalys.   

 

Resultat: Effekter på jämlik hälsa har inte varit möjligt att utvärdera i arbetet. Alla vårdcentraler i 

regionen planerade hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande förbättringsarbete. Hälften av dessa 

riktades till en utsatt grupp. Genom skapandet av stödteam och fysiska möten på vårdcentralerna, 

upplevdes stödet till vårdcentralerna sammantaget förbättrat men utmaningar kvarstår. I fallstudien 

fångades möjligheter såsom att bygga relationer och sprida evidens men även svårigheter att applicera 

aspekten jämlik hälsa och bristen på lättillgängliga mått. Vi är inte framme men på väg. 

 

 

Nyckelord: förbättringsarbete, förbättringsvetenskap, coaching, sjukdomsförebyggande. 
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Summary 

Background: Health in the Region Jönköping County is not equal. The region's primary care have 

been commissioned to carry out health promoting improvement work that contribute to health equity. 

There was a need to improve and harmonize the support given to them in this work. 

 

Aim: The purpose of the improvement work was to contribute to greater equity in health in the region 

by developing support for health promoting improvement work in primary care. The study's purpose 

was to identify the experience of using and supporting improvement methodology in primary care 

health promotion for health equity. 

 

Method: Focus groups and fishbone analysis led to a selection of prioritized changes, carried out with 

the support of PDSA. The case study included participant observations, focus group interviews and 

document analysis. 

 

Results: Effects on health equity has not been possible to evaluate in this study. All primary care 

centers in the region planned health promoting improvement work. Half of these addressed a 

vulnerable population. Through the creation of coaching teams and physical meetings at the primary 

care centers, the experience of the support improved, although challenges remain. Possibilities in 

building relationships and disseminate evidence appeared but also difficulties in applying health 

equity and lack of accessible measurements.  
 
 
Keywords: quality improvement, improvement science, coaching, disease prevention.  
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Inledning 

”Att uppnå jämlik hälsa inom en generation är möjligt, det är det rätta att göra och nu är rätta tiden att 

göra det.” (1)  

Med dessa ord inledde sir Michael Marmot slutrapporten från WHOs ”Commission on Social 

Determinants of Health” (1). Trots en på många sätt förbättrad genomsnittlig hälsa så ökar 

hälsoklyftorna kring detta genomsnitt. Det gäller även i Sverige och inom Region Jönköping som 

studeras i detta arbete (2). För att åstadkomma jämlik hälsa krävs arbete på bred front, där Hälso- och 

sjukvården och dess hälsofrämjande arbete spelar en väsentlig roll. Denna fallstudie utforskar 

erfarenheter av att tillämpa och stödja förbättringsmetodik i primärvårdens hälsofrämjande arbete för 

att öka jämlikhet i hälsa.  

 

Bakgrund 

Jämlik hälsa  

Det samlade hälsoläget i världen blir allt bättre, vilket till exempel visar sig i kraftigt ökad 

medellivslängd de senaste decennierna (3). Samtidigt finns det stora omotiverade systematiska, det 

vill säga med samma mönster återkommande, skillnader i hälsa både mellan och inom länder. 

Skillnader som är dramatiska och dessutom i vissa fall ökar (1). En definition på ojämlik hälsa är 

”systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper och individer som är möjliga att åtgärda med 

rimliga insatser” (1). När begreppet skillnader i hälsa hädanefter används i denna studie så är det 

dessa åtgärdbara systematiska skillnader som avses. Skillnader i hälsa kan mätas med en rad olika 

mått, till exempel antal förlorade levnadsår, ohälsotal (frånvarodagar som ersätts av sjukförsäkringen 

under en 12-månaders period) eller självskattad hälsa (4). 

Att uppnå en jämlik hälsa är, enligt WHOs Marmot-kommission, möjligt inom loppet av en generation 

(1). För att åstadkomma jämlik hälsa krävs insatser på alla nivåer, såväl globalt, nationellt som lokalt 

samt inom flera områden (1, 4, 5). 

Ett nationellt perspektiv på jämlik hälsa 

Ojämlikhet i hälsa finns inte bara globalt eller i världens fattigare länder utan det finns även i Sverige 

(2). Skillnader i hälsa finns både utifrån socioekonomisk situation (utbildning, yrke och inkomst) och 

diskrimineringsgrunder (ålder, kön, könsövergripande identitet och uttryck, etnicitet, sexuell läggning, 

funktionshinder och religion) (4). Som exempel på skillnaden kan nämnas att 30-åriga kvinnor med 

högst grundskoleutbildning har fem års kortare förväntad medellivslängd än de med eftergymnasial 

utbildning (6). Den ökade sårbarheten för sjukdom och ohälsa som finns hos de med låg 

socioekonomisk situation har sitt ursprung i en ökad risk för arbetslöshet, ogynnsamma arbetsvillkor 

och ogynnsamma levnadsvanor men även i lägre tillit till både sin egen förmåga och till andra samt 

mer upplevd hopplöshet och mindre framtidstro (7). Det är också väsentligt att känna till att dessa 

skillnader i hälsa utifrån socioekonomi följer en gradient – en sorts dos-respons förhållande - vilket 

innebär att inte bara är de med lägst socioekonomisk situation som har en sämre hälsa utan det finns 

skillnader i hälsa längs hela skalan av socioekonomisk ställning (4).      

I arbetet för en jämlik hälsa krävs sammantaget att vi arbetar med alla de sociala determinanterna som 

utgör hälsans bestämningsfaktorer (Figur 1) (4). Som stöd för detta arbete finns nationella 

folkhälsomål (8) en pågående nationell kommission för jämlik hälsa och olika regionalt genomförda 

arbeten (2, 9, 10). Arbetet för jämlik hälsa bör sammantaget ske utifrån principerna för proportionell 
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universalism, vilket innebär att man genomför universella insatser men anpassar deras omfattning i 

proportion till graden av utsatthet (1). Ett exempel på en sådan insats är barnavårdcentralernas (BVC) 

verksamhet där alla barn och föräldrar erbjuds besök men där möjligheten tydligt finns att öka 

insatserna efter behov. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. De samhälleliga 

förutsättningarna (orange färg) är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa (9)(s 18). 

Ett regionalt perspektiv på jämlik hälsa 

Ojämlik hälsa finns inom alla regioner i Sverige, även i Region Jönköpings län (2). Utifrån detta har 

Regionen tillsammans med olika aktörer i länet, såsom kommuner och civilsamhälle utformat 

strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” som gäller för åren 2016-2025 

och innehåller tre övergripande mål (Figur 2). 

Figur 2. Illustration av strategin för jämlik hälsa i Jönköpings län (2) (s 26).  
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Hälso- och sjukvårdens roll för jämlik hälsa  

En viktig bestämningsfaktor för hälsa är tillgång till, användning och nytta av hälso- och sjukvård, 

vilken också påverkas av, och påverkar, andra bestämningsfaktorer för hälsa (1, 4). Inom den svenska 

hälso- och sjukvården finns idag en rad omotiverade skillnader (11). Dessa är till exempel skillnader i 

tillgänglighet och i vilken behandling man får vid olika tillstånd. Ojämlik vård definieras som 

skillnader i vård vilka inte kan förklaras utifrån olika medicinska förutsättningar eller behov hos olika 

patienter (12).   

Det finns en rad olika förklaringar till dessa skillnader, såsom skillnader i vårdens organisation, 

resurser och kompetens samt skillnader som uppstår utifrån olika bemötande i själva vårdmötet (12). 

Det finns också mer bakomliggande orsaker till skillnader såsom bristande tillit till välfärdssystemen, 

bristande tilltro till den egna förmågan, begränsad hälsolitteracitet och bristande kommunikation 

mellan vårdgivare och vårdtagare (12, 13).  

Hälso- och sjukvårdens möjligheter att verka för jämlik hälsa ligger dock inte bara i att förändra hälso- 

och sjukvårdssystemet. Hälso- och sjukvården har även en tydlig roll som föredöme för andra och som 

samverkanspart med övriga samhällsaktörer i arbetet för jämlik hälsa (4).  

En hälso- och sjukvård där basen finns i primärvården har internationellt visat sig ha de bästa 

resultaten (1). Det finns också studier som talar för att adekvat tillgång till primärvård minskar 

ojämlikhet i hälsa (14). En aktuell statlig utredning visar att Sveriges primärvård har svårt att klara 

uppdraget som ”första linjens vård” i ett sjukhustungt system (15).  

Hälsofrämjande arbete 

Hälso- och sjukvården bör, enligt WHO, för att nå bästa möjliga resultat fokusera minst lika mycket på 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som på behandling (1). En hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård är också ett av de svenska folkhälsomålen (8).  

Hälsofrämjande arbete innebär ”den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin 

hälsa och främja den” (8, 16). Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär alltså att stärka individens 

egna resurser vilket bidrar till både ökad motståndskraft mot sjukdom och förbättrad livskvalité (17). 

Detta är särskilt viktigt för individer med svaga psykosociala resurser vilket också gör att 

hälsofrämjande arbete kan bidra till ökad jämlikhet i hälsa (17, 18).   

Att arbeta sjukdomsförebyggande innebär insatser för att förhindra uppkomst av sjukdom eller skada 

(16, 19). WHO bedömer att 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom, 30 procent av all cancer och 20 

procent av den totala sjukdomsbördan skulle kunna förebyggas genom mer hälsosamma levnadsvanor 

(20). De fyra levnadsvanor som bedöms mest centrala är tobaksbruk, alkoholbruk, fysisk aktivitet och 

matvanor. Det finns evidensbaserade nationella riktlinjer för hur hälso- och sjukvården bör arbeta 

med dessa (19). Förekomst av ohälsosamma levnadsvanor är vanligare bland personer som är 

socioekonomiskt utsatta varför även ett sjukdomsförebyggande arbete är angeläget för att främja 

jämlikhet i hälsa (1, 4).  

Att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. För att 

få stor effekt på folkhälsan bör den preventiva paradoxen tas i beaktande det vill säga det är inte 

tillräckligt att rikta insatser till individer med hög risk för sjukdom utan det krävs också 

befolkningsinsatser som även når de med lätt förhöjd risk (4). Insatser måste alltså ske på såväl 

individ- och grupp- som befolkningsnivå (4, 21). Det WHO-initierade nätverket Health Promoting 

Hospitals och dess svenska del, nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) där samtliga 

landsting och regioner ingår, visar tydligt på detta genom att uttrycka det hälsofrämjande arbetet i fyra 

perspektiv: patient-, befolkning-, medarbetar- samt styr- och ledningsperspektiv (22). Med en vision 

om ”en hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla” och en verksamhetsidé ”Att driva utvecklingen av 

en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, 
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medarbetare och befolkning” är HFS en stor tillgång i både det nationella, regionala och lokala arbetet 

för jämlik hälsa (22). 

Förbättringskunskap som strategi för bättre och mer jämlik hälsa.  

Trots kännedom om både den ojämlika hälsan, behovet av och möjligheterna med hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser så råder fortfarande oklarheter kring vilka strategier som mest 

effektivt förbättrar hälsan och samtidigt bidrar till en mer jämlik hälsa. En utmaning är att gå från 

befintlig kunskap – goda idéer - till förändrad praxis och bättre utfall. Här erbjuder 

förbättringskunskapen en strategi för att åstadkomma både bättre hälsa och bättre vård (23, 24). 

 

Förbättringskunskapen har sitt ursprung i det som den amerikanske statistikern William Edwards 

Deming benämnde ”profound knowledge”, vilket inbegriper fyra områden som samverkar: 

systemförståelse, kunskapsteori, förståelse för variation och psykologi (25). För att 

förbättringskunskapen ska nå full potential krävs lärande organisationer (26, 27). 

 

Hälso- och sjukvården beskrivs som ett komplext system där effekter kan vara svåra att förutspå och 

lärande centralt vilket pekar på behovet av att kombinera den professionella kunskapen med 

förbättringskunskap (23). Batalden och Davidoff har beskrivit hur detta kan tillämpas i 

förbättringsarbete (Figur 3) (28).  
 

 
Figur 3. En beskrivning av hur fem kunskapssystem tillsammans skapar förbättring (28). 4:an representerar den 
kunskap som krävs för att åstadkomma en förändringsplan som kombinerar den generella evidensen med den 
specifika kontexten. 5:an representerar den kunskap som krävs för genomförandet av förändringsplanen.  

 
Ett av de ramverk som är centralt i förbättringskunskap är, förbättringsmodellen inkluderande ett 

iterativt lärande i PGSA-cykeln (Figur 4) (29). PGSA-cykeln har blivit allt vanligare i hälso- och 

sjukvården och visat sig erbjuda både stor potential och utmaningar (30, 31). 

 

 
Figur 4. Förbättringsmodellen (29). 

  

Ett sätt att rama in förbättringsarbete i hälso- och sjukvården vilket också har varit en grundpelare i 

Region Jönköpings framgångsrika arbete med ständiga förbättringar är mikrosystemmodellen (32, 

33). Detta är en modell för arbetet med ständiga förbättringar, en så kallad förbättringspraktik där 

vårdgivare skapar värde tillsammans med sina patienter (32). Detta i kontrast till förbättringsprojekt 
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där förbättringsarbetet blir mer avgränsat i tid och form (34, 35). Mikrosystemet är inbäddat i större 

meso- och makrosystem vilka ska ge förutsättningar och stödja mikrosystemet (36).  

 

Tillsammans kan hela systemet sträva efter det ”triple aim” som Institute for Healthcare Improvement 

(IHI) formulerat för hälso- och sjukvården (37)(Figur 5). 
 

 
Figur 5. ”Triple aim” (37) (fritt översatt). 

Stöd till förbättringsarbete i hälso- och sjukvård 

Stöd till mikrosystemet och förbättringsarbete kan anta olika former och betecknas med olika namn så 

som handledning, träning, facilitering eller coaching och vara riktat till enskilda personer eller team.  

I internationella studier, från framför allt Kanada, förekommer begreppet ”practice facilitators” med 

vilket avses personer med professionell kompetens inom hälso- och sjukvården som arbetar med att 

stödja andra vårdgivare. Dessa har beskrivits som coacher, möjliggörare och motivatorer och visat 

bidra till förbättring av primärvården (38-41). En randomiserad studie har även visat att ”prevention 

facilitators” bidrog till signifikanta förbättringar i den förebyggande vården. Två viktiga faktorer för 

detta var återkoppling kring resultat rörande det preventiva arbetet och konsensus kring en 

förbättringsplan (42). Det stöd som krävs för att uppnå förbättring kan också handla om att ge ett 

ramverk för förbättringsarbete samt att applicera konkreta förbättringsverktyg (43). För att stödet ska 

fungera behöver det också anpassas till de lokala förutsättningar och behov (44). 

