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Sammanfattning 

 
Introduktion: Personer med stroke behöver få bättre tillgång till en jämlik och personcentrerad 
rehabilitering i kommunerna. Ett förbättringsarbete initierades i Luleå kommun för att förbättra 
rehabiliteringen för personer med stroke. Ett förbättringsteam med arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter från olika verksamheter tillsattes tillsammans med enhetschef tillika 
förbättringsledare. 
 
Syfte med förbättringsarbetet var att förbättra rehabiliteringen så att strokepatienter inom 
ordinärt boende erbjuds och påbörjar rehabiliteringsperioder med personcentrerade 
rehabiliteringsmål. 
 
Syfte med studien var att beskriva stödjande och hindrande faktorer för att starta förbättring av en 
jämlik och personcentrerad strokerehabilitering.  
 
Metod: Förbättringsarbetet utvärderades kvantitativt med mätningar per vecka av processmått för 
rehabplaner och personcentrerade mål. Fallstudien genomfördes med induktiv ansats med 
fokusgrupper. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: Förbättringsarbetet resulterade i en ICF-baserad rehabplan och ett nytt instrument, 
Canadian Occupational Perfomance Measure (COPM), som stöd för personcentrerat arbetssätt. 
Studiens analys visade sammanlagt 13 faktorer.  Stödjande var erfarenhetsutbyte, förändringsvilja, 
ledning och samverkan, lärande, strukturerat arbetssätt och tid medan hindrande var att komma 
igång, kommunikation, målformulering, samarbete och dialog, resurser, tillräcklig kompetens och 
uppdrag. 
 
 
Slutsats: Fortsatt testning behövs för att utvärdera om förändringsförslagen leder mot jämlik och 
personcentrerad strokerehabilitering.  De i studien identifierade stödjande faktorerna kan användas 
för att överbrygga hinder i starten av förbättringsarbetet. 
 
 
Nyckelord: Delaktighet, mikrosystem, 0rdinärt boende, personcentrerade mål, rehabplanering,  
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Summary 

Title: Equity in care and person centered stroke rehabilitation. A case study of a quality improvement 
project in the Rehabenheten, Luleå Municipality 
 

Introduction: To achieve better access and person-centered rehabilitation for strokepatients a 
quality improvement project started.  A team of occupational therapists and physiotherapists was put 
together with a process leader/manager.  

The specific aim was to achieve a better rehabilitation and therefore all strokepatients were offered 
person-centered rehabilitation based on person-centered goals.  

The aim of the study was to describe supporting and hindering factors initially at the quality 
improvement. 

Method: The quality improvement was assessed quantitatively by process measures for rehab plans 
and person-centered goals. The case study was conducted by inductive approach with focus groups. 
The material was analyzed using qualitative content analysis. 

Results: The quality improvement resulted in an ICF-based rehab plan and a new instrument, 
Canadian Occupational Performance Measure (COPM), to support a person centered approach. The 
analysis of the study showed thirteen factors; Supporting factors were: experience-sharing, a will of 
change, lead and cooperation, learning, structured work and time. Hindering factors were: getting 
started, communication, goal setting, dialogue, resources, competence and mission.  

Conclusion: More testing is needed to answer whether the change ideas will lead to improvement 
towards equity in care and person-centered stroke-rehab. The supporting factors identified in the 
study can be used to overcome hindering factors in the start of the improvement. 

Keywords: Home, microsystem, participation, person-centered goals, rehab planning.  
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Inledning 

Stroke är en av de största orsakerna till dödsfall och nedsatt funktionsförmåga i världen (Feigin et al., 
2014). Det är den andra vanligaste dödsorsaken i världen efter hjärtsjukdom. (Mackay, Mensah, 
Mendis, & Greenlund, 2004).  I Sverige drabbas varje år runt 30 000 personer av stroke 
(Socialstyrelsen, 2015). En tredjedel dör, en tredjedel återställs och en tredjedel får bestående 
funktionsnedsättningar i behov av rehabilitering för att uppnå optimal funktionsförmåga. Enligt 
Socialstyrelsen är stroke den vanligaste orsaken till bestående aktivitets- och funktionsnedsättningar 
hos vuxna i Sverige.  
 
För att möta strokedrabbade personers behov av en personcentrerad och en jämlik hälso- och sjukvård 
krävs att rehabiliteringen kan ges oavsett vårdnivå och vårdgivare. I dag finns det allt för stora 
skillnader över landet när det gäller den rehabilitering som ges efter slutenvårdsperioden (Appelros et 
al., 2014). Några av de största bristerna som identifierats handlar om strokerehabilitering i kommunal 
hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2013). 

Bakgrund 

Stroke och strokerehabilitering 
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, intracerebrala blödningar och subarachnoidalblödningar 
och innebär en skada på hjärnan orsakad av en blödning eller en blodpropp (Jönsson, 2012). Beroende 
på skadelokalisationen i hjärnan påverkas olika kroppsliga och eller kognitiva funktioner som påverkar 
personens aktivitet och delaktighet. Vanliga funktionsnedsättningar är förlamning och nedsatt känsel i 
ena halvan av kroppen, kognitiva nedsättningar, språkstörningar samt svårigheter att äta. Det är också 
vanligt att stroke orsakar personlighetsförändringar och nedstämdhet. De största förbättringarna av 
påverkade funktioner sker oftast under de första månaderna efter stroketillfället men kan även ske 
under lång tid, även efter första året (Gillen, 2016). 
 
Rehabilitering definieras enligt Socialstyrelsens termbank (2016) som tidiga, samordnade och allsidiga 
insatser från olika kompetensområden och verksamheter som syftar till att möjliggöra för personer 
med funktions- och aktivitetsnedsättningar att uppnå största möjliga förmåga avseende fysiska, 
intellektuella, psykologiska och sociala områden. Rehabilitering utförs av många olika professioner 
tillsammans i team och handlar om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter 
till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Ett interdisciplinärt 
team med ett gemensamt mål har bäst förutsättningar att åstadkomma en fungerande 
strokerehabilitering (Fens et al., 2013; Legg & Langhorne, 2004).   
 
Strokerehabilitering innebär att personen tränar upp nedsatta funktioner och eller lär sig utföra olika 
aktiviteter på ett nytt sätt och kompensera för funktionsnedsättningen. Som stöd för beprövade, 
evidensbaserade och prioriterade insatser vid rehabilitering finns internationella och nationella 
riktlinjer framtagna. (Quinn et al., 2009). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2009a) vid 
strokesjukdom anges en rad evidensbaserade och prioriterade rehabiliteringsinsatser vid subakut och 
kronisk fas. Bland de viktigaste insatserna att prioritera är; ADL-träning (aktiviteter i dagliga livet) i 
hemmet, uppgiftsspecifik träning, fysioterapi vid nedsatt balans och gångförmåga, tidig utskrivning 
med hemrehabilitering, fallriskbedömning, bedömning och utprovning av hjälpmedel inklusive 
bostadsanpassning, rehabinsatser första året efter insjuknande och praktisk handledning och träning 
för närstående (Socialstyrelsen, 2009a). 
 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är det viktigt att personer med stroke får möjlighet att delta aktivt i 
den samordnade vårdplaneringen (Socialstyrelsen, 2009a). Vid planeringen fastställs vilka fortsatta 
åtgärder som planeras för den fortsatta vården. Om personen med stroke behöver både hälso- och 
sjukvård samt stöd från socialtjänsten, ska landstinget och kommunen tillsammans upprätta en 
samordnad individuell plan, SIP (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Den del av planen som 
omfattar de rehabiliterande insatserna benämns rehabplan och är en del av den samordnade planen 
(Socialstyrelsen, 2009a). 
 
Merparten av personer med stroke i subakut och kronisk fas får sina insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) inom kommunernas hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Statens 
beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) systematiska litteraturöversikt (2015) finns 
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stöd för ett interdisciplinärt team från slutenvården med specialistkompetens för hemrehabiliteringen. 
I kommunal hälso- och sjukvård och landstingets primärvård är det därför viktigt att kunna samverka 
tillsammans för att erbjuda ett interdisciplinärt team med tillgång till läkare och team med 
specialistkunskaper inom stroke för att överbrygga mellan sluten- och öppenvård (Socialstyrelsen, 
2011). 
 
Behov av uppföljning och en mer återkommande rehabilitering i kronisk fas har uppmärksammats i de 
utvärderingar av strokesjukvården som genomförts (Socialstyrelsen, 2011). Dock är detta inte 
prioriterat i de svenska riktlinjerna medan man i England tagit fram rekommendationer om 
uppföljning efter 6 månader (Clarke & Forster, 2015).  Guidetti, Ytterberg, Ekstam, Johansson och 
Eriksson (2014) har i en svensk studie visat på förbättringar när det gäller styrka, minne, 
kommunikation, rörlighet och ADL/IADL (aktiviteter i dagligt liv/instrumentella aktiviteter i dagligt 
liv) medan delaktighet försämrades i perioden 3-12 månader efter stroke. Studien ger stöd för 
betydelsen av träning under perioden 3 – 12 månader efter stroke men också att det kan vara viktigt 
att fokusera på sociala och rekreativa aktiviteter vid planering av rehabiliteringen.  
 
Specifik strokekompetens i teamet som träffar personen med stroke betonas i de nationella riktlinjerna 
för strokesjukdom (Socialstyrelsen, 2009a). Med det avses fördjupad teoretisk och praktisk utbildning 
som ges i lokal regi. Efter avslutad utbildning utfärdas ett strokekompetensbevis (Strokeförbundet, 
2015). 

ICF  
Den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International 
Classification of Functioning, Disability and Health, ICF), (Socialstyrelsen, 2003) kan användas som 
begreppsstruktur för att bedöma hela den livssituation som en person befinner sig i, hur dagliga 
aktiviteter fungerar och hur delaktig individen är i samhället (Figur 1). Inom strokerehabilitering är 
det viktigt att titta inte bara på de kroppsliga funktioner som kan vara nedsatta utan även på hur 
personens aktivitet och delaktighet är påverkade av sjukdomen (Geyh et al., 2004). Även viktigt att 
identifiera såväl resurser och problem inom omgivning och personliga faktorer, något som 
begreppsstrukturen ger stöd för. ICF används även som grund för klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) 
inom arbetsterapi och fysioterapi vilket kan användas i verksamhetsuppföljning (Socialstyrelsen, 
2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1. Den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF och 
interaktionen mellan olika komponenter, Socialstyrelsen 2003.  

 

Jämlik vård 
Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett 
bland annat personliga egenskaper, bostadsort, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, 
social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning (Socialstyrelsen, 2009b). Vård 
och behandling ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (§2) erbjudas på lika villkor till befolkningen 
(Sveriges Riksdag, 1982) men enligt nationella utvärderingar brister detta. Skillnader mellan vilka som 
får vård och rehabilitering vid stroke finns beroende på bostadsort. (Addo et al., 2011; Marshall et al., 

Hälsobetingelse 
(störning/sjukdom) 

Aktivitet Delaktighet 

Personliga faktorer 

Kroppsfunktion och 
anatomisk struktur 
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2015). I de öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Socialstyrelsen tar 
fram för äldre (Socialstyrelsen, 2015), finns även underlag för hur fördelning av insatser för personer 
med strokesjukdom ser ut i kommuner när det gäller tillgodosedd rehabilitering ett år efter 
insjuknande. Skillnaderna mellan kommuner är stora och nöjdheten med rehabiliteringen varierar 
mellan 27 – 80 procent. Andra områden som enligt den nationella utvärderingen av strokesjukdom 
också behöver förbättras är samverkan mellan kommun och landsting och rutiner för samordning av 
rehabiliteringen. Enligt utvärderingen är det många gånger svårt för personen med stroke eller den 
närstående att veta var och till vem man ska vända sig i olika frågor då det inte alltid är tydligt vem 
som har ansvaret. Många kommuner saknade system för att följa upp strokepatienter. Sammantaget 
bidrar allt detta till en ojämlikt fördelad vård (Socialstyrelsen, 2015).  
 

Personcentrerad vård och rehabilitering 
En personcentrerad vård innebär att hälso- och sjukvården utgår från personens behov och egna 
förutsättningar att vara aktiv och delaktig i planering och genomförandet av sin vård så långt det är 
möjligt (Ekman et al., 2011). Personcentrerad vård kännetecknas av partnerskap mellan patient och 
personal, av en patientberättelse som underlag för en överenskommen hälsoplan och en 
dokumentation av planen i journalen.  Personen är inte begränsad till en diagnos utan ska ses med sin 
omgivning, historia, och eventuellt andra sjukdomar och begränsningar.  
Personcentrerad vård har visat effekter på att förbättra samordning mellan vårdaktörer, bättre 
hälsoutfall och ökad patientnöjdhet. (Olsson, Karlsson, & Ekman, 2006). 
 
Inom rehabilitering är ofta partnerskapet beskrivet i andra termer. Inom exempelvis arbetsterapi 
beskrivs det som klientcentrering (Mroz, Pitonyak, Fogelberg, & Leland, 2015).  Studier har visat att 
personens egna mål är väsentliga för att uppnå förbättring inom strokerehabilitering (Jansen, 
Schepers, Visser-Meily, & Post, 2012). Att stödja personens självbestämmande är viktigt även om 
personen inte är självständig i vardagliga aktiviteter (Ottenvall Hammar, Dahlin-Ivanoff, Wilhelmson, 
& Eklund, 2014; Ranner, von Koch, Guidetti, & Tham, 2015).  
 