Coaching har beskrivits som ”en möjlighet att stödja reflektion under och efter handling” och visat sig 

kunna främja utveckling av förbättringskompetens (45) (sid 40). Förbättringscoacher ska alltså bidra 

till lärande och har visats kunna använda olika pedagogiska förhållningssätt beroende på vilket 

dominerande synsätt som råder i verksamheten (35). Om en verksamhets dominerande synsätt var 

marknadslogiken visade Norman att det kunde leda till ”undanträngningseffekter av de 

kommunikativa och intersubjektiva lärprocesser som eftersträvas inom ramen för 

förbättringskunskap” (35) (s 106). Ett fokus på pengar i form av finansiella incitament kan också leda 

till att kortsiktiga vinster blev viktigare än den långsiktiga fördjupade kunskapsutveckling(46). 

Palmberg hävdar också att komplexa system behöver enkla snarare än detaljerade regler för 

verkningsfull styrning (47). 

Hälsofrämjande förbättringsarbete i primärvården för ökad jämlikhet i hälsa 

Det finns studier, om än få, som visar på vikten av att inse att förbättringsarbete inom hälso- och 

sjukvården inte med automatik bidrar till ökad jämlikhet i hälsa och att en viktig pusselbit i detta är att 

mäta effekter på jämlikhet i de förändringar som genomförs (48, 49). En av dessa studier beskriver 

behovet av mer kulturellt kompetenta förbättringsarbete i hälso- och sjukvården för att åstadkomma 

en mer jämlik hälsa (49). Med kulturellt kompetenta avses då interventioner som identifierar och 

följer ojämlikhet med hjälp av data och skräddarsyr interventionerna med hänsyn både till barriärer 

som är generella för utsatta grupper och till barriärer som är unika för den specifika grupp som arbetet 

är riktat till (49). En systematisk översikt visade dock att begreppet kulturellt kompetent intervention 

inte är väl definierat och inga uppmätta effekter på jämlik hälsa fanns att tillgå (50). Ytterligare en 
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vetenskaplig översikt genomförd 2012 kunde inte heller påvisa någon generell effekt på jämlik hälsa av 

de förbättringsinsatser inom hälso- och sjukvården som studerades (51).  

Sammanfattningsvis finns det många studier kring både förbättringsmetodikens positiva bidrag till 

förbättrad hälsa generellt och även studier som bekräftar behovet av stöd i förbättringsarbete men det 

råder fortfarande oklarheter kring om och hur förbättringsmetodiken kan användas i arbetet för jämlik 

hälsa inom hälso- och sjukvården (51).   

Stöd till hälsofrämjande förbättringsarbete i primärvården för ökad jämlikhet i hälsa – 

Den lokala situationen 

I arbetet för en mer jämlik hälsa i Region Jönköpings län finns som beskrivits ovan en regional strategi 

som innehåller nio handlingsområden. Det fjärde handlingsområdet, som rör förbättringsarbete och 

forskning har följande mål:  

 Länets samlade resurser tar tillvara på forskning, utveckling och förbättringsarbete med 

fokus på jämlik hälsa. 

 Förbättringskunskap och metodik i prioriterade insatsområden omsätts systematiskt. 

 Forskningsresultat omsätts i praktiskt förbättringsarbete med fokus på jämlik hälsa. 

 Fler evidensbaserade insatser för en jämlik hälsa är säkerställda. (2) (s 36) 

Därefter följer ett antal aktiviteter som ska bidra till att dessa mål uppnås. Aktiviteter som inkluderar 

insatser i primärvården: 

”Ta tillvara primärvårdens funktion som första instans till hälso- och sjukvård med ett 

fokus på skillnader i hälsa och utvecklingsarbete i samverkan med närsamhället. Syftet 

är att minska skillnader i hälsa genom ett systematiskt utvecklingsarbete i samverkan 

mellan primärvården och aktörer i närsamhället.” (2) (s 37) 

När det gäller primärvården i Region Jönköpings län så infördes vårdval 2010, enligt Riksdagens 

förändring av Hälso- och sjukvårdslagen. I riktlinjerna för vårdgivare som vill ingå i vårdval anger 

Regionens Primärvårdsenhet (beställarenhet) sedan 2010 att vårdcentralerna ska bedriva 

förbättringsarbeten som ska redovisas till Primärvårdssenheten i december varje år, se kriterier i 

Bilaga 1 (52). Till dessa förbättringsarbeten har Primärvårdsenheten kopplat kvalitetsersättning. För 

att stötta vårdcentralerna i dessa förbättringsarbeten erbjuds coaching från utvecklingsledare vid 

Regionens utvecklingsenhet, Qulturum. 

Från och med 2015 anges att ett av de två förbättringsarbeten som vårdcentralerna ska bedriva och 

redovisa ska vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med målet att öka jämlikhet i hälsa i 

enlighet med den regionala strategin för jämlik hälsa (2, 52, 53). För att stötta vårdcentralerna i dessa 

förbättringsarbeten erbjuds nu utöver coaching från utvecklingsledare även stöd från 

folkhälsoplanerare vid Regionens sektion för folkhälsa. Då detta var ett nytt sätt att arbeta med 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser upplevde både folkhälsoplanerare och 

utvecklingsledare ett behov av att harmonisera och koordinera det stöd man erbjöd vårdcentralerna 

från respektive enhet. Även från medarbetare i primärvården kom signaler att de upplevde olika 

budskap från folkhälsoplanerare och utvecklingsledare kring hur de hälsofrämjande 

förbättringsarbetena för jämlik hälsa skulle utformas. I denna lokala situation tog det 

förbättringsarbete som ligger till grund för denna fallstudie, sitt avstamp.  
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Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet 

Syftet med förbättringsarbetet var att bidra till ökad jämlikhet i hälsa i Region Jönköpings län genom 

att utveckla stödet till primärvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förbättringsarbete.  

Syftet med studien av förbättringsarbetet 

Studiens syfte var att identifiera erfarenheter – såväl möjligheter som svårigheter – av att tillämpa och 

stödja förbättringsmetodik i primärvårdens hälsofrämjande arbete för jämlik hälsa med fokus på 

uppstartsfasen av ett förbättringsarbete.  

 
Frågeställningar: 

 Vad kan målet om jämlik hälsa innebära för en vårdcentrals förbättringsarbete? 

 Hur kan vårdcentralers hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppdrag adresseras 

genom förbättringsarbete? 

 Vad beskriver folkhälsoplanerare och utvecklingsledare för möjligheter och svårigheter med 

att stödja förbättringsarbete i primärvård som ska vara hälsofrämjande eller 

sjukdomsförebyggande och bidra till jämlik hälsa?  
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Material och metod 

Empirisk miljö / Forskningsmiljö 

Primärvården i Region Jönköpings län bestod under studien av 47 vårdcentraler. Av dessa 

vårdcentraler var 31 offentligt ägda och 16 i privat regi. Dessa 47 vårdcentralerna utgör vardera ett 

mikrosystem med unika karakteristika. Här följer en sammanfattande beskrivning för dessa 

vårdcentraler med exempel på den variation som finns mellan dessa utifrån modellen 5P (32).  

Purpose (syfte) 

Primärvård ska vara basen för regionens hälso- och sjukvård. Respektive vårdcentral har i uppdrag att 

leverera god och jämlik vård men även att lära känna sin listade befolkning för att stärka invånarnas 

egen förmåga att påverka och hantera sin hälsa (52).   

Patients (patienter) 

De olika vårdcentralerna hade mellan knappt 2000 upp till 15000 listade personer. Den listade 

befolkningen för varje vårdcentral hade olika karakteristika avseende exempelvis åldersfördelning, 

socioekonomi eller sjukdomsbörda. Ett sätt att beskriva detta är med Care Need Index (CNI) som 

speglar den listade befolkningens vårdbehov med utgångspunkt i socioekonomiska förhållanden och 

åldersfördelning (54). Ett högt CNI innebär ett stort vårdbehov.  

People (medarbetare/personer) 

Även antalet medarbetare varierade från ett fåtal på de mindre vårdcentralerna till ett 50-tal på de 

största. Dessa medarbetare var främst läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och vårdadministratörer. 

Process (processer) 

När det gäller processen för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet likväl som det 

övriga arbetet så såg detta givetvis olika ut på de olika vårdcentralerna. Detta gällde även den process 

som det innebär att genomföra förbättringsarbete där detta på vissa vårdcentraler var en mer 

integrerad del av det dagliga arbetet medan det på andra enheter snarare bestod av enskilda projekt 

genomförda av enstaka eller ett fåtal medarbetare.  

Patterns (mönster/prestationer) 

Primärvården i Region Jönköpings län har generellt under flera år fått goda betyg av befolkningen i 

nationella befolkningsundersökningar såsom nationell patientenkät (55). 

Denna fallstudie inkluderar även delar av regionens folkhälsosektion samt dess utvecklingsenhet 

Qulturum, framför allt mötet mellan dem. Folkhälsosektionen ansvarar för att utveckla och samordna 

folkhälsoarbete som bedrivs i samverkan med olika samhällsaktörer. Utvecklingsenheten ska stödja 

och utveckla nya arbetssätt tillsammans med regionens vårdverksamheter med sikte på långsiktig 

kvalitetsförbättring och förnyelse. En tidigare fallstudie fann att regionens satsningar på 

kvalitetsutveckling varit framgångsrika och hållbara (33). I det förbättringsarbete som beskrivs här 

deltog tio (under 2016 primärt sju) folkhälsoplanerare och sju utvecklingsledare. 

Författarens roll 

Författaren har deltagit i förbättringsarbetet och genomfört studien av förbättringsarbetet i rollen som 

masterstudent utan aktuell anställning i regionen. Författaren har kännedom om regionens hälso- och 

sjukvård genom tidigare klinisk tjänstgöring där men var under arbetets gång anställd som ST-läkare i 

socialmedicin i angränsande Region Östergötland. Det formella godkännande av studien som gavs från 

berörda chefer i båda regionerna underlättade att författaren fick tillgång till den empiriska miljön och 
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tydliggjorde författarens dubbla roller som aktör i förbättringsarbetet och forskare i fallstudien av 

detsamma. 

Angreppssätt för förbättringsarbetet 

Arbetet med att förbättra stödet till vårdcentralernas hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

förbättringsarbete inbegrep en rad olika metoder och verktyg baserade på förbättringskunskap. I Figur 

6 sammanfattas genomförandet av förbättringsarbetet och fallstudien över tid. Förbättringsarbetet 

sammanfattas även i Bilaga 2. 

 
Figur 6. Genomförandet över tid av förbättringsarbete och fallstudie. De inre mörkgröna cirklarna visar 
genomförande av förbättringsarbeten på vårdcentralerna i regionen. De yttre mellangröna cirklarna visar arbetet 
med att förbättra stödet till vårdcentralernas förbättringsarbete. De blå rutorna visar datakällor som ingick i 
fallstudien. 

Analys av den lokala situationen 

För att förstå hur stödet till vårdcentralernas förbättringsarbete kunde utvecklas genomfördes en 

analys med hjälp av ett fiskbensdiagram och fokusgruppsintervjuer (56, 57). Folkhälsoplanerarna, 

utvecklingsledarna och författaren gjorde tillsammans en brainstorming som resulterade i ett 

fiskbensdiagram. Det blev i analysen av fiskbensdiagrammet tydligt att det fanns ett behov av att 

lyssna till vad medarbetarna på vårdcentralerna hade för synpunkter på hur förbättringsarbetet och 

stödet till detta fungerade och vilka behov de hade. En folkhälsoplanerare, en utvecklingsledare och 

författaren genomförde därför fyra fokusgruppsintervjuer i olika delar av regionen med chefer och 

medarbetare från olika vårdcentraler (totalt var 22 av 47 vårdcentraler representerade). Dessa 

intervjuer spelades in och transkriberades för att slutligen sammanfattas i ett antal 

förbättringsområden. Dessa förbättringsområden matchades sedan mot det som kommit fram i 

fiskbensanalysen och sammantaget utgjorde det grunden för vilka förändringar av det 

regiongemensamma stödet som sedan prioriterades och planerades, se Tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanfattning av identifierade förbättringsområden och prioriterade förändringar.

 
 

En arbetsgrupp med två personer från folkhälsoenheten, två utvecklingsledare och författaren 

planerade arbetet framåt utifrån det som framkommit vid analysen av den lokala situationen. Vid 

genomförandet av de prioriterade förändringarna användes aktions-reflektionscykler som kan 

beskrivas utifrån PGSA-modellen. Se exempel i Bilaga 3. 

 

Arbetsgruppen ledde och planerade arbetet under arbetsmöten ungefär två gånger per månad. Under 

arbetet med att förbättra stödet till primärvårdens förbättringsarbete träffades hela gruppen av 

utvecklingsledare och folkhälsoplanerare med jämna mellanrum (varannan månad) för gemensamt 

lärande samt för att stämma av och komma vidare i förbättringsarbetet. Däremellan fanns även 

mötesplatser inom respektive arbetsplats (folkhälsosektionen och Qulturum) där arbetet diskuterades 

och vidareutvecklades. För att förtydliga och standardisera den stödprocessen som folkhälsoplanerare 

och utvecklingsledare tillsammans erbjöd vårdcentralerna sammanfattades den i ett årshjul (Figur 7) 

(56). 

 
Figur 7. Årshjul för förbättringsarbete i primärvården i Region Jönköpings län 2016 (58). Riktmärke 1-3 var de 
tidpunkter som kopplades till uppsatta kriterier för vårdcentralernas förbättringsarbeten (Bilaga 1).  
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Mätningar 

Arbetet med att förbättra stödet till primärvårdens förbättringsarbeten följdes med en rad olika mått, 

sammanfattade i Figur 8. Ett exempel på hur själva stödprocessens resultat följdes över tid är den 

webenkät som skickades till samtliga vårdcentralschefer (både verksamhetschefer och enhetschefer, 

totalt 85 personer (Bilaga 4). Frågorna i enkäten formulerades utifrån förbättringsbehov framkomna 

vid fokusgrupperna med medarbetare i primärvården hösten 2015, vilket gjorde att enkätresultaten i 

april 2016 gav en uppföljning på hur väl dessa förbättringsbehov hade mötts upp. Arbetsgruppen 

planerade att skicka ut enkäten igen i december 2016.   
 

 
Figur 8. Mått för att utvärdera arbetet med förbättrat stöd till vårdcentralernas förbättringsarbeten ur olika 
tidsperpektiv samlade i olika dimensioner inspirerat av värdekompassen (32). 

Design och metod för studien av förbättringsarbetet 

Den här studien befinner sig inom området förbättringsvetenskap vilket handlar om att studera 

förbättringsarbete och använda metoder i dessa(59). Studien designades som en explorativ fallstudie 

av stödet från regionens folkhälsosektion och dess utvecklingsenhet till primärvårdens hälsofrämjande 

förbättringsarbete för jämlik hälsa under en begränsad tidsperiod där fokus för vårdcentralerna var att 

starta upp dessa arbeten, eller i vissa fall vidareutveckla tidigare arbeten. En fallstudiedesign var 

lämplig då det handlade om att studera en avgränsad företeelse i dess kontext och då frågor som hur 

och varför studerades (60). Fallstudien bestod på sätt och viss av ett flertal ”inbäddade” fall där varje 

vårdcentrals förbättringsarbete tillsammans med det stöd de fått från regionens folkhälsoplanerare 

och utvecklingsledare kan uppfattas som ett sådant. En kombination av datainsamlingsmetoder är 

typiskt för fallstudier och i denna studie ingick observationer, fokusgrupp och dokument. Hur studien 

inföll i tid i relation till arbetet med att förbättra stödet illustreras i Figur 6. 

Deltagande Observationer  

Deltagande observationer valdes som metod för att fånga exempel på hur förbättringsmetodiken 

användes och coachades i praktiken snarare än att bara fånga det som användarna beskriver (61). 

Deltagande observationer (61, 62) genomfördes av möten mellan chefer och medarbetare från en 
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vårdcentral, en folkhälsoplanerare och en utvecklingsledare. Syftet med dessa möten var att resonera 

kring och coacha vårdcentralsmedarbetarna i de förbättringsarbeten som de hade för avsikt att 

genomföra under 2016.  

Urvalet för observationerna var ett kombinerat målstyrt och bekvämlighetsurval (61). Målstyrt då det 

avsåg att fånga variationen i olika möten. Bekvämlighetsurval då urvalet till viss del begränsades av att 

vissa inbokade möten mellan olika vårdcentraler och deras respektive stödteam skedde samtidigt. 

Totalt observerades 15 möten. Detta motsvarade samtal kring 21 vårdcentralers förbättringsarbeten då 

vissa möten berörde flera vårdcentraler som hade samma verksamhetschef. Av dessa vårdcentraler var 

14 offentliga och sju privata. Vårdcentralerna återfanns i alla tre länsdelarna, både i stad och på 

landsbygd. Vårdcentralerna hade en tydlig spridning avseende storlek, antal listade personer, samt 

den listade befolkningens ålder och socioekonomi. Respektive vårdcentrals verksamhetschef deltog vid 

alla möten utom ett. I övrigt varierade antalet deltagare från vårdcentralerna mellan två och åtta 

deltagare. Sex av sju stödteam (vardera bestående av en folkhälsoplanerare och en utvecklingsledare) 

var representerade vid de möten som observerades.  

Ljudinspelningar gjordes av samtliga observerade möten vilka transkriberades efter genomlyssning 

(63). Författaren deltog som observatör under mötena och gjorde vissa fältanteckningar om skeenden 

som var svåra att fånga på ljudinspelningarna samt egna reflektioner kring vad som skedde vid 

mötena. Det transkriberade materialet lästes igenom igen varefter en deduktiv innehållsanalys med 

inspiration från kvalitativ innehållsanalys beskriven av Elo gjordes (64). Meningsenheter i form av 

repliker eller delar av repliker som på något sätt uppfattades svara mot studiens syfte valdes ut. Dessa 

kondenserades och sorterades sedan i ett ramverk. Då de observerade uppstartsmötena till största 

delen handlade om val av förbättringsområde samt utformning av de olika delarna som ingår i 

förbättringsmodellen (29) skapade författaren ett ramverk med följande områden: gap, mål, mått, 

idéer och test. Analysen bestod sedan i att fånga och beskriva på vilket sätt det hälsofrämjande 

arbetet och arbete för jämlik hälsa uttrycktes i respektive område.  

Efter en första deskriptiv sammanställning av denna analys gjordes en återkoppling med 

folkhälsoplanerare och utvecklingsledare (samma gruppering som vid fokusgruppen). En dialog fördes 

kring sammanställningen vilken spelades in och transkriberades för att sedan bidra till den slutgiltiga 

analysen. 

Författaren genomförde ytterligare deltagande observationer av de möten mellan folkhälsoplanerare 

och utvecklingsledare som var en del av arbetet med att förbättra stödet. Vid dessa gjordes 

fältanteckningar som tillsammans med gemensamma minnesanteckningar bidrog till den 

sammantagna beskrivningen av fallstudien.  

Dokumentanalys 

En sammanställning gjordes av de obligatoriska sammanfattningar (i form av A3:or, en standardiserad 

form för att planera och dokumentera förbättringsarbete) som respektive vårdcentral lämnat in kring 

sitt planerade hälsofrämjande förbättringsarbete. Sammanställningen gjordes utifrån samma ramverk 

som observationerna (gap, mål, mått, idéer, test). På samma vis som vid observationerna studerades 

specifikt hur de hälsofrämjande aspekterna och aspekter på jämlik hälsa synliggjordes i dessa A3:or. 

Fokusgruppsintervju 

Planen var att genomföra två stycken semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med utvecklingsledare 

i den ena och folkhälsoplanerare i den andra. Totalt inbjöds 14 personer (samtliga sju 

folkhälsoplanerare och sju utvecklingsledare som coachade vårdcentraler i förbättringsarbete). Initialt 

tackade 12 av de inbjudna ja. Då flera sedan fick förhinder, blev det i slutänden endast en 

fokusgruppsintervju, med totalt åtta deltagare; två utvecklingsledare och sex folkhälsoplanerare, ett 

lämpligt antal för en fokusgrupp (57). Här var huvudfrågan vilka möjligheter och svårigheter 

deltagarna, utifrån sin respektive specialkompetens, såg med att använda förbättringsmetodiken i 

primärvårdens hälsofrämjande arbete för jämlik hälsa (Bilaga 5). Då folkhälsoplanerarna och 

utvecklingsledarna stöttade fler vårdcentraler än de vars möten författaren kunde observera berikade 
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detta studien med erfarenheter från fler fall. Valet av fokusgrupp som metod grundades i en önskan att 

fånga respondenternas erfarenheter där interaktionen i fokusgruppen förväntades fördjupa 

beskrivningarna av dessa (57, 65). Fokusgruppen var homogen i bemärkelsen att de alla hade samma 

uppgift att stödja vårdcentralerna i deras förbättringsarbeten vilket bedöms lämpligt vid 

genomförande av fokusgrupper (65). En person från förbättringsarbetets arbetsgrupp, som inte varit 

med ute på vårdcentralerna men var väl insatt i arbetet, agerade moderator vid fokusgruppsintervjun 

och författaren deltog som observatör och kunde ställa kompletterande frågor. Utöver detta deltog en 

fristående observatör i form av författarens coach i masterutbildningen, som bidrog med reflektioner 

från mötet till författaren efter avslutad fokusgrupp.   

Författaren spelade in och transkriberade fokusgruppsintervjun. Därefter genomfördes en induktiv 

innehållsanalys som kan betecknas som konventionell snarare än direkt eller summativ (64, 66) 

(Bilaga 6). 

Sammanställning av resultat 

Med utgångspunkt i fallstudiemetodik beskriven av Yin sammanställdes de olika resultaten till en 

beskrivning av det studerade fallet utifrån studiens syfte. De tre olika formerna av datamaterial 

(observationsmaterial, dokument, intervjumaterial) jämfördes i analysen med varandra. En sådan 

triangulering syftade till att öka resultatens tillförlitlighet (63). 

Etiska överväganden 

Forskning kan bara betraktas som etisk om den studerar något väsentligt, håller god vetenskaplig 

kvalitet och om studiens samtliga steg bedrivs etiskt, varav det sista kan beskrivas utifrån en rad etiska 

principer (65) som applicerades på studien:  

 

 Kunde studien orsaka skada? 

Ingen risk för fysisk eller psykisk skada kunde förutses. Studien berörde inte heller känsliga ämnen. 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvades för att ingen skada av forskningspersonernas integritet 

skulle kunna uppstå. Allt forskningsmaterial avidentifierades av forskaren och fiktiva namn användes 

vid transkribering. Ljudinspelningar förvarades på lösenordsskyddad server som bara nåddes av 

författaren. Kodnyckel som användes under transkribering samt ljudinspelningar förstördes efter 

studiens avslut. Tiden som forskningspersonerna behövde avsätta särskilt för studien var kort (en 

timme för fokusgrupp). 

 

 Var studien frivillig? 

Information kring studiens syfte, innehåll, potentiella risker och dess frivillighet gavs till samtliga 

deltagare både muntligt och skriftligt. Studiens frivillighet och respondenternas frihet att när som 

helst avbryta utan krav på förklaring framgick tydligt (67). Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor 

kring studien och gavs betänketid innan de valde att delta. Skriftligt informerat samtycke inhämtades 

från samtliga deltagande (Bilaga 7).  

 

 Var studien rättvis? 

Studiens syfte var ytterst att öka möjligheterna till en mer jämlik hälsa hos befolkningen. Valet av 

försökspersoner gjordes utifrån att de kunde ge information som svarade mot studiens syfte.  

 

 Gjorde studien gott? 

Studien genomfördes utifrån att det var oklart hur förbättringsmetodiken kunde vara till nytta i 

arbetet med jämlik hälsa och de vetenskapliga studierna kring detta var begränsade. Den nya kunskap 

som genererades, förväntades kunna bidra till att forma effektivare arbetssätt för jämlik hälsa, både i 

den studerade kontexten och i vidare kretsar, och på så sätt vara till nytta i praktiken.  

 

Hälsohögskolans forskningsetiska kommitté i Jönköping såg inte heller i sitt rådgivande yttrande 

någon anledning till invändning mot studien. 
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Resultat 

 

Då det praktiska förbättringsarbetet och fallstudien av detsamma är tätt sammanlänkade så redovisas 

resultaten integrerat (Figur 9). När citat används så innebär [O] att citatet kommer från en chef eller 

medarbetare på en vårdcentral som deltog vid de observerade mötena och [F] innebär att citatet 

kommer från en utvecklingsledare eller folkhälsoplanerare som deltog i fokusgruppsintervjun.  
 
 
 

 
Figur 9. Modell utformad av författaren för presentation av resultat, där de gröna rutorna med nummer 2a, 3a och 
4a beskriver förbättringsarbetet medan de blå rutorna med nummer 2b, 2c, 3b och 4b beskriver studiens resultat, 
kopplat till frågeställningar och syfte.  

Jämlik hälsa i Region Jönköpings län (1)  

Målet mer jämlik hälsa i hela Region Jönköpings län är ett långsiktigt mål där nuvarande strategi 

sträcker sig till år 2025. Den regionala strategin för jämlik hälsa inbegriper många olika områden, 

insatser och aktörer. Primärvårdens förbättringsarbete är bara en del av detta omfattande arbete. 

Regionen följer arbetet med hjälp av en rad indikatorer (Bilaga 8), vilka sammanställs årligen. Effekter 

på det långsiktiga målet jämlik hälsa i Region Jönköpings län har inte varit möjliga att utvärdera under 

denna studies tidsramar. Resultaten av förbättringsarbetet, och studien av detsamma, beskrivs därför 

utifrån steg 2, 3 och 4 i Figur 9. En sammanfattning av resultaten finns i Tabell 2.  
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Tabell 2. Sammanfattade resultat i förbättringsarbete och fallstudie.  
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Planerade hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande förbättringsarbeten som avses 

bidra till jämlik hälsa (2a) 

Vilka förändringar som vårdcentralernas förbättringsarbeten faktiskt kommer innebära är möjligt att 

utvärdera tidigast under andra halvåret 2016 varför resultaten som redovisas här handlar om 

potentialen hos planerade förbättringsarbeten att bidra till en förbättrad hälsa och framför allt en mer 

jämlik hälsa för befolkningen i regionen.  

 

Knappt hälften av vårdcentralerna (21st = 46%) valde att rikta sitt hälsofrämjande förbättringsarbete 

direkt till en utsatt grupp såsom äldre eller asylsökande, se Figur 10. Övriga förbättringsarbeten hade 

en mer generell hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande ansats med fokus på framför allt 

ohälsosamma levnadsvanor eller psykisk ohälsa. Den planerade insatsen mot ohälsosamma 

levnadsvanorna var då antingen riktad till hela den listade befolkningen (alla), till dem som 

identifierats ha en ohälsosam levnadsvana vid det hälsosamtal som erbjuds 40-, 50-, 60- och 70-

åringar i regionen eller till listade invånare med en levnadsvanerelaterad sjukdom såsom diabetes, 

hypertoni och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

 
 

 
 
Figur 10. Fördelning av vilka grupper som vårdcentralernas planerade förbättringsarbeten fokuserar på. (n=46) 
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Erfarenheter kring att definiera jämlik hälsa och identifiera förbättringsområden och 

utsatta grupper (2b) 

Studiens resultat kan i detta avseende sammanfattas i två punkter:  

 Svårighet att applicera jämlik hälsa på vårdcentralens identifierade förbättringsområden, behov av 

stöd  

 Fyra identifierade strategier för att nå listade invånare med störst behov.  

Vårdcentralernas val av förbättringsområden bör, om det övergripande målet kring mer jämlik hälsa i 

regionen ska nås, adressera den ojämlikhet i hälsa som finns hos respektive vårdcentrals listade 

befolkning. Även om det fanns en generell kunskap kring jämlik hälsa så kvarstod ofta svårigheten att 

se hur jämlik hälsa blir relevant utifrån den specifika vårdcentralens befolkning och arbete. I de möten 

som observerades mellan vårdcentraler och stödteam så användes ofta begreppet folkhälsoarbete när 

de pratade om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för jämlik hälsa. Så här beskrev en 

vårdcentralschef upplevelsen av att bedriva folkhälsoarbete på vårdcentralen: 

 

"Det stora, det är nästan inte greppbart, när man börjar liksom att fundera liksom det 

andra då det här vanliga vi gör varje dag…" [O9] 

 

Upplevelsen av folkhälsoarbete som komplicerat beskrevs även i fokusgruppen där det även uttrycktes 

att detta fick konsekvenser för tillämpningen av förbättringsmetodik. 

 

”…då får man ju göra många olika för att det ska kännas att det blir relevant arbete ... 

ofta är ju folkhälsoarbete mycket mer komplext än dom som det kanske var 

ursprungligen när det gäller systematiskt förbättringsarbete…” [F3] 
 

Ett annat exempel är hur en vårdcentral beskrev hela sin verksamhet som ett arbete för jämlik hälsa 

men att det därmed inte var självklart att de förbättringsområden vårdcentralen önskade prioritera 

uppfattades beröra detta. 