Som stöd för ett personcentrerat arbetssätt kan instrumentet Canadian Occupational Performance 
Measure, (COPM), (Law, 2006) användas. Det kan användas när man planerar och genomför 
rehabilitering. COPM är utformat för att upptäcka förändring av personens självrapporterade 
aktivitetsutförande över tid. Självskattningen genomförs som en semistrukturerad intervju. Personen 
berättar om de aktiviteter det är problem att utföra inom personliga dagliga aktiviteter, produktivitet 
och fritid. Sen skattar personen aktivitetens betydelse, utförande och tillfredsställelse på en tiogradig 
skala. På så sätt fångas de aktivitetsproblem som personen har. Dessa aktivitetsproblem kan sedan 
formuleras som mål för rehabiliteringen. 
För utvärdering kan ett sammanlagt värde beräknas. COPM har god validitet, reliabilitet och 
sensitivitet och en förändring (≥)2 på den sammanlagda poängskalan visar också en klinisk 
förändring. COPM är ursprungligen utvecklat för arbetsterapeuter men kan också användas som 
teambaserat instrument för interdisciplinär rehabilitering. Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
sjuksköterskor kan utföra bedömning med god interbedömarreliabilitet (Cup, Scholte op Reimer, 
Thijssen, & van Kuyk-Minis, 2003).  Instrumentet kommer under 2016 att användas som teambaserat 
bedömningsinstrument för rehabilitering i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert (Region 
Jönköping, 2016).  
COPM kan med fördel användas för personer med stroke (Cup et al., 2003; Wressle, Eeg-Olofsson, 
Marcusson, & Henriksson, 2002). I en studie av Phipps och Richardson (2007) prövades nytta med att 
använda COPM vid rehabilitering av personer med stroke och traumatisk hjärnskada. Resultatet 
visade statistiskt signifikant förbättrad upplevt utförande och nöjdhet med utförandet. Instrumentet 
bidrog att identifiera meningsfulla aktivitetsmål för rehabiliteringen.  

Förbättringsarbete 
Förbättringskunskap är baserad på beteendevetenskaplig samt kvalitetsforskning och fokuserar på att 
förstå hur system, variation, förändringspsykologi och lärandestyrt förändringsbeteende inverkar på 
vårdens processer och samspelar med förbättrade metoder inom den professionella kunskapen 
(Batalden & Davidoff, 2007). Enligt Batalden och Davidoff (2007) kan förbättringskunskap bli ett 
komplement till den professionella kunskapen och vara ett stöd för hur förbättringar av vårdens 
processer kan ske (Socialstyrelsen, 2006), se figur 2. 
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Inom hälso- och sjukvård finns kravet att vården ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. 
(Socialstyrelsen, 2009b). Arbete med ständiga förbättringar behövs för att kraven på kvalitet ständigt 
ökar från omvärlden (Bergman & Klefsjö, 2012). Hälso- och sjukvårdens båda uppdrag handlar om att 
göra det ordinarie arbetet och att utveckla arbetet och hälso- och sjukvårdssystemet som man verkar i 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2012).  
 
 
 

 
 
Figur 2. Förbättringskunskap utvecklat efter Batalden (Socialstyrelsen, 2006).  
 

Mikrosystem 
Vård bedrivs nära personen och byggs upp i de små enheterna, i mikrosystemen (Nelson et al. 2008). 
Ett kliniskt mikrosystem definieras som en liten grupp personer som återkommande arbetar 
tillsammans för att ge vård till en patientgrupp (Nelson, Batalden & Godfrey 2007), figur 3. Ingen 
organisation är större än summan av sina mikrosystem och kopplingarna dem emellan, de som 
närmast träffar personen och det är där värde skapas. 
 
 I förbättringsarbete är det viktigt att utgå från mikrosystemets förutsättningar att förbättras eftersom 
det är där värde skapas. Vid starten föreslår Nelson et al. (2007) att man som ett första steg ska skapa 
en medvetenhet kring mikrosystemet och börja med något enkelt som kan skapa en upplevelse av en 
möjlig förändring.  I nästa steg förslås att samla de som kan tjäna på förbättringen i arbetet och bygga 
upp en känsla för syfte med förändringen och en förståelse för systemet. I kommande steg arbetar man 
med strategisk förändring och mätningar för utförande. Det är viktigt att involvera alla i 
förbättringsarbetet, även personen som får rehabiliteringen och närstående som är berörda i 
förändringen (Lawrence & Kinn, 2012).  
 
Stöd från ledare till förbättringsteamet behövs både på mikro- makrosystemnivå (Kneafsey, Clifford, & 
Greenfield, 2013). En facilitator kan ge stöd och facilitera genomförandet av förbättringsarbetet (Thor 
et al., 2004). Facilitatorn arbetar med förbättringsteamet, stödjer i lärande och administration och kan 
agera som coach, hitta resurser och möjliggöra och motivera i arbetet (Kotecha et al., 2015). Enligt 
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Figur 3. De inbäddade olika systemen i hälso- och sjukvården, (Nelson, 2007). 
 
Godfrey, Andersson-Gäre, Nelson och Ahlström (2014) så har fyra olika kategorier av coachande 
aktiviteter identifierats; att vara i det lokala sammanhanget, bygga relationer, erbjuda stöd och hjälp i 
det dagliga arbetet för att förbättra vården och erbjuda teknisk support. Enligt Godfrey et al. behövs 
alla dessa finnas oavsett vem som är coach.  
 

Det lokala problemet 
I Norrbottens län finns sedan 2005 ett vårdprogram för stroke framtaget av landsting och kommuner 
gemensamt, vilken reviderades 2010 till senaste versionen av nationella riktlinjer för stroke 2009 
(Norrbottens län, 2015). Programmet har utarbetats och reviderats av en arbetsgrupp ledd av 
processledaren, med representanter från sjukhus, primärvård och kommun. Programmet och är tänkt 
att ligga till grund som en länsövergripande rutin för strokevården i länet och vara ett stöd vid 
handläggning av stroke så att strokepatienter i länet får en likvärdig vård av hög kvalitet. Det skall 
användas av samtliga vårdgivare inom Norrbottens Läns Landsting och även användas av 
kommunerna.  I samband med hemsjukvårdens övergång till kommunerna 2013 skedde ingen 
revidering av vårdprogrammet, det innebär att delar av primärvårdens ansvar även berör 
kommunernas ansvar och blir därav inte tillräckligt tydligt för medarbetarna. Vilket kan leda till att 
strokepatienterna inte får rehabilitering på lika villkor. De delar som omfattar primärvårdens 
respektive kommunens ansvar för strokerehabilitering och som förändrades i och med 
hemsjukvårdsövergången är inte uppdaterade till förändringen som skett och ger ingen vägledning till 
medarbetarna för att kunna ge likvärdig vård med hög kvalitet. Detta kan vara en anledning till att 
strokepatienter inte får den vård på lika villkor som de skulle ha fått. 
 
Att förbättra strokerehabiliteringen blev en prioriterad fråga för ledningen i Luleå kommun under 
2015. Verksamheten identifierade behov av att förbättra mot bakgrund att Socialstyrelsens öppna 
jämförelser för äldreomsorg och äldrevård (2015) visade att aktuell kommun låg på 42 % nöjdhet med 
rehabiliteringen 12 månader efter stroke. Andra kommuner i landet hade värden mellan 27 % - 80 %. 
Måttet är ett ackumulerat mått för tre år och kommunen är inte ensamt ansvariga för rehabiliteringen 
men det utgjorde en utgångspunkt för förbättringsarbetet. 
 
Under hösten 2015 deltog Rehabenhetens enhetschef i ett nationellt indikatorprojekt för att utveckla 
nationella indikatorer för strokerehabilitering. Projektet är initierat av professionsorganisationerna 
Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter där författaren är yrkesverksam i det senare. Här 
etablerades en kontakt och ett samarbete med författaren för det kommande förbättringsarbetet. 
Författaren fick rollen som facilitator och enhetschefen som lokal förbättringsledare i arbetet. 
Erfarenheter från starten av det lokala förbättringsarbetet presenterades för det nationella projektet 
under hösten 2015 och våren 2016.  
 

Egenvårdssystem 

Individuellt vård 
och patientsystem 

Mikrosystem 

Mesosystem 

Makrosystem 
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Syfte 

Syfte med förbättringsarbetet 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet var ökad jämlikhet och personcentrering i 
strokerehabiliteringen i den kommunala hälso- och sjukvården. 
Det specifika syftet med förbättringsarbetet var att förbättra rehabiliteringen för patienter med 
kvarstående rehabiliteringsbehov efter utskrivning från sjukhus vid strokesjukdom. Målet var att till 
den 1 mars 2016 kunna uppnå att 100 procent av strokepatienter i ordinärt boende hade erbjudits 
personcentrerad rehabiliteringsbedömning och minst 50 % påbörjat rehabiliteringsperiod med 
personcentrerade rehabiliteringsmål.  

Syfte med studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien var att beskriva stödjande och hindrande faktorer för att starta förbättring av en 
jämlik och personcentrerad strokerehabilitering. 
 
Frågeställning: Vilka stödjande och hindrande faktorer beskrivs av arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter som varit med i förbättringsarbetet? 
 

Metod 

Forskningsmiljö 
Förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet genomfördes på Rehabenheten i Luleå 
kommun; en rehabiliteringsverksamhet med ett 40-tal medarbetare. Kommunen har drygt 75 000 
invånare och har haft hemsjukvårdsansvar sedan 2013 med rehabiliteringsansvar inom kommunens 
hemsjukvård/hembesök i ordinärt boende, korttidsboende, vård och omsorgsboenden samt stöd och 
omsorgsboenden (särskilt boende). I verksamheten finns olika rehabiliteringsprofessioner; 22 
arbetsterapeuter, 15 fysioterapeuter/ sjukgymnaster och 3 servicetekniker. De leds av enhetschefer 
tillika delprocessledare och arbetar nära övrig personal inom hemsjukvården, i det här fallet 
sjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare. Verksamheten samarbetar även med 
landstingets specialistsjukvård, primärvården och öppenvårdsrehab. 
 
I den kommunala verksamheten kallas de personer som verksamheten är till för både patienter och 
brukare. I uppsatsen kommer personerna att benämnas patienter. Patienterna finns både inom 
ordinarie boende med hemsjukvård/hembesök och korttidsboende samt inom vård- och 
omsorgsboenden. Vanliga patientdiagnoser i den kommunala verksamheten är demenssjukdomar, 
stroke- eller annan neurologisk sjukdom samt olika sjukdomar relaterade till rörelseapparaten som 
artros eller reumatism. Rehabenheten tar emot cirka 50- 60  nyinsjuknande strokepatienter per år. Vid 
förbättringsarbetets start var strokepatienter integrerade bland övriga patienter i kommunens 
verksamhet.  En tydlig strokespecialisering saknades.  
 
I verksamheten fanns olika nivå av strokekompetens. Enhetschefen och tillika förbättringsledaren 
hade tidigare varit processledare i Norrbotten under 8 år för implementering av rutiner från 
Strokevårdprogrammet i samtliga verksamheter, såväl inom landstinget som i kommunerna. De flesta 
av övriga medarbetare hade tidigare erfarenhet av strokerehabilitering men inte alla. Utbildning för 
team hade anordnats inom samtliga verksamheter såväl kommun som landsting, därav hade några den 
kompetensen. Målsättningen var att alla medarbetarna hade kompetens. 
 
Såväl den lokala förbättringsledaren som medarbetare i förbättringsteamet hade tidigare erfarenhet av 
förbättringsarbete från exempelvis implementering av Norrbottens strokevårdprogram i länet och 
genombrottsarbete i kommunen inom ramen för den tidigare äldresatsningen ”Bättre liv för sjuka 
äldre” (Socialdepartementet, 2013).  
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Förbättringsteam 

Förbättringsarbetet leddes av en lokal förbättringsledare som också var enhetschef. Övriga i 
förbättringsteamet bestod av två arbetsterapeuter och två fysioterapeuter. Förbättringsteamet 
träffades varje vecka/varannan vecka. Under förbättringsarbetet träffades även ett utökat 
förbättringsteam som sammanlagt bestod av 10 personer, fem fysioterapeuter och fem 
arbetsterapeuter. De representerade tre olika verksamhetsområden (ordinärt och särskilt boende, 
korttidsboende samt hemtagningsteam) och deltog i övergripande workshops och kontinuerligt under 
processen.  
 
Förbättringsledarens och facilitatorns roll 

Förbättringsledaren ledde det lokala arbetet i teamet och var den som ansvarade för den kontinuerliga 
ledningen i arbetet och kontakten med förbättringsteamet. Författarens uppgift var att facilitera och 
stödja förbättringsledaren och förbättringsteamet i sitt arbete (Thor et al., 2004). Som facilitator i 
processen deltog också författaren på plats aktivt i de workshoppar som genomfördes med 
undervisning kring förbättringsmetodik och i de arbetsgruppsövningar som genomfördes. Därutöver 
skedde kontakter med förbättringsledare och förbättringsteamet på distans via telefon eller via 
webbkonferens. I starten av arbetet skedde kontakter flera gånger per vecka och i slutet av perioden 
mer vid behov.  
 

Metod för förbättringsarbetet 

Figur 4. Nolans förbättringsmodell (Langley, 2009). 
 
Som metod för förbättringsarbetet användes Nolans förbättringsmodell (Langley, 2009). Utifrån 
frågeställningarna ”Vad är det som ska uppnås?”, ”Hur vet vi att en förändring är en förbättring?” 
och ”Vilka förändringar kan resultera i förändring?” togs förändringsförslag fram i små cykler 
(PDSA; Plan, Do Study, Act, ), se figur 4. I uppsatsen används PGSA som svensk översättning av 
termerna till ”Planera”, ”Göra”, ”Studera” och ”Agera”.  
 