 

"…det får inte knuffa bort heller dom stora arbetena som vi har att driva för 

vårdcentralen … och det kanske då inte är fokuserat på dom just minskade skillnader i 

hälsa för då kanske vi måste just fokusera på dom här större grupperna inte dom här 

mindre som är väldigt avgränsade så..." [O2] 

 

Flera vårdcentralschefer uttryckte behov av stöd för att kunna nå de mest utsatta och de som mår 

sämst i den listade befolkningen. 

 

 "Just titta lite närmare på vad är det för befolkning vi har och varför söker dom så att 

man kan rikta det man håller på med det var ju suveränt… Men just att få hjälp och 

redskap för det är inte så väldigt lätt egentligen att skaffa den kunskapen om ens egen 

verksamhet utan att få stöd i det." [O4] 

 

Även i fokusgruppen med folkhälsoplanerare och utvecklingsledare beskrevs upplevelsen av att den 

ojämlika hälsan hos den specifika befolkningen är svår att identifiera både för vårdcentralerna själva 

och för stödteamen. 

 

”… i övrigt så har vi ju ganska dålig koll … just den där bilden jamen det här behöver ni 

jobba med; det här får bäst resultat på folkhälsan i er grupp.” [F7] 

 

Hur närmade man sig då den ojämlika hälsan i vårdcentralernas respektive listade befolkning? Hur 

identifierades förbättringsbehov? Olika vårdcentraler beskrev olika generella strategier för att 

identifiera förbättringsområden alltifrån att medarbetarna själva uppmärksammade problem i 
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vardagen till att de uppdrag som politiken gav styrde valet av förbättringsområde. När det specifikt 

gällde det hälsofrämjande arbetet för jämlik hälsa framträdde fyra strategier. Den första strategin 

innebar att utgå från de utsatta grupper som enligt statistiken fanns i den listade befolkningen - till 

exempel gruppen äldre som är en stor grupp för många vårdcentraler. I några fall beskrev 

vårdcentralsmedarbetare hur den stora tillströmningen av asylsökande tillfört en utsatt grupp i 

vårdcentralens befolkning, något som ibland uppfattades som svårt att ta sig an i förbättringsarbete.  

 

”Fast det är ju ett jätteprojekt…” ”Dom är ju svåra att göra mycket för om dom är 

asylsökande…” ”Och flyttar runt och byter adress” ”…dom har ju inte rätt till mer än 

vård som inte kan anstå.” [O5] 

 

Den andra strategin var att fokusera på ett för vårdcentralen vanligt sjukdomstillstånd som även 

uppfattades utgöra en stor belastning på befolkningens hälsa i stort, likväl som på vårdcentralernas 

resurser. 

 

”…folkhälsa vi har ju mycket psykisk ohälsa så absolut det skulle kunna va riktat till 

dom med psykisk ohälsa då…" [O9] 

 

Att se kopplingen mellan denna typ av insats och möjliga effekter på jämlik hälsa uppfattades många 

gånger svårt. 

 

”Men för att komma dit då måste man veta vem som har det sämst, så vi är inte där än 

nu utan det är övergripande… du kan aldrig få så många individer med i dom här 

grupperna så att det kan slå igenom nånting” [O6] 

 

Den tredje strategin var att utgå från en hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande insats som man 

ville genomföra. I dessa fall är det inte lika tydligt på vilka grunder ett specifikt förbättringsområde 

hade prioriterats. 

 

"Är det så att ni har väldigt många som är i den här åldern som sitter väldigt stilla?" 

"Nej tvärtom." "Varför väljer ni denna grupp?" "Vi har inget svar på den frågan annat 

än att man måste välja en grupp.” [O1] 

 

Det kunde också handla om att gruppen som arbetet riktade sig till är de där ohälsosamma 

levnadsvanor är lätta att identifiera utifrån att de till exempel deltagit i ett hälsosamtal.  

 

Den fjärde strategin utgick från att vårdcentralen skulle samverka med en samhällsaktör utanför 

hälso- och sjukvården, vilket ingick som kriterium för förbättringsarbetet (Bilaga 1). Detta påverkade i 

ett par fall tydligt valet av förbättringsområde både som en begränsning då detta upplevdes svårt men 

även som en möjlighet att dela arbetsinsatsen och att kunna nå fler i befolkningen.   
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Erfarenheter kring att gå från förbättringsområde till förbättringsarbete (2c) 

Studiens resultat kan i detta avseende sammanfattas i tre punkter:  

 Begränsad användning av förbättringsverktyg i nulägesanalys av förbättringsarbeten. 

 Svårighet att identifiera relevanta mätningar som inte behöver utföras manuellt. 

 Möjlighet att bryta ner det komplexa folkhälsoarbetet i flera små delar men svårighet när det 

inte blir en del av vardagen. 

När det gäller analys av förbättringsområden så redovisades användning av förbättringsverktyg så här 

långt endast i enstaka av vårdcentralernas förbättringsarbeten. Totalt återfanns bland 46 planerade 

förbättringsarbeten två fiskbensdiagram och två påverkansanalyser. Detta skiljer sig dock inte mellan 

de hälsofrämjande/ sjukdomsförebyggande förbättringsarbetena och de fritt valda 

förbättringsarbetena.    

 

Det centrala i förbättringsmetodiken som handlar om mätningar upplevdes många gånger av 

medarbetarna som det svåraste i planeringen av förbättringsarbetet. 

 

”Hur vet vi att det vi gör blir en framgång” [O10] 

 

Svårigheten bestod både i att identifiera relevanta mått och mått som inte krävde manuell mätning. 

Det var särskilt svårt när man efterfrågade vilken effekt insatserna hade på jämlikhet i hälsa och inte 

bara på hälsa i sig.  

 

”…det du kan få fram är ålder och kön liksom sen det andra då får man ju fråga varje 

då… du kan ju inte se utbildningsgrad eller etnicitet eller ensamstående.” [O5] 

 

”…när vi hade grupperna så gjorde vi ju individuella uppföljningar men på en 

befolkningsgrupp så är det ju oerhört svårt att säga vad som har hänt eller vad blev 

detta nån förändring.” [O3] 

 

Några vårdcentraler planerade med stödteamets hjälp att följa möjliga effekter på jämlik hälsa genom 

en enkät till de personer som fick en insats för att se om man nådde utsatta grupper. I många fall nöjde 

man sig dock med ett teoretiskt resonemang kring möjliga effekter på jämlik hälsa.  

 

För att hantera det komplexa folkhälsoarbetet beskrevs ett behov av att bryta ner det i mindre delar. 

 

”folkhälsoarbetet är ju stort men då måste man ju hitta dom här små delarna som gör 

att det blir den här förbättringen för den här stora gruppen som vi vill göra det bättre 

för” [F7]  

Vikten av att förbättringsarbetet blev en del av vardagen betonades. Samtidigt upplevde 

folkhälsoplanerare och utvecklingsledare att det fanns vårdcentraler där förbättringsarbete var mer 

avgränsade projekt.  

 

Det är väl också att få in att arbeta med ständiga förbättringar när det gäller folkhälsa 

för det är väl det vi inte gör automatiskt idag. [F8] 
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Planerade hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande insatser (3a) 

När det gäller vilken typ av hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande förbättringsarbete som 

vårdcentralerna planerade så var mer än hälften relaterade till levnadsvanor och då oftast till fysisk 

aktivitet eller kostvanor medan endast enstaka fokuserade på rökning eller alkoholvanor, se Figur 11.  
 
 

 
 
Figur 11. Fördelning av valda hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande förbättrings-områden (n=46).  
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Erfarenheter kring att definiera och prioritera hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande insatser (3b) 

Studiens resultat kan i detta avseende sammanfattas i tre punkter:  

 Sjukdomsförebyggande insatser utifrån ohälsosamma levnadsvanor eller psykisk ohälsa var 

vanliga som prioriterade förbättringsinsatser. 

 Insatser riktade till individen förekom i större utsträckning än insatser riktade mot systemet. 

 Möjlighet för stödet att sprida befintlig kunskap och evidens kring hälsofrämjande insatser för 

jämlik hälsa. 

Att levnadsvanearbete många gånger var ett självklart val uttrycktes på olika sätt. Två olika personer 

uttryckte det så här: 

 

"och för mig är det så naturligt på något sätt…jag tänker mig ju dom här olika delarna, 

fysisk aktivitet, information om kost och såna här baspelare…" [O3] 

 

”Syftet var ju från början att förbättra kostvanorna alltså hos vissa. Och sen förhindra 

framtida sjukdomar på grund av övervikt.” [O12] 

  

I något fall uppfattades levnadsvanearbete vara det som i sig definierade folkhälsoarbete. Fokus för 

övriga arbeten var i huvudsak psykisk ohälsa. Vissa av dessa hade en mer holistisk ingång med ett 

arbete som berörde flera olika aspekter på hälsa.  

 

I många av förbättringsarbetena hade de planerade insatserna ett tydligt individfokus - principen var 

att nå en viss grupp människor på olika sätt för att hjälpa dem att ändra ett visst beteende eller en 

situation. I färre antal fall valdes förändringar som mer tar sikte på att påverka det omkringliggande 

systemet, med insatser som till exempel att anställa personer med en viss språkkompetens, för att ha 

större möjlighet att möta behov hos en grupp i befolkningen. 

 

I fokusgruppen beskrev folkhälsoplanerare att de inte sällan får önskemål från vårdcentraler att ta 

fram evidens för olika hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande insatser. 

 

”… det jag har fått till mig i alla fall från ett par vårdcentraler är att… kan inte du ta 

fram artiklar som vi kan visa på… och det kommer ju aldrig upp gällande det andra 

förbättringsarbetet...” [F3] 

 

Även i observationerna framkom att folkhälsoplanerare och utvecklingsledare spred kunskap och 

evidens om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Ett exempel var när det fördes en 

diskussion kring vilken grund det finns för att hålla öppna föreläsningar på vårdcentralen kring 

förändrade levnadsvanor och vilka alternativa metoder som kan övervägas. Stödteamen spred också 

information i de observerade mötena kring vad andra vårdcentraler har gjort och gör för 

förbättringsarbeten och pekade på möjligheter till samverkan. Att samverka med externa aktörer var 

också något som flera vårdcentraler önskade stöd i. 

 

”…ingen rutin och erfarenhet av att söka samarbetspartner i det hälsofrämjande 

arbetet…” [citat ur en vårdcentrals A3:a för sitt förbättringsarbete] 
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Stödprocess för förbättringsarbete som bidrar till måluppfyllelse och upplevs 

värdeskapande av inblandade aktörer (4a) 

Folkhälsoplanerarna och utvecklingsledarna identifierade en rad förändringar som avsåg att förbättra 

stödet till vårdcentralerna i deras förbättringsarbeten. Resultatet av dessa förändringar följdes vid 

regelbundna möten mellan dessa aktörer samt i en enkät till alla vårdcentralschefer (Bilaga 4). 

Enkäten besvarades av 19 vårdcentralschefer vilket gav en svarsfrekvens på 22%. Nedan presenteras 

några av resultaten utifrån identifierade förbättringsområden (Figur 12 och 13) och vilka förändringar 

som ledde fram till resultatet. 
 
Förbättringsområden Resultat  
 
Tydligare kriterier med 
mer flexibla tidsramar  

  
    Upplevelse av kriteriernas tydlighet  

   2016 jämfört med 2015. 
Upplevelse av tidsramarnas 
flexibilitet 2016 jämfört med 2015. 

Figur 12. Vårdcentralschefernas upplevelse av kriteriernas tydlighet och tidsramarnas flexibilitet 2016 jämfört 
med 2015, enligt enkät april 2016. 

 

De kriterier som utformades för vårdcentralernas förbättringsarbeten 2016 gjordes med ambitionen 

att bli tydligare och ha mer flexibla tidsramar (Bilaga 1). Drygt hälften av de vårdcentralschefer som 

svarade på enkäten uppfattade också att kriterierna var lika bra eller bättre. Övriga upplevde att 

kriterierna var lika dåliga som, eller sämre jämfört med, 2015 (Figur 12). Under arbetet med att 

förbättra stödet till vårdcentralerna identifierade stödteamen att olika vårdcentraler behövde olika 

strategier för arbetet beroende på vilken listad befolkning de hade samt vilka förbättringsområden de 

identifierade. Folkhälsoplanerarna som ingick i stödteamen formulerade därför tre tänkbara 

tillvägagångssätt för hur vårdcentralernas förbättringsarbeten kunde bidra till mer jämlik hälsa: 

 Arbetet kan utgå från behov som finns hos en utsatt grupp som är relativt stor i vårdcentralens 

listade befolkning. Dessa utsatta grupper kan till exempel identifieras via det statistiska 

underlaget i Care Need Index (CNI) (54).  

 En vårdcentral som har en liten listad befolkning eller som på annat sätt har svårt att 

identifiera utsatta grupper i sin listade befolkning kan rikta sig till hela sin listade befolkning 

och i samband med den planerade aktiviteten så undersöker man vilka man har nått till 

exempel med hjälp av en enkät. 

 Vårdcentraler som önskar arbeta med en viss riskgrupp (t.ex. rökare) eller sjukdomsgrupp 

(t.ex. psykisk ohälsa eller diabetes) som är stor i deras befolkning ska då särskilt försöka nå de 

personer i denna grupp som är svåra att nå.  

Detta var tänkt som ett internt stöd för att alla stödteam skulle ge ett samstämmigt budskap till 

vårdcentralerna om vad förbättringsarbete för jämlik hälsa innebar i sammanhanget. Det hade också 

avsikten att ge vårdcentralerna större frihet i val av förbättringsområde.  
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Förbättringsområden Resultat 
 
Enhetligt stöd som ger samstämmiga 
besked  

 
 Upplevelse av samstämmigt stöd 2016 jämfört med 2015 
 
Närvarande, tidigt och konstruktivt stöd 

 

 
 Upplevelse av coaching från stödteamet 2016 jämfört 

med 2015. 
Figur 13. Vårdcentralschefernas upplevelse av coaching och samstämmigt stöd enligt enkät april 2016. 