Som stöd för att komma fram till avgränsade mål för arbetet användes en så kallad förbättringsramp, 
(Nelson et al., 2007)(Figur 5). Den bygger på en analys av patientgruppens behov och nuvarande läge 
och mål för det som rehabiliteringen vill kunna åstadkomma. Via förbättringsrampen togs sen 
förändringsförslag fram för att kunna uppnå specifika mål på väg mot det övergripande målet med 
arbetet.  Förändringsförslagen testades genom flera PGSA-cykler mot målen.  

Vad vill vi åstadkomma? 

Hur vet vi att en förändring är en förbättring 

Vilka förändringar kan leda till förbättring? 

Mål ! 

Mått ! 

Idéer! 

Testa! 

Agera Planera 

Göra Studera 

PDSA-cykel 
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Kartläggning 
Enligt Nelson et al. (2007) är det viktigt att man inför att starta ett förbättringsarbete tydliggör hur 
processen ser ut som ska förbättras. Detta både för att få en förståelse för hur processen ser ut före och 
efter det egna ansvaret i vårdkedjan och för att skapa en gemensam bild av den aktuella situationen. 
Det utgör första steget i förbättringsrampen. Därför genomfördes en gapanalys av förbättringsledare 
och facilitator i starten av arbetet (Shojania et al., 2004). En gapanalys är en jämförelse mellan aktuell 
prestation och potentiell prestation och kan användas för att identifiera möjliga förbättringsområden. 
En genomgång gjordes av de underlag som fanns i verksamheten som berör strokepatienter. En 
tidigare processkartläggning (Bilaga 1) över strokerehabiliteringsprocessen fanns framtaget i 
länsprojektet, vilken visade hur flödet såg ut i landstinget och kommunen. I kartläggningen 
identifierades att strokepatienter hade olika vägar in i verksamheten när de är nyinsjuknande och att 
de var spridda över alla verksamhetsområden (hemsjukvård/hembesök i ordinärt boende, 
hemtagningsteam, korttidsboende och särskilt boende) samt att det fanns risker att deras särskilda 
behov inte tillräckligt uppmärksammades.  

 
Figur 5. Nelson et al.:s (2007) förbättringsramp har använts vid starten av förbättringsarbetet och 
visar en översikt av Luleås process. 
 
 
Som underlag för att mäta förbättringsarbetet gjordes också en mätning på hur många strokepatienter 
som fanns i verksamheten och vilka av dem som hade rehabiliteringsplan med sig från slutenvården 
och vilka som hade fått nya rehabiliteringsplaner i verksamheten vilket utgjorde en baslinjemätning 
för arbetet.  Kartläggningen visade att det under tre månader (augusti – oktober 2015) enbart rörde sig 
om sju nyinsjuknade patienter.  Av dessa hade alla utom en muntligt överrapporterad rehabplan från 
sluten vård. Rehabplan ingår som ett moment i Norrbottens strokevårdprogram, men efter 
hemsjukvårdens övertagande hade inte de tekniska lösningarna för detta hängt med. Ett arbete pågår i 
landstinget för att möjliggöra detta. Av strokepatienter som kommit över till Rehabenheten så hade 
alla utom två en rehabplan. De två som inte hade det var mycket kort tid i verksamheten och gick till 
annan vårdform.  
 
Den kommunala verksamheten är inte ensamt ansvariga för rehabiliteringen.  Tidigare översyner i 
länsprojektet har i fördelning mellan landsting och kommun visat att det vanligen rör sig om en 
tredjedel av de strokedrabbade som enbart har medicinsk uppföljning vid hälsocentral, en tredjedel 
som har mycket stora behov och fortsatt stöd från både kommun och landsting och en tredje del med 
mindre behov av stöd. Båda de senare grupperna kan ha stöd från Rehabenheten. För att ytterligare 
hämta underlag inför det kommande arbetet söktes en prenumeration av data från Riks-Stroke, ett 
nationellt kvalitetsregister för strokevård. 
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Sammantaget visade kartläggningen att  
-det rörde sig om få nyinsjuknande patienter, 7 personer,  under 3-månadersperioden och att de flesta 
hade en överrapporterad rehabplan med sig från specialistvården men att ingen hade en skriftlig sådan 
vid överrapportering till nästa vårdnivå.  
-alla patienter fick en rehabplan på Rehabenheten om behov fanns. 
 

Genomförande av förbättringsarbete 
Start av förbättringsarbete 
 
Workshop 1 (WS1) 
Starten av förbättringsarbetet skedde i november 2015 med en gemensam workshop (WS1).  En 
översiktlig beskrivning av förbättringsarbetets olika moment över tidsperioden augusti – april 2016 
beskrivs i figur 6. Workshopen utgjorde steg 2 och 3 i förbättringsrampen.  Vid workshopen deltog 
förbättringsledare, förbättringsteam och utökat förbättringsteam tillsammans med facilitator. 
Bakgrund, lokalt problem, underlaget från öppna jämförelser och processkartläggning presenterades. 
Workshopen hölls av facilitator och förbättringsledare tillsammans.   
 
 
 
 

 
Figur 6. Tidslinje över förbättringsarbetets moment augusti 2015 – april 2016. 
Förklaringar: PGSA; Planera, göra, studera, agera. COPM; Canadian Occupational Performance Measure. WS; Workshop. 
 
 
Vid workshopen arbetade gruppen vidare med den processkartläggning som tidigare genomförts 
(Bilaga 1). Förbättringstema och övergripande målsättning sattes till ökad jämlikhet och 
personcentrerad rehabilitering. Vid workshopen reviderades processen och problem listades relaterat 
till processens olika steg genom brainstorming. Gruppen prioriterade vilka problem de uppfattade som 
viktigast att göra något åt.  De problem som identifierades sammanställdes utifrån frekvens vilket 
resulterade i tre viktiga huvudområden i ett kommande förbättringsarbete; informerade och delaktiga 
patienter, rehabiliteringsplaner och samarbete mellan rehab och hemtjänst.  
 
Start av lokalt förbättringsteam 
Det lokala förbättringsteamet arbetade sen vidare med att specificera ett mätbart mål (Bilaga 2).  En 
avgränsning av huvudområden och patientgrupp gjordes.  Endast personer i ordinärt boende 
omfattades. Målet sattes att det skulle uppnås till den 1 mars 2016 och som handlade om att förbättra 

Aug  
2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mars 

2016 April 2016 Maj - Dec 
2016 
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rehabilitering för strokepatienter i ordinärt boende. Målet var att uppnå att 100 procent hade erbjudits 
personcentrerad bedömning och minst 50 procent påbörjat rehabiliteringsperiod med 
personcentrerade rehabiliteringsmål.  
 
Huvudområden arbetades därefter in i en påverkansanalys med den övergripande målsättningen 
(jämlik och personcentrerad rehab) och primära och sekundära påverkansfaktorer för att nå det.  Det 
förbereddes av förbättringsledare och facilitator tillsammans. En påverkansanalys (Langley, 2009) kan 
användas för att sammanlänka förändringsteorier mot målet. De används som hjälp att organisera 
med primära (områden som beskriver vad) och sekundära påverkansfaktorer (strategier som beskriver 
hur).  I figur 7 återfinns vilka viktiga delar som uppfattades ha primär och sekundär påverkan för att 
nå målet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.  Påverkansanalys för förbättringsarbetet. 
 
Workshop 2, (WS2) 
Underlaget presenterades för det utökade förbättringsteamet vid workshop 2 (WS2) då även en 
fördjupning av bakomliggande faktorer för en fungerande rehabplan behandlades via ett 
fiskbensdiagram (Bilaga 3) . Ett fiskbensdiagram kan användas för att identifiera och bena ut orsaker 
till ett problem (Bergman & Klefsjö, 2012). Två möjliga förändringsidéer identifierades som handlade 
om delaktiga patienter och en rehabplan som är ICF-baserad. Det resulterade i initialt två olika PGSA-
hjul; delaktiga patienter (PGSA 1) och rehabplan (PGSA 2).  Ett ytterligare PGSA 3 tillkom och 
handlade om personcentrerade mål och COPM. Se figur 6. 
Under perioden december 2015 -feb 2016 fortsatte arbetet med PGSA. Förbättringsteamet träffades 
varannan vecka för kontinuerlig uppföljning och genomgång av resultatet tillsammans med 
förbättringsledaren.   
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Workshop 3, (WS3)  
I slutet av februari deltog det utökade förbättringsteamet. Då samlades erfarenheter av processen så 
långt den kommit och hölls en dialog kring den kommande ändrade rutinen för dokumentationen med 
rehabplanen som då förväntades bli klar till 1 april. Synpunkter kring utformning av rehabplanen togs 
in. Se figur 6. 
 
 
Arbete med PGSA 1-3 

PGSA 1 – Delaktiga patienter 
För att åstadkomma en jämlik och personcentrerad rehabilitering var delaktiga patienter ett av de 
primära områdena, se figur 6. Ett av de första stegen här var att ta reda på hur patienter i den egna 
verksamheten uppfattade sin delaktighet och hur nöjda de var med rehabinsatserna. Det hade inte 
tidigare kunnat mätas under baslinjemätningen. Att kunna följa patienternas uppfattning var viktigt 
som underlag för att kunna följa detta framöver. I PGSA 1 prövades och testades detta genom en enkel 
semistrukturerad enkät som gavs till  de strokepatienter som fanns i verksamheten och som var i slutet 
av sin rehabperiod. Arbetet med PGSA 1 gjordes av förbättringsteamet. Frågor togs fram och användes 
som underlag för intervju. Resultatet sammanställdes och presenterades för förbättringsteam i 
februari 2016 (Bilaga 4).  
 
PGSA 2 – ICF-baserad rehabplan 
Utifrån fiskbensdiagram och påverkansanalys identifierades viktiga aspekter att ta hänsyn till när det 
gällde rehabplanen som handlade om behov av gemensamma sökord och struktur på rehabplanen så 
att den kunde passa i vårdkedjan, se figur 6. Detta gjordes vid WS2. Utifrån patientperspektivet var det 
en viktig aspekt att den skulle vara personcentrerad och att patienten var delaktig vid framtagandet av 
rehabplanen och också hade tillgång till den i hemmet. Med allt detta som utgångspunkt startade 
PGSA 2 och ett utkast till ny ICF-baserad rehabplan. Arbetet skedde i huvudsak av förbättringsledaren 
och i samarbete med verksamhetens kvalitetsråd och IT. Förslag presenterades och reviderades 
kontinuerligt med förbättringsteamet under perioden januari 2016- mars 2016 i flera cykler.  
 
PGSA 3- COPM och personcentrerade mål 
För att uppnå en personcentrerad rehabplan var ett av förändringsförslagen att använda COPM som 
instrument som underlag för att nå personens egna problem och aktivitetsmål till stöd för 
rehabplaneringen. Att pröva COPM i liten skala blev nästa förbättringsförslag och utfördes i PGSA 3, 
se figur 6. Arbetet leddes av förbättringsledare och involverade både förbättringsteam och det utökade 
teamet. I flera cykler genomfördes olika moment för att införa instrumentet som omfattade utbildning, 
träning och ny rutin vid målformulering med patienter. Första steget var ett informationstillfälle om 
COPM och kvalitetsregistret Senior Alert som har tagit fram en rehabmodul för personcentrerad 
rehabilitering. Ett utbildningstillfälle gavs i februari 2016 av sakkunnig i instrumentet från Sveriges 
Arbetsterapeuter. Utbildningen gavs via webb och förbättringsteamet fick i uppgift att testintervjua 
varandra för att prova på i liten skala inför att ny rutin infördes i april 2016. 
 
 
Mätningar för analys i förbättringsarbetet 

För att kunna utvärdera om intentionen att förbättra uppnåtts och för att kunna följa variationen i 
dataunderlaget så följdes ett antal mått under förbättringsarbetets gång, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Beskrivning av mått för analys i förbättringsarbetet. 
Mått Beskrivning Typ av mått Datainsamling 
Rehabplan vid utskrivning Andel patienter som har 

en rehabplan vid 
utskrivning från 
slutenvård (ingångsvärde) 

Process Manuell beräkning 
 

Rehabplan på 
Rehabenheten 

Andel patienter som har 
aktuell rehabplan 

Process Manuell beräkning 
 

Rehabplan med 
personcentrerade mål 

Andel patienter som har 
personcentrerade mål 

Process/resultat Manuell beräkning 
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Mätningarna genomfördes varje vecka och följdes på veckobasis för att kunna utvärdera om någon 
förändring skedde under arbetets gång. Eftersom det rör sig om få patienter valdes att följa hur många 
patienter som fanns i verksamheten den veckan.  
 
Utöver dessa identifierades även balanserande mått avseende upplevd delaktighet och resursåtgång. 
Balanserade mått innebär att flera olika mått tillsammans speglar olika aspekter på vårdkvalitet 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Dessa mått kunde inte samlas in under mätperioden men är möjliga att 
följa på årsbasis i ett senare skede. 
 

Metod för studien av förbättringsarbetet  
 
Beskrivning av metod och ansats 

Studien av förbättringsarbetet genomfördes som en fallstudie. Fallstudie är användbart när man vill 
fördjupa kunskapen kring en företeelse eller ett problem (Duchawy Rosner, 2012). Fallstudien kan 
omfatta både en enskild företeelse, patient eller en verksamhet som i den här studiens fall.  Eftersom 
syftet var att beskriva vilka stödjande och hindrande faktorer som respondenterna upplevde i 
förbättringsarbetet valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats.  Den kvalitativa metoden med 
induktiv ansats kan ge bättre underlag för innehållet när man i förväg inte har en specifik teori att utgå 
ifrån (Bryman & Nilsson, 2011).  
 
Som metod genomfördes semistrukturerade fokusgruppsintervjuer som analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Den kvalitativa ansatsen är passande 
eftersom den både kan ha en närhet och distans till det som studeras. Intervjuerna genomfördes 
februari 2016 då förbättringsarbetet kommit igång. 

Urval 
Urvalet till studien var icke slumpmässig och målstyrt. Respondenter i studien utgjordes av två olika 
grupper av medarbetare som varit med i förbättringsarbetet uppdelade per yrkesgrupp. Grupperna 
bestod av arbetsterapeuter respektive fysioterapeuter som varit med i starten av förbättringsarbetet. 
Valet av indelning per yrkesgrupp var för att det fanns skillnader mellan grupperna när det gäller 
kompetens och erfarenheter av användning av instrumentet COPM där arbetsterapeuter hade mer 
erfarenhet av instrumentet än fysioterapeuterna. Det bedömdes också viktigt att ge respektive 
yrkesgrupp möjlighet att resonera var för sig kring stödjande och hindrande faktorer.  I båda 
grupperna fanns deltagare från den inre kärnan i förbättringsteamet och från det utökade 
förbättringsteamet. Ett informationsbrev och samtyckesblankett togs fram om studiens syfte, vad 
deltagandet innebar och om deltagarnas frivilliga deltagande samt om möjlighet att samtycka till 
deltagande (Bilaga 5). Se även beskrivning av fokusgrupperna i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Metoder för studien. 
Metod Respondenter Antal Datum/Tidsåtgång  Medium 
Fokusgrupp 1 Arbetsterapeuter i 

förbättringsteam 
5 26 Feb 2016 

/36 min 
Inspelad band 
transkriberad 

Fokusgrupp 2 Fysioterapeuter i 
förbättringsteam 
 

5 26 Feb 2016 
/45 min 

Inspelad band, 
transkriberad 

 

Beskrivning av hur datainsamlingen gått till 
En fokusgrupp är en form av gruppintervju där flera deltar i intervjun och frågorna rör ett avgränsat 
område och samspelet står i fokus i dialogen (Bryman & Nilsson, 2011). Fokusgrupp valdes som metod 
för båda grupperna. Den passar väl när det handlar om att utveckla resonemang tillsammans vilket var 
önskvärt i studien. En semistrukturerad intervjuguide med teman kring hindrande och stödjande 
faktorer togs fram (Bilaga 6).  Intervjuerna hölls av författaren i en separat lokal där lugn och ro kunde 
säkerställas. Intervjuaren ställde, förutom temafrågorna, följdfrågor som ”kan du berätta mer”, eller 
”vill du utveckla det mer”. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades för vidare 
innehållsanalys. 
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Datanalys 
Intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera variationer när det gäller likheter och skillnader i 
text. Intervjuerna transkriberades ordagrant och skrevs ner. Meningsbärande enheter identifierades 
och kondenserades utifrån domäner av textstycken som handlade om områdena stödjande respektive 
hindrande faktorer. Underkategorier och kategorier togs därefter fram utifrån koder med liknande 
innehåll utifrån en manifest analys. Exempel på analysen finns i bilaga 7.   
 

Etiska överväganden 
 
Ett skriftligt godkännande om tillåtelse att genomföra studien i verksamheten inhämtades från 
verksamhetens chef (Bilaga 8). En etisk egengranskning genomfördes enligt Hälsohögskolan i 
Jönköpings riktlinjer som visade att någon formell ansökan till etisk kommitté inte behövde 
genomföras. 
 
För att säkerställa god forskningsetik är det viktigt att ta hänsyn till de fyra grundläggande 
forskningsetiska principerna; autonomi-, nytto-, inte skada- och rättviseprincipen (Beauchamp & 
Childress, 2013). För att säkerställa den enskildes respekt och självbestämmande utifrån 
autonomiprincipen informerades deltagare i fokusgruppen först muntligt och därefter skriftligt via en 
deltagarinformation.  Informationen hade tagits fram för att göra deltagare informerade om studien 
och för att kunna lämna skriftligt samtycke att medverka i studien (Bilaga 5). Informationen innehåller 
studiens syfte, om frivillighet att delta och att det är möjligt att avsluta sitt deltagande utan förklaring 
och utan konsekvenser.  
 
Inga patienter riskerade komma till skada eftersom studien av förbättringsarbetet enbart riktade sig 
till medarbetarna i verksamheten. Patienter som deltog i förbättringsarbetets enkät i PGSA 1 
informerades också om det pågående förbättringsarbetet.  Något skriftligt samtycke inhämtades inte 
då de inte ingick i studien. Att utvärdera hälso- och sjukvårdens arbete ingår i hälso- och sjukvårdens 
uppdrag och för det krävs inte någon särskild etisk prövning.   
 
För att studien ska genomföras på ett sådant sätt att risken för att skada minimeras enligt ”inte skada-
principen” så ska inte uppgifter kunna härledas till någon enskild person. Anonymitet kan inte 
säkerställas däremot kan konfidentialitet utlovas. Vid risk för igenkänning i transkriberat material 
tillämpades praxis att deltagaren själv fick ta del av resultatet och godkänna texten före publicering.  
 
Dokumentationen i förbättringsarbetet förvarades på lösenordsskyddad dator, med åtkomst endast av 
förbättringsledaren och författaren och utan möjlighet för externa personer att komma åt materialet.   
Data i studien användes avidentifierat. Ljudfiler och transkriberad text sparades på författarens dator 
som är lösenordskyddad.  

 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i två delar med förbättringsarbetets resultat och studien av 
förbättringsarbetet.  

Resultat från förbättringsarbetet 
Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med kvarstående 
rehabiliteringsbehov efter utskrivning från sjukhus. Under perioden 1 september 2015 till 16 mars 
2016 omfattade förbättringsarbetet 26 strokepatienter. 
 
Resultatet från PGSA 1-3 

Målet med förbättringsarbetet var tidsatt till den 1 mars men uppnåddes ej under tidsperioden. 
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PGSA 1 – Delaktiga patienter 
I analysen av resultatet i testet PGSA 1:2 (Bilaga 4) så visade resultatet att fyra av fem personer med 
stroke upplevde sig delaktiga i rehabiliteringen och att alla skattade sin upplevelse av nöjdhet mellan 
3- 5 där 5 står för mycket nöjd. Underlaget från PGSA 1 användes som stöd för det kommande arbetet i 
PGSA 2 (Rehabplan) och för en ny PGSA 3 som handlade om personcentrerade mål med instrumentet 
COPM som stöd för det. Lärdomarna från testet var att dialogen och intervjun var viktig och att den 
delen skulle kunna integreras i rehabplaneringen och med intervjun med COPM och har varit ett 
underlag till den fortsatta processen i strokearbetet. 
 
PGSA 2 – ICF-baserad rehabplan 
Det samlade resultatet av PGSA 2 var framtagna ICF-baserade sökord, en ny personcentrerad 
rehabplan, en integrering av rehabplanen i journalen efter samarbete med teknisk avdelning för att få 
in ändringar i journalen.  En klar ny rutin där rehabplanen var integrerad i journal och där även 
COPM-bedömning kunde skrivas in var klar till den 1 april vilket medförde att arbetet blev förskjutet 
och därför kommer att fortsätta året ut. 
 
PGSA 3 – COPM och personcentrerade mål 
Det samlade resultatet av PGSA 3 var att utbildningsinsats för genomgång av instrumentet hållits för 
teamet och att medarbetarna testat intervju med COPM på varandra fram till 1 april. En ny lokal rutin 
har tagits fram för hur intervju och teambedömning ska genomföras och hur den kan användas till 
stöd för att forma personcentrerade mål. Även hur den ska kunna integreras i journalen.  
Arbetet med PGSA 2 och 3 fortsätter nu under hela 2016 med alla nyinsjuknade strokepatienter som 
har behov av primärkommunal rehab. En ny reviderad tidsplan för införandet är satt till en 
avstämning i september och en ytterligare avstämning av PGSA i december 2016 vilket kommer att 
utgöra en rapport av resultatet januari 2017. 
 
 
Bakgrundsmått – rehabplan vid utskrivning 

Från september 2015 genomfördes mätningar varje vecka för att mäta hur många patienter som hade 
en överrapporterad rehabplan från specialistvård när de kommit över till Rehabenheten (Figur 8). 
Måttet var ett ingående värde och ett bakgrundsmått som följdes. Mätningar genomfördes varje vecka 
som stöd för ett förändringsarbete att identifiera patienter som saknade medföljande skriftlig 
rehabplan till nästa aktör i vårdkedjan vid överrapporteringen.  Någon förändring avseende andel 
patienter med överrapporterade rehabplaner kunde inte ses under perioden eftersom det 
förbättringsarbetet pågick inom specialist sjukvården under perioden. 
 

 
Figur 8. Stapeldiagram över antal patienter med överrapporterade rehabplaner vid utskrivning, mätt 
per vecka. 
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Processmått – Rehabplan på Rehabenheten 

Från september mättes även vilka patienter som hade en rehabplan på Rehabenheten (Figur 9). 
Mätningar genomfördes varje vecka som stöd för ett förändringsarbete att identifiera patienter som 
saknade en rehabplan. Eftersom mätningarna genomfördes på veckobasis kan samma patient 
återkomma under flera veckor. Under vecka 7-12 sker en ökning av antalet patienter totalt i 
verksamheten.  
 

 
 
Figur 9. Stapeldiagram över antal patienter som har rehabplaner på Rehabenheten, mätt per vecka. 
 
Processmått – personcentrerade mål 

Målet för förbättringsarbetet var att det till den 1 mars skulle uppnås att 100 % av strokepatienterna 
skulle ha erbjudits och 50 % skulle ha påbörjat en rehabperiod med personcentrerade mål. Under den 
begränsade tidsperioden lyckades inte förbättringsarbetet med att uppnå det. Den viktigaste rutinen 
och förändringen för att kunna genomföra de personcentrerade intervjuerna och få in det i 
journalstrukturen blev klar så att den kunde införas efter 1 april. Under maj 2016 och fortsatt under 
året erbjuds alla nyinsjuknade strokepatienter som har behov av primärkommunal rehab med ett 
personcentrerat arbetssätt och rehabmål enligt planen i detta arbete. 

 

Resultat från studien av förbättringsarbetet 
Här presenteras innehållsanalysen av de två fokusgrupperna som bestod av arbetsterapeuter (Grupp 1) 
och fysioterapeuter (Grupp 2) som deltagit i förbättringsteamen. Samtliga deltagare som inbjöds 
tackade ja.  Den kvalitativa innehållsanalysen enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) gav vid 
analysen 6 kategorier för stödjande faktorer och 7 för hindrande faktorer, se tabell 3 och 4. 
 
Stödjande faktorer för utvecklande av jämlik och personcentrerad strokerehabilitering 

De kategorier som kom fram vid analysen för stödjande faktorer var ”Erfarenhetsutbyte”, 
”Förändringsvilja”, ”Ledning och samverkan”, ”Lärande”, ” Strukturerat arbetssätt” och ”Tid” beskrivs 
i tabell 3.  
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Tabell 3. Stödjande faktorer för att utveckla jämlik och personcentrerad strokerehabilitering, 
underkategorier och kategorier. 
 
Domän Underkategori Kategori 
Stödjande faktorer Dela med sig Erfarenhetsutbyte 

Erfarenheter och kompetenser  
Tänka nytt Förändringsvilja 
Sträva mot kvalitet 
Vara uthållig 
Driva frågor Ledning och samverkan 
Handleda  
Samarbeta 
Tydliggöra ansvar 
Förståelse för variation Lärande 
Nya metoder 
Personens perspektiv 
Vara proaktiv 
Egen medvetenhet 
Dokumentation Strukturerat arbetssätt 
Lika för alla 
Naturligt sätt 
Teamarbete 
Plattform för kvalitet 
Professionell bedömning 
Ta sig tid Tid 
Effekt i framtiden 

 
 
Erfarenhetsutbyte 
Medarbetarna beskrev det som stödjande att kunna få dela med sig av erfarenheter till varandra och 
att reflektera och utveckla tillsammans i förbättringsarbetet.  Man såg det viktigt att 
förbättringsteamet var sammansatt av olika professioner och att de olika enheterna och erfarenheterna 
fanns representerade i arbetet.  
 

”Både arbetsterapeut och fysioterapeut då…. Att vi har tagit liksom ett gemensamt grepp om 
det. Och sen har vi ju olika områden representerade, så vi är ändå ganska många personer” 
[Grupp 2] 
 
”…jo vi kan bolla det och så kanske man inte har tänkt på och …” [Grupp 1] 
 
 

Förändringsvilja 
Det fanns en uttalad önskan om att arbeta mer med rehabiliterande insatser och inte bara enstaka 
åtgärder. Viljan att göra något åt det och att arbeta mot kvalitet fanns redan hos medarbetarna men 
med det strukturerade förbättringsarbetet kanaliserades detta. Då kom nya sätt att arbeta fram i 
reflektionen. Men även att arbetet dragit ut på tiden och satt förändringsviljan på prov. 
 