 

Två av de större förändringarna som gjordes för att förbättra stödet till vårdcentralerna var att bilda 

stödteam med en folkhälsoplanerare och en utvecklingsledare samt att erbjuda uppstartsbesök på 

vårdcentralen av stödteamet. Samtliga vårdcentraler fick under 2016 stöd av ett sådant par. Samtliga 

vårdcentraler tackade också ja till ett uppstartsbesök. I samband med dessa besök gjorde stödteamen 

sedan en plan med respektive vårdcentral för vilket stöd de önskade framåt. Bildandet av stödteam och 

besök på vårdcentralerna beskrevs som tydliga förbättringar av både folkhälsoplanerare och 

utvecklingsledare i samband med gemensamma träffar för stödteamen. Även de flesta 

vårdcentralschefer uttryckte i samband med stödteamens besök att detta var positiva förändringar. I 

fritextsvar i enkäten uttrycktes samtidigt önskemål kring att få arbeta friare med utvecklingsarbete och 

minska fokus på förbättringsmetodiken. Det nya arbetssättet för folkhälsoplanerare och 

utvecklingsledare innebar en större tidsinsats i deras stöd till vårdcentralernas förbättringsarbete än 

tidigare, vilket väckte frågor kring vad som är rimlig tidsinsats i förhållande till resultat. Man valde 

därför att börja följa hur mycket tid som lades ner i arbetet.  
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Erfarenheter kring att tillsammans coacha och bedöma förbättringsarbete utifrån olika 

förutsättningar (4b) 

Studiens resultat kan i detta avseende sammanfattas i fem punkter:  

 Möjlighet att genom fysiska möten bygga värdeskapande relationer. 

 Svårighet att avgöra rimligt förhållande mellan resurs och resultat. 

 Möjlighet och svårighet att erbjuda stöd utifrån mikrosystemets förutsättningar. 

 Svårighet att koppla kvalitetsersättning till PGSA-hjul. 

 Svårighet att vara både coach och bedömare i förutsättningar givna av makrosystemet. 

Vid fokusgruppsintervjun betonades betydelsen av att skapa gemensamma stödteam och av att de 

tillsammans besökte vårdcentralerna och kunde bygga värdefulla relationer. 

 

”… jag tror väldigt mycket på att bygga relationer… det har varit väldigt viktigt bland 

dom vårdcentralerna vi jobbar med och det gör man ju inte genom att bara skicka 

mail… jag känner att det har varit väldigt viktigt att vi har åkt ut… väldigt positivt åka 

ut två stycken…” [F1] 

 

De vårdcentraler som ingick i arbetet uppfattades av stödteamen ha olika förutsättningar för att 

genomföra hälsofrämjande förbättringsarbete för jämlik hälsa.  

 

”… är det störst skillnad i vad man har för förförståelse eller kunskap om 

förbättringsarbete eller är det liksom förförståelsen och engagemanget i 

hälsofrämjande arbete som skiftar eller både och?” [F4] ”Både och” [F2] 

 

De olika förutsättningarna gav effekter på vilket stöd som behövdes och vilka resultat som man 

uppfattade kunde förväntas. 

 

”… det kommer inte bli helt lika leverans men det kan ju innebära att den här 

vårdcentralen som inte gör så mycket kanske ändå har gjort ganska stora framgångar i 

sitt förbättringstänk för dom kanske var långt långt här nere från början och dom har 

börjat fatta medan dom hade redan fattat och dom liksom kom rätt mycket högre och 

det där är ju väldigt svårt att styra.” [F2] 

 

Förutsättningar som var givna av makrosystemet framför allt genom att det fanns en 

ersättningsmodell kopplat till genomförande av förbättringsarbete inverkade också på stödets 

möjligheter.  

 

”För det där motståndet vi känner ibland kan det va att man försöker pusha in saker?” 

[F8] 

 

Detta uppfattades vara relaterat till att ersättningen initialt hade varit tydligare kopplat till 

genomförande och redovisning av just PGSA-hjul. 

 

”… det kan va att det är kopplat till pengar och då behöver man bara skicka in ett hjul 

och då blir det väldigt tummetott om man ska göra ett folkhälsoarbete och då känns det 

liksom inte meningsfullt” [F3]  

 

 

 

 

 



29 

Detta upplevdes till viss del fortfarande ge vissa problem trots att PGSA-modellen inte längre var ett 

krav. 

 

”… det är väl ofta det tycker jag som är problemet att man kanske väljer för små för att 

göra det enligt en modell… … då fick vi helt plötsligt rollen att va dom som kunde malla 

in i den här PGSA-hjulet men jag känner inte att det är det det handlar om.” [F7]  

 

En negativ upplevelse av att ersättningen var kopplad till vissa kriterier speglades även i framför allt 

ett observerat möte. 

 

”då handlar det ju om att nånstans konstruerar vi ett förbättringsarbete kring en grej 

som är ganska så enkel att göra och följa upp för att vi ska ha ett resultat att redovisa 

landstinget så att vi får den här ersättningen och vi följer kanske inte hellre dom tre 

områden som ligger närmast vårt hjärta men som kanske blir lite komplicerade att 

jobba med för att vi ska få in dom här olika delarna.” [O2] 

För folkhälsoplanerare och utvecklingsledare innebar arbetets organisering inte bara en coachande roll 

utan även en form av kontrollfunktion vilket ledde till osäkerhet och frustration – en sorts rollkonflikt.  

 

”… det är svårt att veta på vems ansvar är det då… om det här inte går vägen då, är det 

min och min coach-partners "fel" eller är det vårdcentralens "fel" eller alltså vems, för 

jag tycker det är lite olika med hur man blir bemött vem som äger pucken, ibland kan 

det kännas som det är upp till oss…” [F5] 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med förbättringsarbetet var att bidra till ökad jämlikhet i hälsa i Region Jönköpings län genom 

att utveckla stödet till primärvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förbättringsarbete. 

Studiens syfte var att identifiera erfarenheter – såväl möjligheter som svårigheter – av att tillämpa och 

stödja förbättringsmetodik i primärvårdens hälsofrämjande arbete för jämlik hälsa med fokus på 

uppstartsfasen av ett förbättringsarbete. Resultaten av förbättringsarbetet och fallstudien diskuteras 

nedan i relation till syftet och tidigare forskning.  

Planerade hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande förbättringsarbeten som 

avses bidra till jämlik hälsa     

Hälften av de förbättringsarbeten som vårdcentralerna i denna studie planerade riktade sig till en 

utsatt grupp. Att arbete som riktas specifikt till en utsatt grupp kan bidra till jämlik hälsa tycks 

uppenbart. Det som dock bör tas i beaktande vid förbättringsarbete för jämlik hälsa, är behovet av 

proportionell universalism. Detta innebär att det behöver finnas generella insatser som når alla där 

man sedan kan utöka insatsen vid behov (1, 4). Om man i de mer generella insatser som beskrivs här 

möjliggör identifiering av de med större behov och formar insatsen efter denna kunskap så kan 

möjligheterna öka att även dessa arbeten bidrar till mer jämlik hälsa. Studien visar även på att 

gruppen asylsökande upplevs svår att utforma hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

förbättringsarbete för i primärvården. Detta exempelvis då asylsökande endast bor en kort tid på 

samma plats. Tillsammans med den begränsade evidens som finns för kulturellt kompetenta 

interventioner så pekar detta på vikten av att hitta sätt att ytterligare stödja denna typ av arbete för att 

möjliggöra en mer jämlik hälsa (50). 

Att definiera jämlik hälsa samt identifiera förbättringsområden och utsatta grupper 

Att använda sig av förbättringsmetodik i det hälsofrämjande arbetet för jämlik hälsa erbjuder både 

möjligheter och svårigheter, vilket den här fallstudien illustrerar och som diskuteras nedan. Studien 

visar också att dessa möjligheter och svårigheter påverkar vilket stöd som behövs. Det första som 

framträder är behovet av en gemensam förståelse för ingående definitioner och begrepp samt vilka 

konsekvenser dessa får för vårdcentralens arbete. Vad innebär det att använda förbättringsmetodik? 

Vad är hälsofrämjande respektive sjukdomsförebyggande insatser och var och hur kan dessa ske? Och 

inte minst vad innebär begreppet jämlik hälsa och hur relaterar dessa begrepp till varandra? Olika bild 

av vad dessa begrepp innebär kan ha bidragit till hur vårdcentralerna valde sina förbättringsområden. 

Valet av förbättringsområde var även relaterat till vårdcentralens lokala kontext exempelvis vilken 

listad befolkning vårdcentralen har, vilket är rimligt om förbättring ska uppnås (28). Att skaffa 

kännedom om vilka utsatta grupper som fanns i vårdcentralens listade befolkning och hur man når 

dessa krävde i många fall stöd. Även om detta stöd gavs så tycks det finnas behov av att ytterligare 

stärka kunskapen kring hur utsatta grupper i en specifik vårdcentrals befolkning identifieras och nås. 

 

Erfarenheterna att det inte var självklart hur målet om jämlik hälsa kunde inkorporeras i 

förbättringsarbetena samt att kontexten inverkade bidrog till att de som stöttade arbetet formulerade 

konkreta exempel av vad hälsofrämjande förbättringsarbete för jämlik hälsa skulle kunna innebära i 

den specifika kontexten. Kanske finns det också mer dolda bilder av hälsofrämjande arbete och jämlik 

hälsa hos de olika aktörerna, det Senge skulle benämna mentala modeller, som behöver utmanas här 

(26). Det är en möjlig tolkning av vad som krävs för att jämlik hälsa ännu tydligare ska bli en 

gemensam vision vilket är viktigt för den lärande organisationen (26). 
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Från förbättringsområde till förbättringsarbete 

Fyndet i studien av begränsad användning av förbättringsverktyg i samband med nulägesanalys 

tycktes inte unikt för hälsofrämjande förbättringsarbete för jämlik hälsa. Det är dock tänkbart att 

värdet av att använda strukturerade former för att analysera ett problem kan vara extra stort när det 

handlar om komplexa problem såsom ojämlik hälsa. Att förbättringsarbete för jämlik hälsa av alla 

aktörer i studien uppfattas komplext gör att vikten av systemförståelse framstår som central för att 

åstadkomma lärande och förbättring (26, 68). Systemförståelse framstår även som viktig då varken det 

hälsofrämjande arbetet eller arbetet för jämlik hälsa i stort endast hör hemma i hälso- och sjukvården 

(1, 4, 5). Att samverka med externa aktörer i förbättringsarbete, visar den här studien, kan upplevas 

både som en möjlighet och en svårighet. En svårighet som beskrivs är avsaknad på rutin för detta. Då 

samverkan med andra samhällsaktörer beskrivits som avgörande för framgångsrikt arbete för jämlik 

hälsa (1, 4, 5), visar studien på ett behov av stöd till vårdcentralerna i denna samverkan.  

 

En svårighet, som återfinns i den här studien, är att formulera relevanta mätningar för både 

hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande insatser och jämlik hälsa som är möjliga att fånga med 

rimlig arbetsinsats och inom rimlig tid. Om det inte finns möjlighet att mäta mot önskat mål så blir det 

också svårt att redovisa att en förändring är en förbättring (28, 29). Bristen på mätningar skulle därför 

kunna innebära ett betydande hinder för genomförande av systematiskt förbättringsarbete för jämlik 

hälsa i primärvården. Studien visar, som en konsekvens av svårigheten att mäta, ett behov hos 

primärvården att få stöd i mätningar. Här finns en möjlighet för stödfunktioner såsom 

folkhälsosektioner samt utvecklingsenheter att utveckla ytterligare stöd till primärvården. Det kan då 

handla om stöd i hur man väljer mätetal och hur man utformar mätningarna men även att stödja 

genom återkoppling av mätningarnas resultat, vilket i tidigare studier visat sig vara en 

framgångsfaktor (42).  

 

När mätningar måste utföras manuellt, såsom beskrivs i den här studien, krävs mer resurser än om 

mätningen kan hämtas ur ett automatiserat system. Detta skulle kunna innebära en begränsad 

möjlighet att mäta över tid i den utsträckning som vore önskvärd för att fånga variationen i hur ett 

system presterar. Även detta kan innebära ett hinder för systematiskt förbättringsarbete för jämlik 

hälsa eftersom kunskap om variation är betydelsefull för att följa effekter av förändringsarbete (25, 

29). Fynden i studien skulle utifrån detta kunna tala för att det inte bara behövs lokalt stöd på 

vårdcentraler kring mätningar utan även fler mått i befintliga uppföljningssystem som har relevans för 

att utvärdera olika insatsers effekter utifrån jämlik hälsa. Samtidigt som det är viktigt att mäta så är 

det också viktigt att minnas att de viktigaste sakerna kanske faktiskt inte går att mäta eller ens är 

kända (25).   

 

För att kunna hantera hälsofrämjande förbättringsarbete för jämlik hälsa på en vårdcentral framstår 

det, i den här studien, som en möjlighet och nödvändighet att bryta ner detta komplexa arbete i 

mindre delar. PGSA-modellen kan vara ett stöd i att bryta ner förändringsarbete i mindre delar. Det 

finns dock resultat i den här studien som pekar på att detta inte är en helt enkel metod att använda 

(30, 31). Studien pekar även på en svårighet att få primärvårdens hälsofrämjande arbete för jämlik 

hälsa att ingå i en förbättringspraktik istället för som förbättringsprojekt (34, 35). En tänkbar 

bidragande faktor till detta skulle kunna vara den modell för uppdrag till primärvården inom vårdval 

som gäller samt den ersättningsmodell som är kopplad till förbättringsarbetet. Detta då tidigare 

studier har visat att finansiella incitament kan ha negativ inverkan av på önskvärda lärprocesser (35). 

Att definiera och prioritera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

Sjukdomsförebyggande insatser kring ohälsosamma levnadsvanor var vanliga som prioriterade 

insatser i de förbättringsarbeten som vårdcentralerna planerade i den här studien. Möjligheten att 

levnadsvanearbetet kan bidra till jämlik hälsa är också logisk utifrån att ohälsosamma levnadsvanor är 

vanligare hos socioekonomiskt utsatta individer (1, 4). Detta förutsätter dock att de utsatta individerna 

nås av insatserna. För att veta om så är fallet är det viktigt att följa upp vilka individer ett 

förbättringsarbete når. Denna studie pekar, som nämnts ovan, på att detta inte är helt enkelt då 
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relevant information kring till exempel socioekonomi sällan är tillgänglig. Dessutom väcker det etiska 

frågor kring hur man registrera och använder sig av parametrar som socioekonomi.  Kunskap kring 

vilka insatser som främjar jämlik hälsa utgör exempel på den typ av generell kunskap och evidens som 

behöver finnas för förbättringsarbete, i enlighet med Batalden & Davidoffs ”formel” (28). Kunskap 

som behöver finnas i den lokala kontexten, det vill säga i verksamhet som ska bedriva hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande förbättringsarbete. Det framgår i den här studien att folkhälsoplanerarna 

som ingick i stödteamen inte sällan fick rollen att synliggöra existerande evidens kring hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande insatser för jämlik hälsa.  