”Resurser är väl för att vi alltid har förespråkat, vill jobba mer med rehabilitering. Vi vill 
inte bara göra punktinsatserna. Det är väl en resurs att man redan har det tankesättet i 
huvudet”  [Grupp 1] 
 
”….man skulle vilja ha en liten sån dära ”pling” att nu har den här patienten på ditt område 
kommit hit till öppenvårdsrehab. Då skulle man kunna ta den kontakten” [Grupp 2] 

 
 
Ledning och samverkan 
I grupperna beskrev medarbetarna att de upplevde ledning och stöd i starten vid workshop då alla 
gemensamt var med och formade problemkartläggning och mål med arbetet. Man har upplevt att det 
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finns någon som driver och leder arbetet och att man kunnat samarbeta kring det och fått en tydlig 
ansvarsfördelning på vad som ska göras tillsammans.  
 

”Stöd var ju lite mer i början när vi gjorde det här med lapparna och vi såg att det fanns 
ändå vissa saker som vi alla tyckte var viktiga att jobba kring” [Grupp 2] 
 
”…sen tycker jag också att både xx och xxx  [ facilitator och projektledare] är väldigt 
drivande i de frågorna. Så det är också en resurs att ni finns där och lyfter frågorna.  
[Grupp 1] 

 
 
Lärande 
En ökad förståelse för patientgruppens variation i samband med kartläggningen och med att starta 
förbättringsarbetet beskrevs. Det blev en hanterbar mängd patienter och att det var något man inte 
tidigare haft kontroll på.  En större förståelse även för ett personcentrerat perspektiv för 
patientgruppen och vilka konsekvenser det får vid målsättning för rehabiliteringen. Några 
medarbetare beskrev även att de fått ökad medvetenhet och kunde vara proaktiva och fråga efter mål. 
 

”… för det var egentligen de här första dagarna när man har mycket ideer och mycket 
funderingar. När vi satt allihopa….Och så få se att det är inte så jättemånga som man tror.” 
[Grupp 2] 

 
”…men jag måste vara personcentrerad där också och tänka att det här är ju hennes svar. 
Hon tycker att det fungerar bra hemma då ska jag ju inte söka problemen.” [Grupp 1] 
 

 
Strukturerat arbetssätt 
Både arbetsätt och dokumentation beskrevs som särskilt viktiga när det gäller strukturerat arbetssätt. 
Att det finns en struktur för hur det ska kunna bli jämlikt är något som saknats. Det ser man inte bara 
som viktigt för den patientgrupp som arbetet omfattat utan även vara viktigt för alla patienter. Det 
personcentrerade är inte nytt utan ett naturligt arbetssätt men nu mer strukturerat och tydliggjort i 
och med förbättringsarbetet. Med strukturen ser man möjligheter att det kan ge en ytterligare grund 
för kvalitet i verksamheten, en slags plattform för det. I det strukturerade ingår även teamarbetet och 
en professionell bedömning. 

 
”Det kommer inte bli precis lika men … att det ändå ska kännas att vilken sjukgymnast eller 
arbetsterapeut som än kommer så ska det vara ungefär lika….” [Grupp 2] 
 
”Personcentrerat och…  ja men jämlikt över kommunen och … det är som det man har saknat 
att få några riktlinjer och … så” [Grupp 1] 

 
Tid 
Att ta sig tid för att arbeta med förbättringsarbetet var en utmaning men medarbetarna beskrev det 
som en fördel att vara med i arbetet. Att få tid i vardagen i övrigt var svårt men medarbetarna lyfte att 
det kan vara viktigt att ta tiden för det är svårt att få till det i vardagen. Även att det fanns en syn på att 
göra arbetet nu som kunde ge effekter i framtiden som var viktiga att nå.  
 

”Det är ju då man har tid och kan sätta sig in de här frågorna tycker jag. I vardagen gör 
man ju inte det. Det är så mycket annat som tar våran ….” [Grupp 1] 
 
”Kanske man behöver den tiden för att kunna … man kan som inte läsa sig till informationen 
på någon annat sätt …” [Grupp 2] 
 

 

Hindrande faktorer för utvecklande av jämlik och personcentrerad strokerehabilitering 

De kategorier som kom fram vid analysen för hindrande faktorer var ”Komma igång”, 
”Kommunikation”, ”Målformulering”, ”Samarbete och dialog”, ”Resurser”, ”Tillräcklig kompetens” och 
”Uppdrag” beskrivs i tabell 4. 
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Tabell 4. Hindrande faktorer för att utveckla jämlik och personcentrerad strokerehabilitering, 
underkategorier och kategorier. 
Domän Underkategori Kategori 
Hindrande faktorer Koll på målgrupp Komma igång 

Processen 
Väntan 
Muntlig information Kommunikation 
Skriftlig information 
Komplexitet Målformulering 
Förändring över tid 
Dialog Samarbete och dialog 
Vårdkedja 
Prioritera Resurser 
Räcka till 
Vara specialiserad Tillräcklig kompetens 
Få utbildning 
Styrning Uppdrag 
Vårdprogram 

 
 
Komma igång 
Båda grupperna beskrev just starten av arbetet som en lång väntan på att få komma igång och att ha 
koll på målgruppen i arbetet. Att hitta rätt personer som skulle vara med var ett hinder då inte det 
fanns så många nyinsjuknande i stroke under perioden. Processen att starta förbättringsarbetet hade 
varit utdragen och medarbetarna hade inte kommit in i förbättringsarbetet tillräckligt. De har fått 
vänta på utbildning och tekniska lösningar för journalen vilket var förutsättningar för kommande steg. 
 

”Näe, vi har ju inte heller fått förutsättningarna med materialet… att vi inte har 
instrumentet…” [Grupp 2] 

 
”…ja men då har vi inte tekniken. Då ska vi vänta in att det tekniska ska lösa sig. Och det 
går mycket tid också att känna …” [Grupp 1] 
 

 
Kommunikation 
Som hinder i arbetet beskrevs avsaknad av information för vad som skulle göras och vad man kommit 
överens om. Den muntliga information som de tagit till sig var inte tillräcklig utan skriftlig information 
efterfrågades som stöd för minnet av det startade och pågående arbetet. 
 

”Ja, man kan få lite mer frågor än vad som finns i de hära hjulen” [Grupp 1] 
 
”Processen att man blir matad med information.” [Grupp 2] 

 
 
Målformulering 
Flera medarbetare beskrev det nya med att tänka kring målformulering i den personcentrerade 
rehabiliteringen som ett hinder och något som också förändras över tid för personen. Det är komplext 
på det sättet att det inte är en lösning som fungerar för alla utan att man behöver ta in flera olika 
aspekter i arbetet med målen i den personcentrerade rehabiliteringen.  
 

”När de kommer hem, då är det målet uppnått. Så jag tror att det är mycket därför vi 
inte får målsättning framledes för målet har ofta varit det, att komma hem.”  
[Grupp 2] 

 
 
Resurser 
Att ha tillräckliga resurser både för att genomföra själva förbättringsarbetet men också för att nå 
jämlik och personcentrerad rehabilitering var något som beskrevs. Att prioritera för 
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förbättringsarbetet för att utveckla området när det redan var en utmaning i sig att ta tid för det 
personcentrerade perspektivet.  Att hinna med och räcka till för det var en utmaning och ett hinder i 
arbetet.  
 

” ….vi har varit på ganska många möten som kanske har tagit ganska mycket tid. Så 
det är ju ett hinder i det dagliga arbetet. Det tar tid….” [Grupp 2] 
 
”Kan man säga att ett hinder är…. Sa jag det kanske i andra ord…känner sig redan så 
överbelamrade med arbetsuppgifter. Så folk är lite så här, nej, och det känner man ju 
utav. Att nej, vad är det mer… det här kommer ju inte att gå.  Hur har de tänkt det här 
då? Det har ni väl känt?” [Grupp 1] 

 
 
Samarbete och dialog 
Att vara tillräckligt involverade i arbetet för att vara med och påverka arbetet i dialog beskrev flera som 
ett hinder. Man hade velat vara än mer aktiva i dialogen.  Även för det kommande arbetet med att 
utveckla rehabiliteringen där man beskrev att det som ett hinder att inte kunna samarbeta tillräckligt i 
vårdkedjan. Ett hinder som man i förbättringsarbetet kan göra något åt. 
 

”… ibland har det varit så att vi har inte varit lika aktiva….i att komma med våra 
åsikter utan mera bara lyssnat utav, det kan man ju på annat sätt som är mera 
effektivt ..”  [Grupp 2] 
 
”Vi har ju haft ganska många stunder då man inte … Nu sitter vi och pratar väldigt 
mycket och kommer med våra tankar och idéer men det har ju varit många träffar 
där vi inte kanske har varit lika delaktiga så …” [Grupp 2] 

 
 
Tillräcklig kompetens 
Att alla borde ha tillräcklig kompetens och även utbildning var något som kom upp som ett hinder. Det 
omfattade både jämlikhetsperspektiv och kunskap inom strokeområdet. Man behövde utbildning i 
instrumentet COPM och även när den utbildningen getts behövde man mer stöd för att uppleva sig 
tillräcklig specialiserad för att kunna genomföra intervjuerna.  

 
”Man kan tänka sig jämlik strokerehabilitering också ur kompetensperspektiv och då 
kan man tänka sig att det är viktigt att ha ungefär samma strategi i det då man 
bedömer patienterna, för att då få en enhetlig att man jobbar evidensbaserat och ha 
samma målsättning inom sjukgymnastiken för strokepatienter i Lule kommun så att 
man inte har olika nivåer på rehabiliteringen beroende på vem som tar hand om 
patienten” [Grupp 2] 

 
”Att kompetensen att man tittar också över de som jobbar med det, vad man har för 
kompetens mer ut så…”[Grupp 1] 

 
 
Uppdrag 
Vad som inte var tydliggjort i uppdraget kring jämlik och personcentrerad rehabilitering var också 
något som deltagarna beskrev som hindrande. Man beskrev en osäkerhet i vad det var som gällde i det 
lokala förbättringsarbetet och sökte efter en ökad tydlighet i det. Flera beskrev även att man inte haft 
ett tydligt uppdrag kring personcentrerad rehabilitering utan fått arbeta med punktinsatser. Ett hinder 
har varit att det tidigare saknats vårdprogram. 

 
”Det är det uppdraget vi har haft. Vi har utfört hjälpmedel.. alltså punktinsatser.” 
[Grupp 1] 

 
”Är det vårat uppdrag? Jag tror också det … det är lätt att se lite längre. Att det här är 
jättebra. Det här är jättebra. Men sen då, vad gör jag sen då i verkligheten?”  
[Grupp 2] 
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Diskussion 

I diskussionen diskuteras resultatet av förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet i var sina 
avsnitt.   Därefter diskuteras metoder för förbättringsarbetet och för studien av förbättringsarbetet. 
 

Resultatdiskussion – förbättringsarbetet 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet var att nå en ökad jämlikhet och personcentrering i 
strokerehabiliteringen i den kommunala hälso- och sjukvården. Det avgränsade och mer specifika 
syftet var att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter i ordinärt boende så att alla erbjuds och 
minst hälften av påbörjar rehabilitering som är baserade på personcentrerade rehabiliteringsmål. 
Resultatet av förbättringsarbetet visade att det inte var möjligt att nå målet under den knappt satta 
tidsperioden men att nödvändiga beståndsdelar för att komma dit utvecklades.  
 
Orsakerna till varför det tog tid att nå målet har att göra med flera olika saker. Bland annat målens 
konstruktion som krävde att flera moment skulle vara genomförda för att de skulle nås, målens snäva 
tidsram, ändring av dokumentationssätt och IT-struktur samt att införandet av ett nytt instrument 
krävde både utbildningsinsatser och träning för att kunna införas. Allt sammantaget bidrog till en 
utdragen process som tog tid att genomföras. 
 
Utifrån påverkansanalysen identifierades delaktiga patienter och rehabplan som särskilt viktiga 
faktorer i starten av arbetet. Sekundära påverkansfaktorer som svarade på hur detta kunde 
åstadkommas ledde till flera förändringsidéer som förbättringsteamet kom att arbeta med i tre olika 
PGSA-hjul. För att kunna följa huruvida förbättringsarbetet ledde till det övergripande målet med 
arbetet följdes flera mått under perioden. 
 
Ett mått som följdes var rehabplaner vid utskrivning. Analysen visar att det inte skedde någon 
förändring över tid. Vare sig under baslinjemätning eller efter att förbättringsarbetet hade startat. Alla 
patienter fick en muntlig överrapportering av rehabplanen utom 1-2 patienter. Den skriftliga 
rehabplanen om den var utförd på specialist sjukvården kom inte till känna vid nästa vårdnivå. Valet 
av måttet var ett ingående värde, en bakgrundsvariabel och avsåg att ta reda på hur variationen såg ut 
inför att den egna verksamheten tar över rehabiliteringsansvaret vid utskrivning från specialistvård för 
patienter i ordinärt boende. I de PGSA-hjul kring rehabplanen som gjordes, kan man i 
förbättringsarbetet följa att förbättringsteamet blev medvetna om specialistvårdens rutiner kring 
rehabplaner. Behov att utfärda rehabplaner förelåg enligt specialistvården enbart efter viss tids vistelse 
inom vården. Detta uppmärksammades av förbättringsteamet och gav en ökad förståelse för 
processerna inom systemet. Det blev också något som teamet kom att diskutera i samverkan med 
specialistvården. Det arbetet påbörjades då enhetschefen anordnade ett uppstartsmöte med 
vårdkedjan i september 2015 och fortsatt arbete sker vid inplanerat uppföljningsmöte i maj 2016 och 
under hösten 2016. Att arbetet åstadkommit en samverkan mellan kommun och specialistvård är 
också ett viktigt resultat av arbetet som får ses i relation till övriga mått.  
 