 

Att ohälsosamma levnadsvanor prioriterades är logiskt även utifrån den sjukdomsförebyggande 

potential som arbete med dessa har (20). Min reflektion utifrån resultatet i denna fallstudie är 

samtidigt att det finns en underutnyttjad möjlighet att även fokusera på andra hälsofrämjande insatser 

i primärvårdens förbättringsarbeten för jämlik hälsa. Exempel på sådana arbeten skulle kunna vara 

insatser för ett mer hälsofrämjande förhållningssätt eller förbättrad hälsolitteracitet, två centrala 

faktorer för jämlik vård och jämlik hälsa (13, 17). Dessa tänkbara hälsofrämjande insatser utgör också 

exempel på insatser som skulle kunna riktas inte bara till individen (patienten) själv utan till systemet, 

till exempel genom att arbeta med hur inbjudningar till vårdcentralen är utformade så att alla kan 

förstå eller att aktivt arbeta med alla medarbetares förhållningssätt. I den här studien förekommer 

individinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i större utsträckning än insatser 

riktade till systemet. En möjlig bidragande orsak till detta är det fokus på individen som finns inom 

både medicinsk vetenskap och omvårdnadstradition. Detta skiljer sig från folkhälsovetenskapen vilken 

har en starkare befolkningstradition (21). Här uppfattar jag att systemtänkandet är en förenande 

faktor mellan förbättringskunskapen och folkhälsovetenskapen som är värdefull i genomförandet av 

förbättringsarbete för jämlik hälsa. 

Att tillsammans coacha och bedöma förbättringsarbete utifrån olika förutsättningar 

Den här studien visar att skapandet av stödteam i den aktuella kontexten möjliggjorde utveckling av 

värdeskapande relationer mellan folkhälsoplanerare och utvecklingsledare och därigenom mellan 

folkhälsovetenskap och förbättringskunskap. Även andra studier stärker vikten av att en gruppering 

som ska stödja utvecklingsarbete har en god intern funktionalitet (44). Fysiska möten mellan 

mikrosystemets medarbetare och stödteamet skapade sedan möjlighet att bygga relationer dem 

emellan vilket hade betydelse för möjligheten att kunna coacha vårdcentraler i förbättringsarbete. 

Värdet av att coacha team visas även detta i tidigare studier (45). I den här studien kan detta beskrivas 

som coachande i team av team.  

 

Folkhälsoplanerare och utvecklingsledare i studien problematiserar kring hur mycket resurser ett visst 

resultat får kosta. Betydelsen av att ta hänsyn till detta synliggörs i värdet av att mäta 

förbättringsarbete utifrån ”triple aim” (37). Även här uppfattar jag att folkhälsovetenskapen möter 

förbättringskunskapen.  

 

I fallet som studeras här framgår hur olika mikrosystem, här vårdcentraler, har olika förutsättningar 

att genomföra hälsofrämjande förbättringsarbete för jämlik hälsa utifrån vilken befolkning de har, 

antalet och sammansättningen av medarbetare, kunskap och engagemang i hälsofrämjande arbete för 

jämlik hälsa samt kompetens i förbättringsmetodik. Detta uppfattas få olika effekter för vilket stöd de 

behöver, vilket överensstämmer med tidigare studier (44).  

 

Det uppdrag kring förbättringsarbete som primärvården har i den här fallstudien inkluderar flera olika 

delar. Det ska vara hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande, det ska bidra till jämlik hälsa och det 

ska genomföras med hjälp av förbättringsmetodik enligt vissa kriterier. Dessutom kopplas en 

ersättningsmodell till arbetet. Studien visar hur denna utformning av uppdrag och kopplad ersättning 

kan väcka en del svårighet på basen av målkonflikter hos dem som ska utföra uppdraget. En möjlig 

tolkning av den spridning som finns mellan hur vårdcentralerna då väljer att utforma dessa arbeten är 

att uppdraget blir alltför komplext, i ett redan komplext system för att medarbetarna i primärvården 
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samtidigt ska uppleva en meningsfullhet i, och ett inflytande över sitt arbete. Uppdraget medför även 

rollkonflikter för folkhälsoplanerare och utvecklingsledare som ska coacha dessa arbeten samtidigt 

som de har rollen som kontrollanter. Palmberg hävdar att komplexa system vinner på enkla snarare än 

detaljerade regler i sin styrning (47). Detta talar för att riktlinjerna kring primärvårdens 

hälsofrämjande förbättringsarbete för jämlik hälsa skulle tjäna på att förenklas. Resultat i den här 

studien visar på en stark vilja hos medarbetare att nå och hjälpa de människor som har störst behov. 

Detta pekar på förekomsten av de inre drivkrafter som i andra studier visat sig vara betydelsefulla för 

framgångsrika förbättringsarbeten, och som i den här studien skulle kunna tolkas som en möjlighet för 

förbättringsarbeten att bidra till jämlik hälsa (35).  

Metoddiskussion 

En utmaning i detta förbättringsarbete var att det gällde en stödprocess (för primärvårdens 

förbättringsarbete) på mesonivå och inte befann sig direkt i kliniska mikrosystem. Arbetet visar dock 

på att förbättringsmetodiken är möjliga att använda även utanför det kliniska mikrosystemet. Det hade 

varit önskvärt att kunna följa mikrosystemen, det vill säga vårdcentralerna, genom hela det 

förbättringsarbete som arbetet nu bara fångade uppstarten av. Dessvärre var detta inte möjligt inom 

för arbetet givna tidsramar. En lärdom av detta är att ännu bättre fokusera på det som är möjligt att 

uppnå under tillgänglig tid. 

  

Det övergripande målet jämlik hälsa är långsiktigt och effekter på detta var inte möjligt att se inom 

ramen för detta arbete vilket är en begränsning. Det hade givetvis även här varit intressant med ett 

längre tidsperspektiv. Ett steg på väg mot målet är att den stödprocess som arbetet handlar om 

upplevs värdeskapande av användarna, det vill säga vårdcentralschefer och medarbetare. Kring dessa 

resultat finns en viss osäkerhet då svarsfrekvensen på enkäten var låg. Att förändringarna innebar 

förbättringar stärks dock genom att vårdcentralsmedarbetares och chefers positiva upplevelse av 

genomförda förändringar även fångades i de observerade mötena samt återgavs av folkhälsoplanerare 

och utvecklingsledare vid gemensamma möten och i fokusgruppsintervjun. 

 

Då detta är en fallstudie som avsåg att utforska och beskriva ett specifikt fall så är presentationen av 

resultaten utformade för att försöka återge de mest centrala delarna av fallet på ett för läsare tydligt 

sätt (60). Då fallstudien i huvudsak är en kvalitativ studie så har jag valt att använda en uppsättning 

begrepp som är vanligt förekommande för att beskriva en kvalitativ studies tillförlitlighet (69, 70).  

 

Studiedesign och metodval 

Valet av observation som datainsamlingsmetod möjliggjorde att fånga vad som diskuterades i möten 

mellan vårdcentralsmedarbetare och stödpersoner istället för den beskrivning av detta som en intervju 

eller liknande med några av dem i efterhand hade kunnat ge. Att kombinera observationerna med 

fokusgruppsintervju och dokumentanalys gav möjlighet att triangulera data insamlade med olika 

metoder vilket anses ha bidragit till studiens trovärdighet (70, 71). Om det hade funnits möjlighet att 

följa ett par vårdcentraler och det stöd de fick över längre tid så hade det kunnat ge ytterligare kunskap 

utifrån studiens syfte.   

 

Min roll som både delaktig i förbättringsarbetet och forskare gav en tillgång till den empiriska miljön 

men kan samtidigt ha bidragit till snedvridning av resultatet (69). För att minska risken för detta 

valdes att låta en medarbetare moderera fokusgruppsintervjun. Författaren deltog dock som 

observatör och ställde några kompletterande frågor vilket uppfattades fördjupa resultaten. Den som 

modererade fokusgruppen hade samtidigt också en roll i förbättringsarbetet vilket även den ha 

påverkat resultaten. Samtidigt bidrog även moderatorns förförståelse till följdfrågor och fördjupade 

svar. 

Urval 

Urvalsstrategin för observationerna var framför allt målstyrd utifrån att försöka fånga en stor 

variation. Då det stöd som vårdcentralerna fick var högst relevant för studien så uppfattade jag det 
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som centralt att fånga så många som möjligt av stödteamen. Här nåddes nästan ända fram med sex av 

sju stödteam representerade. När det gällde att skapa en spridning mellan de vårdcentraler som 

inkluderades i observationerna så var det svårare att veta vilka parametrar som var viktiga att ta 

hänsyn till. Jag försökte därför få en spridning utifrån kända karakteristika som jag uppfattade kunde 

påverka vårdcentralens förutsättningar för genomförande av förbättringsarbete. En svaghet här är att 

min kännedom om de olika vårdcentralernas kompetens och erfarenhet av förbättringsarbete var 

begränsad. Jag tog dock stöd av en av de utvecklingsledare som hade bättre kännedom om 

vårdcentralerna vid valet av observationer, vilket kan ha bidragit till en större spridning i valet av 

vårdcentraler. Urvalet påverkades även av att de möten som skulle observeras ibland inföll på samma 

tidpunkt vilket begränsade antalet observationer som jag kunde delta i. Genomförandet av 15 

observationer motsvarande 21 av 47 vårdcentraler bedöms sammantaget ha gett goda förutsättningar 

för att ha fångat stora delar av variationen mellan möten. Vid transkriptionen och analysen av de 

avslutande observationerna upplevde jag också att ingen uppenbart ny kunskap tillkom, vilket kan tas 

som ett tecken på att materialet var mättat (63). 

 

När det gällde sammanfattningar av de förbättringsarbeten som vårdcentralerna planerade så 

inkluderades 46 av 47 möjliga. En vårdcentral hade vid tid för analysen inte inkommit med någon 

sammanfattning. Dessutom var det fyra av sammanfattningarna som bara bestod av en titel eller ett 

ämne för sina planerade förbättringsarbeten, vilket ger en svaghet i analysen.  

 

Urvalet av inbjudna deltagare till fokusgruppen i form av folkhälsoplanerare och utvecklingsledare var 

ett totalurval. Tyvärr var det i slutänden sex stycken som inte kunde komma och majoriteten av dessa 

var utvecklingsledare. Detta kan ha påverkat resultatet kanske framför allt genom att resultatet kan ha 

haft en större utgångspunkt i folkhälsoperspektivet än i ett förbättringskunskapsperspektiv.  

Analysen 

Jag har en begränsad kännedom om de enskilda mikrosystemen som ingår i studien, vilket kan vara en 

nackdel. Samtidigt har jag haft en generell förståelse kring forskningsmiljön och forskningsämnet som 

kan ha påverkat graden av objektivitet och snedvridit resultatet. Jag instämmer i det som andra 

kvalitativa forskare har hävdat, det finns alltid någon grad av tolkning i närmandet av ett datamaterial 

(72). För att i möjligaste mån förhindra detta, har jag dels i samband med analysen av materialet 

upprepade gånger växlat fram och tillbaka mellan ursprungsmaterial och analys för att försöka 

säkerställa att analysen återspeglar grundmaterialet. Dessutom har två andra forskare (handledare) 

fått del av analysmaterial och läst igenom delar av detta och gett synpunkter på analysen. Vid 

hanteringen av den deduktiva analysen så gjorde jag inget test av det matrix jag använde vilket kan ha 

påverkat negativt (69). Analysen diskuterades dock med andra forskare. Detta gäller även den 

induktiva analys som gjordes av fokusgruppsintervjun där de gav synpunkter på hur väl de skapade 

kategorierna och sedan återgivningen i resultatdelen speglar det som sas vid fokusgruppsintervjun. 

Det hade dock varit ännu bättre om hela analysprocessen hade utförts av ytterligare någon forskare 

med erfarenhet av kvalitativ analys (69). Elo et al har dock föreslagit att en forskare kan ha 

huvudansvar för analysen om andra forskare noggrant följer upp analysprocessen, vilket 

överensstämmer med grundprincipen i den här studien, även om det sannolikt kunde utförts med 

ännu större noggrannhet (69). Min oerfarenhet i kvalitativ analys kan även ha inneburit att jag har 

förenklat resultaten (69, 70).  

 

Jag presenterade preliminära resultatet av observationerna för folkhälsoplanerare och 

utvecklingsledare i anslutning till fokusgruppen. Deras synpunkter på observationsresultaten har 

sedan bidragit till den slutgiltiga analysen, vilket kan betecknas som en typ av informantvalidering 

som stärker resultatens trovärdighet (69). Det kan här nämnas att deras återkoppling till dessa resultat 

var i huvudsak instämmande, det vill säga de upplevde att de kände igen sig i materialet. Det som även 

bidrar till möjligheten att styrka och konfirmera resultaten i denna studie är att analyserna är av en 

väsentligen manifest form (69). Även återgivningen av citat som också kommer från flera olika 

personer och datainsamlingsmetoder kan anses stärka resultaten (69, 72).  



35 

 

Hur överförbara resultaten är till en annan kontext varierar. Exempelvis uppfattar jag att resultaten 

som visar på svårigheter att hitta användbara mätningar för att utvärdera jämlik hälsa i primärvårdens 

hälsofrämjande förbättringsarbete sannolikt relevant även för andra primärvårdsorganisationer, 

utifrån att de källor som mätningar hämtas från liknar varandra. I studien har förutsättningar i 

makrosystemet påverkat resultaten, förutsättningar som skiljer mellan olika makrosystem och därmed 

påverkar överförbarheten. Det finns också en osäkerhet kring hur väl fallet är beskrivet för att ge 

läsaren möjlighet att göra andra tolkningar. I slutänden är det just läsaren som kan avgöra om och hur 

dessa resultat är användbara i en annan kontext (69, 72). I en fallstudie som denna är inte avsikten att 

generalisera till en population eller kontext utan till teori (60). Värdet av denna studie är därför 

snarare i vilken utsträckning den bidrar till teoribildning. 
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Slutsats 

Att använda och stödja förbättringsmetodik i primärvårdens hälsofrämjande arbete för jämlik hälsa, 

medför enligt den här studien, både möjligheter och svårigheter. Svårigheter såsom bristande tillgång 

på användbara mätningar och att koppla jämlik hälsa till det vardagliga arbetet identifierades, 

samtidigt som relationer byggde broar mellan folkhälsovetenskap, primärvård och 

förbättringskunskap. Erfarenheterna från den här fallstudien utmanar till att skapa ännu bättre 

förutsättningar för förbättringspraktiker i primärvården vilka ges ett jämlikt stöd på vår gemensamma 

väg mot en mer jämlik hälsa.   