När det gäller rehabplaner på Rehabenheten så minskar visserligen antalet som har en rehabplan i 
slutet av perioden men utan att någon säkerställd variation kunde utläsas. En tänkbar förklaring till att 
det finns en viss minskning av rehabplaner är att de personer som erbjudits tackat nej. En annan 
märkning i diagrammet av vilka patienter som både erbjudits och tackat nej till rehabperiod hade 
kunnat tydliggöra det. I förbättringsteamet beslöt man att inte införa någon förändring innan alla 
delar var på plats för den nya IT-strukturen med en ICF-baserad rehabplan var en del av journalen och 
där också resultatet av det nya COPM-instrumentet kunde sammanfattas.  
 
När det gäller måtten för personcentrerade rehabmål så saknade samtliga patienter detta. Den nya 
rutin som utarbetats under förbättringsarbetets gång och som baseras på PGSA 1-3 har införts från 
den 1 april 2016 och framåt. Först efter detta datum kommer det att vara möjligt att förvänta sig någon 
förändring.  Det medför att målet som skulle uppnås med förbättringsarbetet när det gäller att erbjuda 
och påbörja en rehabperiod baserad på personcentrerade mål först nu kan börja följas upp. Ett arbete 
som nu pågår i verksamheten. 
 
Samtliga mått kommer att fortsätta mätas under hela 2016 och planen är att följa upp 
förbättringsarbetet i september samt en utvärdering kommer att göras i januari 2017.  Intervjuer 
kommer även att genomföras för patienter som fått personcentrerade rehabmål, detta för att få 
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information om patienternas delaktighet och kunna utvärdera arbetssättet. Det kommer att ledas av 
enhetschefen/ förbättringsledaren tillsammans med arbetsgruppen.  
 
Förbättringsarbetet är på flera sätt fortfarande i ett startsläge. Detta leder till svårigheter att dra 
slutsatser om de tänkta förändringsidéerna. För att kunna veta om en förändring är en förbättring 
behöver man i ett förbättringsarbete kunna följa data över tid och därefter analysera data för att se en 
förändring och utesluta att inte slumpen är orsaken (Provost & Murray, 2011). Det kan man göra 
genom att skilja mellan slumpmässig och systematisk variation (Elg, 2013). Det är inte möjligt att 
utläsa något resultat i denna aktuella studie.  En längre period med insamlad data, som fram till 
januari 2017, kan visa på ett resultat. Erfarenheten från förbättringsarbetet visar på att 
förändringsarbete tar tid och inte alltid går att genomföra linjärt som planerat – utan kräver ständig 
anpassning till nya situationer och omvärldsfaktorer. 
 
Personcentrerad vård betonar de tre nyckelbegreppen; partnerskap, patientberättelse och 
dokumentation av patientberättelse och hälsoplan (Ekman et al., 2011). Alla de är möjliga att uppnå 
genom instrumentet COPM som redskap. Partnerskapet kan dels nås genom den ömsesidiga respekten 
för patientens eget kunnande om sin situation vid intervjun. Dels genom professionens kunnande om 
sjukdomen och påverkan på funktioner och aktiviteter.  Patientberättelsen kan nås genom dialogen vid 
intervjun. Den nerskrivna rehabplanen blir dess överenskommelse. Dokumentationen av 
patientberättelse blir sammanställningen av intervjun och rehabplanen som både patient och personal 
har tillgång till. I förbättringsarbetet var detta ett förändringsförslag som teamet skulle testa för att 
åstadkomma en personcentrerad vård. Testet pågår fortfarande och förbättringsteamets erfarenheter 
kommer att ligga till grund för huruvida detta fungerar för att nå målet och om det upplevs användbart 
av teamet och av personer med stroke. 
 
Erfarenheterna vid införandet av instrumentet COPM var att det krävde flera moment för att det skulle 
kunna implementeras i verksamheten. Det handlade om utbildning, träning och framtagande av ny 
rutin vid rehabplaneringen. Här blev erfarenheterna att det tog längre tid att implementera 
instrumentet än planerat och tidsperioden blev förskjuten. När sen utbildning och träning var klara så 
fanns det just då inte några nya strokepatienter i verksamheten att testa instrumentet och 
instruktionen på. Ett annat sätt att lösa det än som genomfördes i det här fallet hade varit att pröva det 
i en testning i liten skala på andra patienter än strokepatienter. 
 
Tiden är en avgörande faktor i ett förbättringsarbete. Det hade behövts en längre tid än vad som 
inrymdes under studiens gång för att kunna uppnå en förbättring. I december 2015 sattes målet till 
den 1 mars. Redan då uppmärksammade förbättringsledaren på att det kunde vara ett djärvt satt mål 
med tanke på de kommande förändringarna som skulle göras. Men beroende på tidsramen för 
rapportskrivning och ett försök åstadkomma en förändring sattes det ändå. När ett mål sätts så är det 
viktigt att ta hänsyn till dess möjliga hävstångseffekt. Det är viktigt att det kan driva framåt i systemet.  
Det ska kunna vara påverkbart i tänkt riktning men inte för hårt ställt då det kan resultera i ett 
bakslag. Senge (1995) beskriver det som en spänning mellan vision och verklighet där det om 
spänningen blir för hög finns risk för att man släpper det man vill åstadkomma för att lätta på trycket. 
Därför finns en risk i att för högt satta mål får medarbetare att tappa sin vision.  
 
Nelson et al. (2007) argumenterar för betydelsen av att de som berörs av förändringen också ska vara 
med i arbetet. I förbättringsarbetet involverades arbetsterapeuter och fysioterapeuter i mikrosystemet. 
Men även fler kom att beröras av arbetet efter hand. I PGSA som handlade om rehabplanen så 
behövdes samarbete på meso- och makronivå eftersom det handlade om rehabplanens IT-struktur och 
rehabplanens ICF-struktur. Ändringar av dokumentation, journaler i IT tar ofta lång tid att få till 
stånd. Flera olika aktörer, både profession, tekniker och administratörer ska samverka. 
Förbättringsarbete som involverar flera nivåer riskerar också ta längre tid, något som blev erfarenheter 
av detta arbete. 
 
Enligt den nationella utvärderingen av strokesjukvården (Socialstyrelsen, 2011) så är patienter med 
strokesjukdom en av de prioriterade diagnosgrupperna där rehabiliteringen behöver förbättras. Den 
ojämlika vården lyfts som angelägen att göra mer lika och i Öppna jämförelser för äldre så finns stroke 
med som en av de diagnoser man särskilt följer även inom den kommunala hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2015).  Med det övergripande målet i förbättringsarbetet att åstadkomma mer jämlik 
strokerehabilitering är också förbättringsarbetets fokus att kunna förbättra rehabiliteringen så att 
personer med stroke får de insatser de har behov av. Som strokevården är organiserad i dag blir dock 
ett av problemen att de stora volymer av patienter som ses på nationell nivå inte blir lika stora i den 
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kommunala hemsjukvården eller i den landstingsdrivna primärvården, vilket var fallet för Luleå 
kommun.  
 
Det var också den erfarenhet som förbättringsteamet fick och som ledde till en ökad förståelse kring 
målgruppen och dess variation inom verksamheten.  För att ta reda på mer om de egna patienternas 
upplevelser genomfördes ett enklare test inom ramen för PGSA 1. Det gav ett underlag som stöd för det 
fortsatta arbetet man med så få patienter kunde det inte utgöra någon före- och eftermätning i arbetet. 
I januari 2017 har enhetschefen planerat att ta reda på hur delaktiga och nöjda patienterna är med den 
personcentrerade rehabilitering de erbjudits. 
 
Genom förbättringsarbetet ökade kontrollen på verksamhetens strokepatienter genom att manuellt 
följa dessa. Nationellt har det uppmärksammats att det saknas kontroll över strokepatienter inom 
kommunerna men här har man genom förbättringsarbetet i Luleå påbörjat detta (Socialstyrelsen, 
2011). I ett förbättringsarbete är det viktigt att kunna följa och mäta över tid för att säkerställa 
mätningarna (Provost & Murray, 2011). En plan för detta finns i verksamheten.  
 
 
Enligt Weick (2009) så behöver man skapa en gemensam förståelse, ”sensemaking”, i verksamheten 
för det man vill åstadkomma. Beslutet att förbättra strokerehabiliteringen var ett 
kommunledningsbeslut. Det kan beskrivas som ett ”top-down” perspektiv (Harris, Kwon, Berrian, & 
Calvo, 2012). Val av förbättringstema och inriktning för det kommande förbättringsarbetet kom fram i 
den gemensamma workshop som hölls i november 2015. Det gav möjlighet för ett ”bottom-up” 
perspektiv (Harris et al., 2012) som kan ge medarbetarna en gemensam vision för det som ska 
åstadkommas. En styrka i det, var att det skapades en gemensam syn på problemet i hela teamet 
eftersom hela teamet var närvarande. Även att det är viktigt att åstadkomma en organisation som tar 
vara på medarbetarnas inneboende krafter och gör det möjligt för dem att växa. Senge (1995) beskriver 
den inneboende kraften hos alla medarbetare som ett personligt mästerskap. 
 
 

Resultatdiskussion – studien av förbättringsarbetet 
Resultatet visade att fokusgrupp som metod kunde påvisa både stödjande och hindrande faktorer som 
också direkt kan relateras till både professionell kunskap och förbättringskunskap. Enligt Batalden och 
Davidoff (2007) så både behövs professionell kunskap och förbättringskunskap för att åstadkomma en 
bättre vård med ökat värde för patienten.  
 
När det gäller den professionella kunskapen som enligt Batalden och Davidoff (2007) handlar om 
ämneskunskap, personliga värderingar och etik så framkommer professionell bedömning och naturligt 
sätt som aspekter på stödjande faktorer. Det fanns något att bygga på inom professionen och i de 
yrkesprofessionella etiska värderingarna som arbetsterapeuter och fysioterapeuter har. Genomgående 
i analysen framkommer också att de båda yrkesgrupperna beskrev i stort sett samma faktorer när det 
gäller hinder och stöd. Man ville jobba mer med rehabilitering. Det fanns en vilja att arbeta mer med 
de värderingarna och något av en kulturförskjutning kunde ses när det gäller målformuleringar. Man 
förväntade sig mer i mötet med personen med stroke. Att få arbeta mer med rehabilitering upplevdes 
stödjande. Det kunde tas tillvara i starten beskrev medarbetarna.  
 
Aspekter på hindrande faktorer i starten handlade om upplevd tillräcklig kompetens inom stroke och 
att kunna använda sig av metoden, det nya instrumentet och egna färdigheter att använda detta. I 
startsläget beskrevs detta som hinder och något man arbetade med för att överkomma. Det fanns 
planer för hur kompetensen inom området kunde förbättras men i startsläget var man inte där. 
 
Enligt Batalden och Davidoff (2007) så handlar förbättringskunskap om system, variation, 
förändringspsykologi och lärandestyrt förändringsarbete. När det gäller system så framkom det 
strukturerade arbetssättet i förbättringsarbetet som stödjande i starten. För att kunna ändra i ett 
system måste man förstå vilka som är inblandade i det och hur processerna ser ut. Det blev tydligt för 
förbättringsteamet vid den processkartläggning som problematiserades vid starten av 
förbättringsarbetet. Det visade sig vara en komplex process där personer med stroke går mellan flera 
olika system. Andra aspekter som beskrevs stödjande i fokusgrupperna var att ta tid för 
förbättringsarbetet. Det tog resurser nu men gav utdelning i bättre flöde och arbete i framtiden. De 
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delar som framkom som hindrande vid fokusgrupperna var det blev en lång väntan på att komma 
igång. 
 
Variation är en annan del av de beskrivna beståndsdelarna i förbättringskunskap (Batalden & 
Davidoff, 2007). Stödjande framkommer i förståelsen för patientgruppens variation i den egna 
verksamheten. Det gav en förståelse för personer med strokes behov inom verksamheten och att de 
inte var fler än att det var möjligt inom befintlig ram att åstadkomma. Men även variation i kunskap 
och kompetens i professionsgruppen kunde ses som hinder vid starten. 
 
Förändringspsykologi är ytterligare en del av förbättringskunskapen som samstämmer med delar av 
resultatet (Batalden & Davidoff, 2007). Från resultatet kommer aspekter på ledarskap, samarbete och 
ansvar in som beskrivs i fokusgrupperna. Även aspekter av motivation som rör vilja till förändring 
kommer in här. I starten beskrevs också den egna förändringsviljan som stödjande. Man vill och har 
alltid förespråkat att arbeta mer med rehabilitering och man vill förändring. I fokusgrupperna 
framkommer också att stöd för förändring upplevdes drivande och som en resurs. Hinder som 
beskrivs handlar om dialog och samarbete. Man ser möjligheter att spela en aktivare roll i arbetet. 
 
Lärande i förbättringskunskap handlar om att ta tillvara de kunskaper som genereras i 
förbättringsarbetet. Det behövs för att bygga ett team och att skapa en grund för ett gemensamt 
lärande. (Sandberg & Targama, 1998; Weick, 2009). Som stödjande i fokusgrupperna beskrivs en ökad 
egen medvetenhet och förståelse. Det relaterar till både metoder och målgruppens variation. Hinder 
när det gäller lärande handlar om att få tillräcklig kompetens inom området. I starten var man inte 
framme där än.  
 