Implikationer för praktiken 

Det finns, utifrån resultat i den här studien, ett behov av att bygga möjligheter för att utvärdera 

förbättringsarbeten med avseende på jämlik hälsa genom att tillgängliggöra mätningar som är 

användbara på olika nivåer och i olika tidsperspektiv, inte bara årligen eller utifrån kommun- eller 

länsgränser. Här pågår utvecklingsarbete både inom aktuell och andra regioner. Jag uppfattar även ett 

behov av att bygga gemensam nationell kapacitet för detta. I ett sådant arbete kan aktörer såsom HFS 

nätverket spela en viktig roll. Hälsofrämjande förbättringsarbete, och uppdrag kring dessa, behöver 

fortsatt testas och utvärderas utifrån ”triple aim” för att hitta fungerande vägar till en mer jämlik hälsa 

(37). I detta arbete kommer förhoppningsvis det ramverk för att förbättra jämlik hälsa, som Institute 

for Healthcare Improvement (IHI) planerar att publicera sommaren 2016, vara till hjälp (73). 

Förslag på framtida forskning 

Ytterligare studier av hur effekter på jämlik hälsa kan påvisas i förbättringsarbeten behövs. Det vore 

intressant att studera några specifika vårdcentralers förbättringsarbete för jämlik hälsa mer på djupet 

och se hur det utvecklar sig över tid och hur de olika faktorerna som identifierats i framgångsrika 

mikrosystem speglas i detta. Även kring betydelsen av stöd till förbättringsarbete i primärvård samt 

hur uppdrag kring detta formuleras finns utrymmer för fler studier.  
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”Den viktiga upptäcksresan handlar inte om att söka nya landskap, utan att se det nuvarande med 
nya ögon.” 

 
Marcel Proust 



38 

Referenser 

1. Commission on social determinants of health. Closing the gap in a generation: health equity 
through action on the social determinants of health. Geneva: World Health Organization; 
2008. 

2. Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Regional strategi 2016-2025. 
Handlingsplan 2016-2017. Jönköping: Region Jönköpings län; 2015. 

3. WHO. World Health Statistics 2015. Beaverton: Ringgold Inc; 2016. 
4. Allebeck P, Burström B, Hensing G, Kristenson M. Socialmedicin : individ, hälsa och samhälle. 

Lund: Studentlitteratur AB; 2015. 
5. Hälsa 2020. Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i 

WHO:s Europaregion. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2015. 
6. Årsrapport 2014. Stockholm: Folkhälsomyndigheten, 2014. 
7. Uphoff EP, Pickett KE, Cabieses B, Small N, Wright J. A systematic review of the relationships 

between social capital and socioeconomic inequalities in health: a contribution to 
understanding the psychosocial pathway of health inequalities. International Journal for 
Equity in Health. 2013;12:54-. 

8. Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet; 2000. 
9. Östgötakommissionen för folkhälsa - slutrapport. Regionförbundet Östsam; 2014. 
10. Stigendal M, Östergren P-O. Malmös väg mot en hållbar framtid : hälsa, välfärd och rättvisa. 

Malmö; 2013. 
11. Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården. Stockholm: 

Socialstyrelsen; 2011. 
12. En mer jämlik vård är möjlig. Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och 

bemötande. Stockholm: Myndigheten för vårdanalys; 2014. 
13. Sorensen K, Pelikan JM, Rothlin F, Ganahl K, Slonska Z, Doyle G, et al. Health literacy in 

Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). European 
journal of public health. 2015;25(6):1053-8. 

14. Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. The 
Milbank quarterly. 2005;83(3):457-502. 

15. Stiernstedt, G. Effektiv vård. Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare 
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Statens offentliga utredningar 
2016:2. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf. 
[2016-05-18]. 

16. Last JM. Ottawa Charter for Health Promotion. Oxford: Oxford University Press; 2007. 
17. Hertting A, Kristenson M. Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård. 

Lund: Studentlitteratur; 2012. 
18. Kristenson M, Eriksen HR, Sluiter JK, Starke D, Ursin H. Psychobiological mechanisms of 

socioeconomic differences in health. Social science & medicine (1982). 2004;58(8):1511-22. 
19. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011. 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder. [2016-
05-18]. 

20. WHO. Global status report on noncommunicable diseases 2014. Geneva: WHO; 2014. 
http://apps.who.int. [2016-05-18]. 

21. Andersson I, Ejlertsson G. Folkhälsa som tvärvetenskap : möten mellan ämnen. Lund: 
Studentlitteratur; 2009. 

22. Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). http://www.hfsnatverket.se/. [2016-
05-18]. 

23. Batalden PB, Stoltz PK. A framework for the continual improvement of health care: building 
and applying professional and improvement knowledge to test changes in daily work. The 
Joint Commission journal on quality improvement. 1993;19(10):424-47; discussion 48-52. 

24. God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 
Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. 

25. Deming WE. The new economics : for industry, government, education. 2. ed.. ed. Cambridge, 
Mass.: MIT Press; 2000. 

26. Senge PM. The fifth discipline : the art and practice of the learning organization. London: 
Random House Business; 2006. 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder
http://apps.who.int/
http://www.hfsnatverket.se/


39 

27. Bate P, Mendel P, Robert GB. Organizing for quality : the improvement journeys of leading 
hospitals in Europe and the United States. Oxford: Radcliffe; 2008. 

28. Batalden PB, Davidoff F. What is "quality improvement" and how can it transform healthcare? 
Quality & safety in health care. 2007;16(1):2-3. 

29. Langley GJ. The improvement guide : a practical approach to enhancing organizational 
performance. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2009. xxi, 490 s. p. 

30. Reed JE, Card AJ. The problem with Plan-Do-Study-Act cycles. BMJ quality & safety. 
2016;25(3):147-52. 

31. Taylor MJ, McNicholas C, Nicolay C, Darzi A, Bell D, Reed JE. Systematic review of the 
application of the plan-do-study-act method to improve quality in healthcare. BMJ quality & 
safety. 2014;23(4):290-8. 

32. Nelson EC, Batalden PB, Godfrey MM. Quality by design : a clinical microsystems approach. 
Lebanon, N. H. :: Center for the Evaluative Clinical Sciences at Dartmouth ;; 2007. 

33. Staines A, Thor J, Robert G. Sustaining improvement? The 20-year Jonkoping quality 
improvement program revisited. Quality management in health care. 2015;24(1):21-37. 

34. Weick KE. Making sense of the organization Volume 2 The impermanent organization. 
Chichester: Wiley; 2009. 

35. Norman A-C. Towards the creation of learning improvement practices : studies of pedagogical 
conditions when change is negotiated in contemporary healthcare practices. Växjö: Linnaeus 
University Press; 2015. 

36. Nelson EC, Godfrey MM, Batalden PB, Berry SA, Bothe AE, Jr., McKinley KE, et al. Clinical 
microsystems, part 1. The building blocks of health systems. Joint Commission journal on 
quality and patient safety / Joint Commission Resources. 2008;34(7):367-78. 

37. Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The triple aim: care, health, and cost. Health affairs 
(Project Hope). 2008;27(3):759. 

38. Liddy CE, Blazhko V, Dingwall M, Singh J, Hogg WE. Primary care quality improvement from 
a practice facilitator's perspective. BMC family practice. 2014;15:23. 

39. Laferriere D, Liddy C, Nash K, Hogg W. Navigating change: how outreach facilitators can help 
clinicians improve patient outcomes. Journal of the American Board of Family Medicine : 
JABFM. 2012;25(2):232-7. 

40. Shaw E, Looney A, Chase S, Navalekar R, Stello B, Lontok O, et al. 'In the Moment': An 
Analysis of Facilitator Impact During a Quality Improvement Process. Group facilitation : a 
research & applications journal. 2010;10:4-16. 

41. Kotecha J, Han H, Green M, Russell G, Martin MI, Birtwhistle R. The role of the practice 
facilitators in Ontario primary healthcare quality improvement. BMC family practice. 
2015;16:93. 

42. Baskerville NB, Liddy C, Hogg W. Systematic review and meta-analysis of practice facilitation 
within primary care settings. Annals of family medicine. 2012;10(1):63-74. 

43. Thor J, Wittlov K, Herrlin B, Brommels M, Svensson O, Skar J, et al. Learning helpers: how 
they facilitated improvement and improved facilitation--lessons from a hospital-wide quality 
improvement initiative. Quality management in health care. 2004;13(1):60-74. 

44. Höög E. Navigera i ständig förändring [Elektronisk resurs] : facilitering av utvecklingsarbete 
inom vård och omsorg. Umeå: Umeå universitet; 2014. 

45. Godfrey MM. Improvement capability at the front lines of healthcare : helping through leading 
and coaching. Jönköping: School of Health Sciences; 2013. 

46. Marshall M, Øvretveit J. Can we save money by improving quality? BMJ quality & safety. 
2011;20(4):293. 

47. Palmberg K. Complex Adaptive Systems as Metaphors for Organizational Management. 
Learning Organization. 2009;16(6):483-98. 

48. Weinick RM, Hasnain-Wynia R. Quality improvement efforts under health reform: how to 
ensure that they help reduce disparities--not increase them. Health affairs (Project Hope). 
2011;30(10):1837-43. 

49. Green AR, Tan-McGrory A, Cervantes MC, Betancourt JR. Leveraging quality improvement to 
achieve equity in health care. Joint Commission journal on quality and patient safety / Joint 
Commission Resources. 2010;36(10):435-42. 

50. Butler M, McCreedy E, Schwer N, Burgess D, Call K, Przedworski J, et al. AHRQ Comparative 
Effectiveness Reviews. Improving Cultural Competence to Reduce Health Disparities. 
Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016. 



40 

51. McPheeters ML, Kripalani S, Peterson NB, Idowu RT, Jerome RN, Potter SA, et al. Closing the 
quality gap: revisiting the state of the science (vol. 3: quality improvement interventions to 
address health disparities). Evidence report/technology assessment. 2012(208.3):1-475. 

52. Primärvård inom vårdval 2016. Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem. 
Jönköping: Region Jönköpings län; 2015. http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43149. 

53. Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2015. Förfrågningsunderlag enligt lag om 
valfrihetssystem. Jönköping: Region Jönköpings län; 2014. 
http://plus.rjl.se/info_files/infosida43149/primarvard_inom_vardval_i_jonkopings_lan_20
15.pdf. [2016-05-18]. 

54. Statistiska Centralbyrån S. Inför Vårdval 2010. Care Need Index, CNI - ett socioekonomiskt 
behovsindex  
http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Skraddarsydd/Regionala_produkter/Markna
dsprofiler/CNI-blad.pdf [2016-05-02]. 

55. Nationell Patientenkät. Primärvården 2015 https://patientenkat.se/sv/resultat/ta-del-av-
resultat/ [2016-05-18]. 

56. Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur; 2012. 
57. Wibeck V. Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 

Studentlitteratur; 2010. 
58. Vårdval i Jönköpings län. Systematiskt förbättringsarbete 2016. Jönköping: Region 

Jönköpings län; 2016. http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43684 [2016-05-18]. 
59. Marshall M, Pronovost P, Dixon-Woods M. Promotion of improvement as a science. Lancet. 

2013;381(9864):419-21. 
60. Yin RK, Nilsson B. Fallstudier : design och genomförande. Malmö: Liber; 2007. 
61. Green J, Thorogood N. Qualitative methods for health research. Los Angeles: SAGE; 2009. 
62. Bryman A, Nilsson B. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber; 2011. 
63. Yin RK, Retzlaff J. Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur; 2013. 
64. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing. 

2008;62(1):107-15. 
65. Henricson M. Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur; 2012. 
66. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health 

research. 2005;15(9):1277-88. 
67. Helgesson G. Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Lund: Studentlitteratur; 2006. 
68. Deming WE. Out of the crisis. Cambridge, Mass.: MIT Press; 2000. 
69. Elo S, Kääriäinen M, Kanste O, Pölkki T, Utriainen K, Kyngäs H. Qualitative Content Analysis. 

SAGE Open. 2014;4(1). 
70. Lincoln YS. Naturalistic inquiry. Guba EG, editor. Beverly Hills, Calif.: Sage; 1985. 
71. Creswell JW. Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches. 3. ed.. 

ed. Creswell JW, editor. Thousand Oaks: SAGE Publications; 2013. 
72. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 
2004;24(2):105-12. 

73. Laderman M WJ. A Framework for Improving Health Equity. Healthcare organizations have 
tremendous potential to address disparities. Institute for Healthcare Improvement Healthcare 
Executive. 2016(MAY/JUNE):82-5. 

 
  

http://plus.rjl.se/info_files/infosida43149/primarvard_inom_vardval_i_jonkopings_lan_2015.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida43149/primarvard_inom_vardval_i_jonkopings_lan_2015.pdf


41 

Bilagor 

Bilaga 1 
 
Kriterier, bedömning och ersättning för systematiskt förbättringsarbete (58) 
 
Kriterier vid val av förbättringsarbete 
Kriterier som gäller för både det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förbättringsarbetet och 
det eget valda förbättringsarbetet: 

 Utgår från invånarnas och patienternas behov 

 Står i rimlig proportion till vårdenhetens storlek 

Tilläggskriterier för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förbättringsarbetet: 

 Riktad insats till individer/grupper som har sämre förutsättningar att nås av hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande insatser. Innovation uppmuntras. 

 Samverkan med externa aktörer. Samverkan är en framgångsfaktor. Arbetet ska eftersträva att 
vårdenheter, kommun, myndighet, föreningsliv, studieförbund eller andra aktörer på ett eller 
annat sätt samverkar. För att kriteriet för samverkan ska vara uppfyllt krävs inte enbart 
samverkan inom den egna enheten. Samverkan avser minst en extern aktör. 

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre, men 
hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper består eller ökar. Flertalet insatser som bedrivs 
idag är bra men kan göras ännu bättre genom att de i omfattning och utformning anpassas utifrån 
grupper med störst behov. 

Bedömning av förbättringsarbeten 
De valda förbättringsarbetena ska för varje vårdcentral beskrivas enligt nedan. 
 
Riktmärke 1 nuläge och planering (januari/februari) 
 
A. Val av förbättringsområde 
Valt förbättringsområde ska uppfylla kriterierna och beskrivas enligt B-F. 

B. Bakgrund 

 Beskriv valt förbättringsområde och hur det relaterar till patienterna och den listade 
befolkningens behov. 

C. Övergripande mål 

Ange: 

 vad som ska uppnås 

 mätbara mål för förbättringsarbetet 

 tidpunkt för måluppfyllelse 

 delmål kan beskrivas 

D. Nuläge 

 Beskriv hur vårdcentralerna gör idag och nuvarande resultat inom förbättringsområdet 
(baslinjemätning). 
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E. Analys av nuläge 

 Beskriv varför nuvarande processer och resultat inte matchar målbilden. 

 Ange idéer och framgångsfaktorer för att nå det övergripande målet. 

F. Prioritering av förändringar som ska testas 

 Prioritera vilka förändringar som ska testas utifrån nulägesbeskrivning och analys. 

Dokument med beskrivning av A-F skickas till vårdcentralens stödteam enligt överenskommelse. 

Regionens bedömning 

 Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F. 

 Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D. 

 Röd = beskrivning saknas för merparten av A-F. 

Riktmärke 2 analys (oktober/november) 

G. Stegen A-F ska vara ”gröna” 

H. Analys och beskrivning av resultat 

Beskriv hur förbättringsarbetena har genomförts för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
förbättringsarbete: 

 I vilken omfattning och hur har de testade förändringarna bidragit till minskade skillnader i 
hälsa kopplat till det övergripande målet/delmålen? 

 På vilket sätt har samverkan skett med externa aktörer? 

för eget valt förbättringsarbete: 

 I vilken omfattning och hur har de testade förändringarna bidragit till minskade skillnader i 
hälsa kopplat till det övergripande målet/delmålen? 

I. Mätningar 

 Redovisa resultat för testade förändringar i relation till baslinjemätning, övergripande mål och 
eventuella delmål. Sammanställ resultaten från flera mätpunkter i en tabell eller ett diagram. 

Dokument med beskrivning av A-I skickas till vårdcentralens stödteam enligt överenskommelse. 

Regionens bedömning 

 Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F, G, H, I. 

 Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D, E, F. 

 Röd = beskrivning saknas för merparten av A-I. 

Riktmärke 3 summering och redovisning (8 december) 

Båda förbättringsarbetena ska redovisas skriftligt till vårdcentralens stödteam. 

Leverantören ska, muntligt och med poster, redovisa ett av förbättringsarbetena vid Utvecklingskraft 
primärvård 8 december. Redovisningen ska svara på frågor om nya lärdomar, nya frågeställningar och 
nästa utvecklingssteg. Poster mejlas till vardval@rjl.se för dokumentation och spridning. 

mailto:vardval@rjl.se
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Regionens bedömning 

 Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F, G, H, I. Genomförd redovisning. 

 Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D, E, F, G, H. 

 Röd = beskrivning saknas för merparten av A-I. Redovisning saknas. 

Ersättning 

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete 2016 är maximalt 50 kronor per invånare och år. 

Ersättningen för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 2016 är maximalt 50 
kronor/invånare viktat mot Care Need Index (som beskriver den förväntade risken att utveckla ohälsa 
baserad på socioekonomiska faktorer). 
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Bilaga 2 
 
A3 över förbättringsarbetet 
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Bilaga 3  
 
Exempel på PGSA-hjul i förbättringsarbetet 
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Bilaga 4 
 
Enkät till vårdcentralschefer 

Uppföljning av stöd och upplägg i det systematiska förbättringsarbetet 

Under hösten 2015 bjöds samtliga vårdcentraler in att delta i fokusgruppsintervju för att delge sina 
upplevelser av det systematiska förbättringsarbetet. Gensvaret var positivt och fyra 
fokusgruppsintervjuer genomfördes med 26 vårdcentraler representerade. Både privata och Bra livs 
vårdcentraler deltog. 

Utifrån det som framkom vid fokusgrupperna har en del förändringar genomförts gällande upplägg 
och stöd av det systematiska förbättringsarbetet. 

Denna enkät har syftet att följa upp er upplevelse av hur det fungerar nu för att kunna göra ytterligare 
justeringar. Enkäten riktar sig till alla vårdcentraler även de som inte deltagit vid fokusgrupperna. 

För att följa processen över hela året, kommer en enkät även skickas ut efter Utvecklingskraft 
Primärvård 2016. 

Tack för din medverkan, dina synpunkter är värdefulla! 

Deltog du i någon av fokusgrupperna?  

 
Ja 

 

 
 

 
Nej 

 

 
 

Hur upplever du att upplägget 2016 av det systematiska förbättringsarbetet fungerar 
hittills jämfört med 2015?  
 

 
A Sämre  B Lika dåligt  C Lika bra  D Bättre 

Tidsramarnas flexibilitet.  
    

Möjlighet att välja/redovisa relevant 
förbättringsarbete.      

Kriteriernas tydlighet.  
    

Samstämmiga besked från Vårdval, 
Qulturum och Folkhälsa      

Kommentar  

 
 

 
 
Hur upplever du stödet 2016 i det systematiska förbättringsarbetet jämfört med 2015?  
 

 
A Sämre  B Lika dåligt  C Lika bra  D Bättre 

Tillgänglighet av stöd.  
    

Coaching från teamet 
Qulturum & Folkhälsa.      

Kommentar  
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Hur upplever du att verktygen A3, PGSA fungerar som stöd 2016 jämfört med 2015?  
 

 
A Sämre  B Lika dåligt som innan  C Lika bra som innan  D Bättre  E Ej använt  

A3  
     

PGSA  
     

Har ni använt något annat verktyg? Hur fungerade det?  

 
 

 
Övriga synpunkter avseende det systematiska förbättringsarbetet  
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Bilaga 5 

Intervjuguide till fokusgruppsintervju med folkhälsoplanerare och utvecklingsledare. 

 
 Hur har du upplevt användningen av förbättringsmetodik i primärvårdens hälsofrämjande 

arbete för jämlik hälsa? 

- Vilka möjligheter upplever du med att använda förbättringsmetodiken i primärvårdens 

hälsofrämjande arbete för jämlik hälsa? 

- Vilka svårigheter upplever du med att använda förbättringsmetodiken i stödet till 

primärvårdens arbete för jämlik hälsa? 

 

 Hur har du upplevt att ge stöd i detta arbete? (d.v.s. just ett hälsofrämjande förbättringsarbete 

för jämlik hälsa) 

- Framgångsfaktorer 

- Utmaningar 

 

 Utifrån de erfarenheter som arbetet med att stödja hälsofrämjande förbättringsarbete för 

jämlik hälsa har gett, hur tänker du att vi skulle kunna göra annorlunda framöver? 

  



49 

Bilaga 6 

Tema och kategorier från kvalitativ innehållsanalys av fokusgruppsintervju 

  

Underkategori Kategori Tema 

nulägesanalys, mål och mätning 

förbättringsmetodikens grunder 
och roll 

Relationer bygger 
broar mellan 
folkhälsa och 

förbättringskunskap 

att göra 

verktygens funktion 

förbättringsarbete i vardagen 

folkhälsoarbetets omfattning 
folkhälsoarbetets gap och 
komplexitet 

kartbild av gap 

gap till koncept 

ledningens roll och stöd ledning, förankring och 
organisation kvalitetsersättningens betydelse 

det fysiska mötet och relationsbyggande 

Stödets möte med olika 
vårdcentraler, möjligheter och 
utmaningar 

ett gemensamt stöd 

resultat, resurs och ansvar 

vårdcentralens förutsättningar 

stödets flexibilitet 

informationsstruktur 
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Bilaga 7 
 
Information och samtyckesformulär. 

Studie av förbättringsmetodikens roll i primärvårdens hälsofrämjande arbete för jämlik 
hälsa - Information och förfrågan om samtycke till deltagande 

1. Bakgrund och syfte 

Samtidigt som det genomsnittliga hälsoläget i världen blir allt bättre så finns det stora omotiverade 
systematiska skillnader i hälsa både mellan och inom länder, så även i Sverige. Skillnader som 
dessutom ökar. Detta är bakgrunden till att vårdcentraler inom Region Jönköpings län enligt 
uppdragsbeskrivningen för primärvården ska utveckla hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande 
insatser som minskar skillnader i hälsa hos invånarna. Det finns både internationella och svenska 
studier kring användningen av förbättringskunskap inom hälso- och sjukvården generellt och i 
primärvården specifikt. Det finns dock begränsad kunskap kring hur principer från 
förbättringsmetodiken kan användas i primärvårdens arbete för just jämlik hälsa.  

Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap kring hur förbättringsmetodik kan användas i 
primärvårdens arbete för jämlik hälsa.  

Frågeställning: Vilka erfarenheter kan knytas till tillämpning av förbättringskunskap i hälsofrämjande 
arbete för jämlik hälsa inom primärvård? 

2. Förfrågan om deltagande 

Du som arbetar med förbättringsarbete i primärvården i Region Jönköpings län, antingen som 
chef/medarbetare på en vårdcentral, som folkhälsoplanerare eller utvecklingsledare med uppgift att 
stödja primärvårdens förbättringsarbete, tillfrågas om deltagande i studien. 

3. Hur går studien till? 

Studien genomförs som en fallstudie kring användningen av förbättringsmetodik i primärvårdens 
arbete för jämlik hälsa. Fallstudien kan i sig uppfattas bestå av ett flertal fall där varje vårdcentrals 
förbättringsarbete tillsammans med stödet från regionens folkhälsoplanerare och utvecklingsledare är 
ett sådant.  

Fallstudien kommer baseras på data från tre källor: 

1. Observationer av möten där vårdcentralens chef och/eller medarbetare träffar en folkhälsoplanerare 
och en utvecklingsledare för att tillsammans planera och resonera kring det förbättringsarbete 
vårdcentralen ska göra under 2016. Masterstudenten som deltar som observatör kommer även ställa 
några frågor kring deltagarnas upplevelse av att arbeta med förbättringsmetodik i arbetet för jämlik 
hälsa. Dessa möten spelas in för att sedan analyseras utifrån studiens frågeställningar.  

2. Dokumentanalys av de sammanfattningar som respektive vårdcentral gör av sitt planerade 
förbättringsarbete för jämlik hälsa och lämnar till Regionen. 

3. Fokusgruppsintervju med utvecklingsledare och folkhälsoplanerare som ger stöd till 
vårdcentralerna i deras förbättringsarbeten.  

Allt insamlat material kommer avidentifieras så att inga namn på personer eller enheter kommer 
framgå. 

4. Vilka är riskerna? 

Vi förutser inga risker för skada genom deltagande i studien. De risker som skulle kunna förekomma 
gäller personlig integritet genom att information kopplad till en deltagare eller verksamhet hanteras av 
forskarna. Vi planerar inte att samla några data av känslig natur enligt personuppgiftslagen eller på 
andra sätt bedriva forskning som kräver prövning enligt Lagen (2003:460) om etikprövning av 
forskning. (Vi begär däremot ett rådgivande yttrande från Hälsohögskolans Forskningsetiska 
Kommitté.)  
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5. Finns det några fördelar? 

Genom att medverka i studien kan deltagare få tillfälle till reflektion och fördjupat lärande kring hur 
förbättringsmetodiken kan vara användbar i arbetet för jämlik hälsa vilket kan ge möjligheter att 
utveckla det arbete de utför inom området. 

6. Hantering av data och sekretess 

Forskningsdata kommer att sparas på lösenordsskyddad IT-server med back-up-funktion. Sekretess 
hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifter hämtas genom datainsamling enligt 
ovan och bevaras och gallras i enlighet med arkivlagen.  
Ansvarig för dina personuppgifter är Hälsohögskolan i Jönköping som Forskningshuvudman. 
Dina uppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Studiens resultat kommer att beskrivas i en masteruppsats som examineras vid Jönköping Academy i 
juni 2016 samt publiceras och blir tillgänglig i Högskolans databas (DiVA) för studentuppsatser. Det 
kan även vara aktuellt med publicering i vetenskaplig tidskrift. Integriteten för deltagande personer 
och verksamheter kommer att skyddas genom att data presenteras i avidentifierad och/eller 
aggregerad form, såvida inte berörda personer givit sitt samtycke till presentation av identifieringsbar 
information.  

7. Hur får jag information om studiens resultat? 

Information kommer att presenteras vid olika forum där deltagande verksamheter närvarar vid. Efter 
godkänd examination kommer masteruppsatsen även finnas tillgänglig via DiVA, Högskolans databas 
för student- och forskningsarbeten. 

8. Försäkring, ersättning 

Ingen särskild försäkring eller ersättning är aktuell för deltagare i studien. Deltagande förväntas ske 
inom ramen för deltagarnas yrkesroll och anställning med därtill hörande försäkringsskydd och 
ersättning. 

9. Frivillighet 

Deltagande i forskningsprojekt är frivilligt och Du har när som helst, utan särskild förklaring, rätt att 
avbryta.  
Kontakta ansvarig forskare om Du vill ändra samtycke av personuppgift. 

10. Ansvariga forskare 

Personuppgiftsansvarig forskningshuvudman: Ewa Wigaeus Tornqvist, professor och VD, 
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Box 1026, 551 11 Jönköping.  
Telefon: 036-10 10 00. E-post: info@hhj.hj.se  
Forskare: 
Johan Thor, Vinnvård Fellow of Improvement Science (2013-2016). Leg. läkare, specialist i 
socialmedicin, MPH, med.dr., lektor, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, 
Högskolan i Jönköping, och associerad forskare vid Karolinska Institutet.  
E-post: johan.thor@ju.se, telefon: 076-788 12 27. 
Sofia Dahlin, masterstudent i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, Jönköping 
Academy, ST-läkare i Socialmedicin.  
E-post: sofia.dahlin@gmail.com, telefon: 070-289 34 63. 
  

mailto:info@hhj.hj.se
mailto:johan.thor@ju.se
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Samtyckesformulär 
 
Deltagande i Studie av Förbättringsmetodikens roll i primärvårdens hälsofrämjande arbete för jämlik 
hälsa. 
 
 
Härmed intygas att jag har fått information, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och 
samtyckt till deltagande i studien av Förbättringsmetodikens roll i primärvårdens hälsofrämjande 
arbete för jämlik hälsa, inklusive behandling av personuppgifter. 
Datum, ort 
________________________________________ 
 
Namnteckning 
________________________________________ 
 
Namnförtydligande 
________________________________________ 
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Bilaga 8 
 
Indikatorer hämtade ur strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län” (2) (s 29-30) 
 

Övergripande mål Indikatorer 
Livsvillkoren har förbättrats 
för alla invånare i Jönköpings 
län 

• Andel elever i skolår 9 som är behöriga till gymnasiet 
• Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år 
• Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år 
• Andel arbetslösa av befolkningen 18-24 år 
• Andel långtidssjukskrivna av befolkningen 16-64 år 
• Andel invånare 0-19år i socioekonomiskt utsatta familjer 
• Anmälda våldsbrott 
• Andel ekonomiskt utsatta äldre 

Skillnader i hälsa har minskat 
mellan olika grupper 

• Återstående medellivslängd vid födseln 
• Självskattat allmänt hälsotillstånd 
• Andel som röker 
• Andel med riskbruk av alkohol 
• Andel ungdomar som intensivkonsumerar alkohol 
• Andel med övervikt och fetma 
• Andel med psykisk ohälsa 

Invånarna har förbättrade 
förutsättningar att själva 
främja sin hälsa 

”följs upp via en särskild redovisning av genomförda 
aktiviteter i samband med revidering av handlingsplanen.” 

 
  
 

 