Förbättringsarbetets övergripande mål handlar om jämlikhet och personcentrad rehabilitering. I det 
här aktuella arbetet sker en start där de första viktiga stegen tas. Det här är ett angeläget område för 
att tillse att vården är jämlik och utgår från personcentrering. I kommande moment kommer 
verksamheten också att vara intresserade av vilka rehabiliteringsinsatser som ges och på sikt kunna 
säkra att personer med behov av rehabilitering och får de insatser de behöver. Resultatet av studien 
indikerar att det vid uppstarten av ett förbättringsarbete kan vara en möjlighet att inventera stöd och 
hinder utifrån både professionell kunskap och förbättringskunskap. Det skulle kunna användas som 
hjälp för delar man behöver förstärka och delar man kan nyttja i det arbetet. Att bygga på det som är 
stödjande och upplevs som resurser minskar motståndet och kan underlätta i starten. 
 

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen tas styrkor och svagheter upp som relaterar till förbättringsarbetets och studiens 
av förbättringsarbetets genomförande.  Avsnittet delas upp i en del som diskuterar metoder i 
förbättringsarbetet och en för metoder för studien av förbättringsarbetet. 
 
Metoddiskussion för förbättringsarbetet 
 
Som stöd i upplägget för starten i förbättringsarbetet användes förbättringsrampen (Nelson et al., 
2007). Genom att använda den gavs stöd för hur det kommande arbetet kunde utformas. Det var en 
styrka i arbetet. Den användes under perioden också som en kommunikation till deltagare om var i 
arbetet man var och fanns. Den fanns också med i den poster som togs fram för att kommunicera 
arbetet till inblandade och intressenter. Styrkan var att den gav en bild över var i stegen man var fram 
till testning.  
 
Övriga verktyg som användes i förbättringsarbetet var processkartläggning, fiskbensdiagram, och 
påverkansanalys och PGSA-hjul som stöd för Nolans förbättringsmodell (Langley, 2009). 
Erfarenheterna av dessa var att fiskbensdiagram och påverkansanalys gav stöd åt vilka bakomliggande 
faktorer som hade betydelse för det som skulle åstadkommas. Under den tid som förbättringsarbetet 
var igång fanns inte möjligheten att utvärdera om de tänkta förändringsförslagen hade någon 
påverkan på målen för arbetet. Det är naturligtvis en brist i arbetet och en brist i design av 
förbättringsarbetet.  
 
I arbetet identifierades flera olika tänkbara sekundära påverkansfaktorer utifrån påverkansanalysen. 
Alla var tänkbara som möjlig påverkan men det var inte möjligt att kunna arbeta med alla vid 
uppstarten.  Valet av att börja med de delar som gjordes kom utifrån att medarbetarna prioriterat 
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viktiga områden att starta med och som kunde påverkas mest. Här kan diskuteras om det även hade 
gått att börja med något annat område.  För att nå det övergripande målet behöver man arbeta med 
många delar.  Ett arbete som nu pågår i maj 2016 är att enhetschefen har påbörjat fler PGSA-hjul med 
aktiviteter från påverkansanalysen inom andra områden. Dessa är oberoende förbättringsteamens 
arbete med PGSA 1-3 som tillhör detta arbete, men kommer ha betydelse för att nå det övergripande 
målet. 
 
En möjlig brist i förbättringsarbetet är att ett mer avgränsat förbättringsområde hade kunnat skapa ett 
snabbare resultat än vad som var möjligt i det här arbetet. Det hade kunnat göra medarbetarna bättre 
rustade för att arbeta med PGSA i små steg och lära att det går att förändra.  Att börja med något 
enkelt som man kan säkra att man klarar av och få egna lärdomar att förändring är möjligt är också det 
som Langley (2007)  föreslår som start i arbetet. I det här arbetet blev det i stället erfarenheterna av en 
lång väntan för att komma till nästa steg. Men det var ett val gruppen gjorde för att kunna genomföra 
arbetet med stöd av journalföring av reviderad rehabplan och införandet av COPM resultaten i 
journalen. 
 
I arbetet startades två parallella PGSA initialt. Enligt Langley (2007) är det viktigt att vid designen av 
att använda sig av PGSA vara tydlig med vad det är som ska åstadkommas. Ett PGSA kan användas för 
både utredning, analys och lärande i testform. En ren projektplan som handlar om att bara göra och 
lägga upp de moment som ska göras är inget PGSA. Enligt Taylor et al. (2014) så är det vanligt att inte 
den fulla potentialen används vid PGSA.  Skillnaden ligger i att använda det för att återkoppla till det 
egna lärandet. I det här arbetet kunde det göras framför allt i det första kring delaktiga patienter. 
Genom att använda det i små steg kunde teamet bygga en egen förståelse för gruppens variation och 
utfall och komma fram till vad de skulle göra i nästa steg.  Man kunde ha haft ett PGSA med flera 
moment i samma i stället. Nackdelen med det är att det kan vara svårare dra slutsatser av testet. I en 
ren testsituation kan man sluta att göra det ena spåret för att se vad resultatet blir för att bekräfta 
resultatet.    
 
I förbättringsarbetet sattes målet till den 1 mars 2016. Målet nåddes inte under den tidsperioden. I 
efterhand visade det sig inte realistiskt med tanke på alla moment som skulle göras för att kunna 
införa det förändrade arbetssättet i verksamheten. Med denna förskjutning av arbetet har tidsplanen 
förändrats till att ha en avstämning av PGSA i september och en ytterligare slutlig avstämning i januari 
2017.  
 
I förbättringsarbetet följdes mått på processnivå på det som verksamheten hade att göra och hålla koll 
på. Det hade varit önskvärt att kunna följa även på resultatnivå för utfall för patienterna men mått på 
den nivån var inte möjliga att följa med ett så begränsat underlag av patienter under den korta 
tidsperioden.  
 
En baslinjemätning genomfördes inom ramen för PGSA 1 kring upplevelse av delaktighet och nöjdhet 
med rehabiliteringen. Här kommer det att gå att följa resultat rehabiliteringsinsatser vilket planeras 
att göra efter processtidens slut, januari 2017 men var inte möjligt under den här begränsade perioden. 
Varför det är viktigt att följa resultatnivå är för att det i en kund/brukar/patientrelation är det vi vill 
åstadkomma med vård och rehabiliteringsinsatser. Processer som handlar om de insatser som görs är 
också viktiga att följa. Mycket i vårdarbete handlar om att personer behöver få vissa insatser och här är 
det viktigt att följa det för att se om som följdes i det här fallet är viktiga för att nå målet. Inom 
strokerehabilitering kan det vara särskilt viktigt att följa och se till att patienterna får de insatser de 
har behov av. Därför kan det motivera att använda processmått. 
Det är dock inte alltid lätt att skilja mellan processmått och resultatmått. Det mål som handlade om 
personcentrerade mål kan lika gärna ställas som ett resultatmål. 
 
Det är också viktigt att följa andra mått som balanserar mätningen (Berwick, 1991). I det här arbetet 
handlar det om resursåtgång inom rehab som måste räcka till även andra patientgrupper. Under 
arbetets gång och i uppstarten var det inte möjligt att göra den mätningen men det kommer att kunna 
följas på en övergripande nivå framöver i verksamheten och är något som planeras för att följa 
delaktighet och nöjdhet med rehabiliteringen. 
 
I den initiala kartläggningen utifrån Riks-Strokes underlag i Öppna jämförelser för äldre om 
tillgodosedda behov av rehabilitering ett år efter insjuknande så startade kartläggningen i förstudien. 
Det var då ett ackumulerat resultat baserade på tre års mätningar. Mått av det slaget är tröga att 
förändra då det tar nästan fyra-fem år att ändra dem helt.  Med det som underlag startades också 
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verksamheten en prenumeration på underlag från Riksstroke. I det kunde man följa senaste årets data, 
med ett halvårs fördröjning. Trots det är det när det gäller datat 1,5 år gammalt. Underlaget här visade 
en delvis annan bild med högre värden.  I stället för 42% så blev det 57% som hade tillgodosedda 
behov. Fortfarande fanns förbättringsmöjligheter. Men värdena var andra. Men det var först med den 
egna manuella kartläggningen av rehabplaner och med de enkla frågorna om upplevd delaktighet och 
nöjdhet med rehabiliteringen som bilden av de patienter som fanns i verksamheten blev tydlig. Att 
kontinuerligt kunna följa sina patienters resultat är en förutsättning för att kunna utvärdera om de 
insatser som görs är de rätta och något som indikatorer på nationell nivå i nuläget inte stödjer.  
 
Med ett litet underlag som i det här fallet är det en utmaning att kunna visa en förändring över tid. 
Andelsmått och procentsatser rekommenderas inte i ett litet underlag.  I den här uppsatsen valdes ett 
stapeldiagram som kan visualisera de patienter som finns i verksamheten per vecka och hur många av 
de som har, respektive inte har fått eller velat ha insatser eller rehabplaner.  Som stöd för att följa 
underlaget i verksamheten rekommenderas styrdiagram (Provost & Murray, 2011). Ett alternativt 
diagram här kunde vara att mäta tiden mellan händelserna som inträffar sällan och på så sätt få ett 
underlag att arbeta på. 
 
I det här arbetet har jag  varit en facilitator i arbetet.  Genom att bidra med förbättringskunskap, 
förbättringsverktyg och ge stöd i processen av arbetet så har ett gemensamt lärande skapats 
tillsammans med förbättringsteamet som även jag själv fått del av. Under arbetets gång har jag också 
utvecklat färdigheter (Thor et al., 2004). Genom det har jag kunnat utgöra ett stöd i arbetet.  Som 
extern facilitator har jag haft en möjlighet att se saker utifrån vilket kan vara en fördel då det ger ett 
annat perspektiv än det lokala. Men det har också varit en stor utmaning och ett hinder att inte ha den 
lokala kännedomen. Att vara i det lokala sammanhanget är en av grundförutsättningarna för att det 
ska kunna bli en bra stöd till arbetet och något som varit en utmaning med tanke på att stödet till 
teamet har varit via distans till stor del på grund av geografiska avstånd. Att vara nära och kunna 
bygga relationer är viktigt för att kunna ge stöd (Godfrey et al., 2014). Med en mer lokalt närvarande 
facilitator hade stöd till förbättringsteamet kunnat göras mer kontinuerligt i det vardagliga arbetet än 
vad som var möjligt i det här arbetet. I det här arbetet har det dock kunnat överbryggas med ett nära 
samarbete med enhetschef och förbättringsledare. Enhetschefens tillika förbättringsledarens 
utbildning i förbättringskunskap och projekt samt erfarenhet av processledare både i tidigare arbete 
och i nuvarande chefsarbete, har underlättat arbetet och driver arbetet vidare efter att detta arbete 
slutförs. Att förbättringsledaren har både rollen som chef och som förbättringsledare har varit en 
viktig framgångsfaktor i arbetet.  
 
 
Metoddiskussion för studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien var att beskriva stödjande och hindrande faktorer för att starta och komma igång 
med att utveckla jämlik och personcentrerad vård.  
 
Studien genomfördes som en fallstudie med en kvalitativ innehållsanalys av de fokusgrupper som 
genomförts.  I en fallstudie kan man gå in djupare i att beskriva upplevelser och erfarenheter. I den här 
studien var det användbart för att ta del av medarbetarnas tankar om det i förbättringsteamet. Styrkan 
här var att kunna ta del av deras upplevelser av starten och deras tankar kring hur förbättringsarbetet 
kommit igång. Det är dock inte möjligt att kunna överföra resultatet och åstadkomma 
generaliserbarhet eftersom urvalet inte är representativt utan baseras för uppfattningarna i grupperna 
som kom fram vid intervjun. (Duchawy Rosner, 2012). För att stärka överförbarhet har istället 
kontexten noggrant beskrivits.  
 
Inom kvalitativ forskning är trovärdighet viktigt (Graneheim & Lundman, 2004). En dimension som 
ingår i det handlar om tillförlitlighet. I den här studien har analysen försökt att göras så transparant 
som möjligt genom att beskriva tillvägagångssättet noggrant och att visa på analysen i bilaga och 
tabeller.  
 
Fokusgrupper valdes som metod för att kunna utveckla resonemang. Ett annat möjligt alternativ hade 
varit att hålla individuella intervjuer istället. I det här arbetet blev det en styrka att medarbetarna fick 
resonera tillsammans i fokusgruppen. Det gav stöd åt de tankar som kom fram vid intervjun och kunde 
också sinsemellan medarbetarna ge en bild av vad som var viktiga aspekter i starten av arbetet. Det gav 
också frågeställaren möjlighet att kunna gå tillbaka och fråga om utveckling av resonemang om något 
var otydligt.  
 



31 
 

I fokusgruppen så deltog samtliga medarbetare som varit med i det utökade förbättringsteamet, 
uppdelade på två professionsgrupper. Det var en styrka att alla var med utan bortfall. Storleken på 
gruppen låg på 5 deltagare i varje.  Enligt Bryman och Nilsson (2011) är 6 -10 personer en lämplig 
storlek på fokusgrupper men mindre grupper kan vara bra om man förväntar sig att deltagarna har 
mycket att säga. 
 
En induktiv ansats gav utrymme för de kategorier som framkom vid analysen. En mer deduktiv ansats 
där man utgår från ett ramverk för att koda materialet hade inte lämnat utrymme för samma 
flexibilitet vid analysen. Utifrån analysen så framkom flera kategorier som var samstämmiga med 
annan litteratur för förbättringskunskap men också några som mer relaterar till personcentrering och 
jämlik vård.  
 
Intervjuerna genomfördes av författaren som också har varit facilitator i arbetet. Det är en brist i det. 
Det hade varit bättre om själva intervjuerna kunnat genomföras av någon utomstående så att 
deltagarna inte hade någon koppling till personen.  
 
Analysen av materialet genomfördes med kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012).  Metoden ger utrymme för en individuell variation där det är en risk utfallet blir ett annan om 
den genomförts av annan person. För att säkerställa objektivitet så har kodning och kategorisering 
genomläst av handledaren. Analysen bygger på ett manifest resultat. Den mer latenta analysen och att 
få ett tema gick inte att åstadkomma med materialet. Ett större underlag med fler intervjuer hade 
kunnat ge en annan mättnad och hade också kunnat öka verifierbarheten i materialet (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 

Slutsatser  
Förbättringsarbetets övergripande mål handlar om jämlik och personcentrerad  strokerehabilitering. I 
det här aktuella arbetet sker en start där de första viktiga stegen tas för att utveckla rehabplanen och 
att använda instrument för att skapa delaktighet och fånga in och dokumentera personcentrerade 
rehabiliteringsmål. Det behövs längre tid för att kunna utvärdera om de förändringsförslag som lagts 
leder till det specifika målet. En grund är dock lagd som förbättringsteamet arbetar vidare ifrån. 
Slutsatsen av studien är att stödjande och hindrande faktorer vid start av förbättringsarbete relaterar 
både till professionell kunskap och till förbättringskunskap. Faktorer beskrivs på ett likartat sätt av 
både arbetsterapeuter och fysioterapeuter. En möjlig användning av beskrivna stödjande faktorer är 
att de kan överbrygga hinder och minska motstånd i starten av förbättringsarbetet. 
 

Implikationer för förbättringsarbete 
I det här arbetet är förbättringsarbetet på gång. För andra som ska starta samma resa kan det vara 
användbart att använda förbättringsrampen och följa den stegvis mot målet. Det är då bra att tänka till 
vid planering och om möjligt avgränsa arbetet för att göra det mer hanterligt och också kunna lägga en 
grund för ett lärande genom de erfarenheter teamet bygger upp genom de förändringsförslag som 
prövas. I ett motsvarande förbättringsarbete kan det också vara viktigt att ta hänsyn till tiden och 
planera för det i designen av arbetet. Likaså att man sätter av tid för de inblandade i arbetet. Både för 
förbättringsteam och ledning av det. Att bygga ett förbättringsarbete tillsammans mellan chef, 
förbättringsledare och medarbetare är en styrka och ger en delaktighet och ett medskapande i arbetet. 
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Bilaga 1. Processkartläggning 
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Bilaga 2. Mål och mått 
 
 

 
 
Vad vill vi åstadkomma (Mål) Förbättrad rehabilitering vid strokesjukdom så att 

patienter med kvarstående rehabiliteringsbehov 
erbjuds personcentrerad 
rehabiliteringsbedömning och 
rehabiliteringsinsatser efter utskrivning från 
sjukhus.  
 
Målet är att till 1 mars 2016 kunna uppnå att 100 
procent av strokepatienterna i ordinärt boende 
har erbjudits och 50 procent påbörjat 
rehabiliteringsperiod med personcentrade 
rehabiliteringsmål. 
 

Hur vet vi att en förändring är en 
förbättring? (Mått) 
 

Antal strokepatienter som har en rehabplan vid 
utskrivning från sjukhus ökar. 
 
Antal strokepatienter som har en aktuell 
rehabplan på Rehabenheten ökar. 
 
Andel strokepatienter på Rehabenheten med 
personcentrerade mål ökar. 
 
Andel strokepatienter nöjda med sin rehabilitering 
ökar. 
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Bilaga 3. Fiskbensdiagram 
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Bilaga 4. PGSA 1:2 Delaktiga patienter 
 
 
PGSA 1:2 Delaktiga patienter 
 
Här nedan sammanställs resultatet av PGSA 1:2 (dec – jan 2016) som handlade om testande av de 
framtagna frågorna i en enkät för att följa upp hur patienter upplever delaktighet och nöjdhet med 
rehabiliteringen.   
 
Planera; För att ta reda på mer hur strokepatienter i den egna verksamheten uppfattade de 
rehabinsatser de fått och om de kände sig delaktiga genomfördes ett test; en pilotstudie genom en 
mindre kartläggning under två månader (december – januari 2016).  Under perioden föreslogs att 
tillfråga sju av de innevarande patienterna som var i slutet av sin rehabperiod och på väg att skrivas ut. 
Resultatet från enkäterna kan endast ses som svar från de personer som svarat på enkäten då de inte 
är representativt utvalda eller tillräcklig många. Däremot kunde det ge vägledning om enkätens 
utformning och erfarenheter av användande. 
 
Göra; Två medarbetare genomförde enkäterna som en semistrukturerad intervju.  Fem patienter 
medverkade och svarade på enkäten.  
 
Studera; Resultatet av testet visar att fyra av fem patienter upplevde sig delaktiga i rehabiliteringen 
(Figur 1a) och att alla skattar sin upplevelse av nöjdhet mellan 3- 5 där 5 står för mycket nöjd (Figur 
1b). Med det kvantitativa underlaget som underlag och de kvalitativa muntliga svaren som handlade 
om att medarbetarna upplevt det positivt att enkäten besvarats genom semistrukturerad intervju. 
Genom de svar de fått i det enkla testet framkom att det var svårt att ställa frågorna rakt av, då det 
riskerade bli missförstånd. Det var svårt för patienterna att urskilja Rehabenhetens del av rehabkedjan 
när de svarade. Patienterna kunde svara på frågorna med stöd av intervjuaren. De uppskattade att bli 
lyssnade till och föreslog också önskemål om uppföljning efter cirka två veckor då de hade mycket 
frågor och svårt att komma ihåg allt.  
 
Agera; Slutsatsen och att agera i nästa steg handlade om att det var viktigt att följa upp patienternas 
upplevelser av delaktighet och att det gav mycket att ställa frågan. Att enbart ha skriftlig enkät för att 
följa upp patienternas upplevelse hade inte varit tillräcklig och därför kunde inte något beslut om 
fortsatt användande av enkäten tas. Att ta in patienternas önskemål om rehabilitering i samband med 
upprättande av rehabplanen kunde däremot vara ett nästa steg. Därmed avslutades PGSA 1 och 
övergick i PGSA 2 och 3.  
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Figur 1a. Resultat från PGSA 1:2, test av enkät i pilotstudie, fråga om upplevd delaktighet i planering 
och genomförande av rehabiliterande insatser. 
 

 
 
Figur 1b. Resultat från PGSA 1:2, test av enkät i pilotstudie, fråga om upplevelse av nöjdhet med 
rehabteamets insats och stöd i rehabiliteringen.  
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Bilaga 5. Deltagarinformation 
 
Information till fokusgruppsdeltagare 
 
Under hösten 2015 och våren 2016 pågår förbättringsarbetet ” Jämlik och personcentrerad 
strokerehabilitering” inom Rehabenheten i Luleå kommun. För att ta reda på vad som stödjer och 
hindrar förbättringsarbetet genomförs en fokusgruppsstudie där du som deltagit i 
förbättringsarbetet bjuds in.   
 
 
Inbjudan att delta i studie 
Du inbjuds att delta i en kommande fokusgruppsintervju. Syftet med fokusgruppsintervjun är att ta del 
av dina erfarenheter av förbättringsarbetet av strokerehabiliteringen. Läs noga igenom den här 
informationen innan du skriver under och godkänner ditt deltagande. 
 
Fokusgruppsintervju – vad innebär det? 
En fokusgruppsintervju innebär att en grupp av personer samtalar tillsammans kring ett ämne, som 
leds av en fokusgruppsledare. Samtalet bygger på att man i gruppen öppet kan dela med sig av sina 
egna individuella erfarenheter. Fokusgruppsledaren initierar samtalet med öppna frågeställningar som 
studiens syfte bygger på. Frågorna kommer i handla om dina erfarenheter av att genomföra 
förbättringsarbetet och stödjande och hindrande faktorer för att göra det. Fokusgruppsledaren deltar 
inte aktivt själv i diskussionen men kan föra samtalet vidare med hjälp av följdfrågor för att förtydliga 
svaren om det behövs. Fokusgruppsintervjun kommer att spelas in på band för att kunna skrivas ut 
och analyseras och enligt kvalitativ innehållsanalys.  Uppgifter om dig behandlas konfidentiellt och vad 
enskilda personer har sagt kan inte identifieras i det slutliga resultatet.  
 
Frågor om studien 
Uppsatsen skrivs inom ramen för masterprogrammet ”Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa 
vård och omsorg” vid Jönköping Academy. 
Masterstudent: Christina Lundqvist, telefon xx xxxxxxxx  , christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se.  
Studenten är leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi och yrkesverksam som professionsutvecklare 
på Sveriges Arbetsterapeuter, Box 760, 131 24 Nacka. 
Handledare: Elisabeth Elgmark, Jönköping University, elisabeth.elgmark@ju.se 
Lokal förbättringsledare: Birgitta Fagervall Yttling, enhetschef, Rehabenheten Luleå Kommun, 
birgitta.fagervall-yttling@soc.lulea.se  
 
Frivillighet 
Att delta i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst under fokusgruppsintervjun välja att avsluta 
ditt deltagande utan att det påverkar dig på något vis. Du har rätt att ta del av det färdiga 
forskningsresultatet och du har intresse av att göra det.  
 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om fokusgruppen och samtycker till deltagande: 
 
 
Datum:  ____________________________________________ 
  
 
Underskrift:  ____________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ____________________________________________ 
 
  

mailto:christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se
mailto:elisabeth.elgmark@ju.se
mailto:birgitta.fagervall-yttling@soc.lulea.se
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Bilaga 6. Intervjuguide för fokusgrupper 
 
 
 
Områden som tas upp i intervju med förbättringsteamet 
 ( arbetsterapeuter och fysioterapeuter); 
 

• Vad uppfattar ni att jämlik vård är i det här förbättringsarbetet? 
 
 

• Vad uppfattar ni att personcentrering är i förbättringsarbetet? 
 
 
 

• Berätta om era erfarenheter av förbättringsarbetet för jämlik och personcentrerad 
strokerehabilitering så långt det har kommit i uppstartsskedet. 

 
 

• Vad har ni upplevt stödjande? 
 
 
 

• Vad har ni upplevt hindrande? 
 
 
 
 

• Annat ni vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generella följdfrågor; Kan du utveckla det lite mer? Vad menar du? 
 
  



44 
 

Bilaga 7. Exempel från innehållsanalysen 
Exempel på meningsenheter, domän, underkategorier och kategorier från innehållsanalysen av 
fokusgruppsintervjuer. 
 
Meningsenhet Domän Underkategori Kategori 
Vi har förstått att det inte är 
en enorm massa utan 
hanterbar mängd 

Stödjande faktorer Förståelse för variation Lärdomar 

Vi har kunnat identifiera hur 
många patienter som finns 
och kanske lite vad de har 
för behov och för 
information från sjukhus 
Vi märker när vi tar hem 
patienten från sjukhuset att 
det är mycket kring 
förflyttningar och otrygghet 
och sånt. 

Personens perspektiv 

…det är ju så som man vill 
jobba. Det är ju inte min 
målsättning utan det är ju 
patientens målsättning 
Tidigare har man blivit mer 
serverad i en 
överrapportering att … det 
är så här vi har … och då kan 
jag fråga lite mera 

Vara proaktiv 

Man får så en helt annan 
information då när man 
frågar efter det. 
…..jag hoppas att det som 
ska kunna generera … ett 
annat tankesätt och det 
gäller inte bara 
strokepatienterna . det 
gäller ju samtliga 

Lika för alla Strukturerat arbetssätt 

Det är ju när man tänker att 
det här tankesättet inte 
bara ska gälla för 
strokepatienter. Utan att vi 
ska börja jobba på ett annat 
sätt. 
…. om man jobbar på 
korttids så får man ju 
vägleda de till ett mål. Man 
ser att kanske det här är vad 
han behöver… eller är 
intresserad av… 

Professionell bedömning 

Men ofta så är det vi som 
sätter ord kanske på det 
som …. 
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Bilaga 8. Godkännande studiens genomförande 
 
Områdeschef  
Information och godkännande av studiens genomförande 
 
Bakgrund 
Strokerehabilitering inom kommunal hälso- och sjukvård är ett prioriterat område att förbättra enligt 
Socialstyrelsen (2014). Oavsett var man bor bör den som drabbas av stroke kunna få personcentrerade, 
behovsbedömda och prioriterade insatser enligt nationella riktlinjer för strokesjukdom 
(Socialstyrelsen, 2011). Under hösten 2015 pågår ett kvalitetsindikatorprojekt för att identifiera 
nationella indikatorer  för strokerehabilitering i den post-akuta fasen där enhetschef Birgitta Fagervall 
Yttling från Rehabenheten i Luleå kommun deltagit. I anslutning till det nationella projektet genomför 
masterstudenten Christina Lundqvist, en masteruppsats vid Jönköping Academy,  ht 2015 och vt 2016.  
Uppsatsen genomförs som ett praktikprojektet där det ingår att stödja och facilitera 
förbättringsarbetet ”Jämlik och personcentrerad strokerehabilitering på Rehabenheten i Luleå 
kommun” och att studera det genomförda förbättringsarbetet. Studien planeras som fokusgruppstudie 
med kvalitativ innehållsanalys.  
 
Syfte med förbättringsarbetet 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är ökad jämlikhet och personcentrering i  
strokerehabiliteringen i den  kommunala hälso- och sjukvården. Det specifika syftet med 
förbättringsarbetet är att förbättra uppföljningen av patienter med strokesjukdom i kommunal hälso- 
och sjukvård. Målet är att till den 1 mars 2016 kunna uppnå att 100 procent av strokepatienterna har 
erbjudits och minst 50% påbörjat rehabiliteringsperiod med personcentrerade rehabiliteringsmål.  
 
Syfte med studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien är att beskriva stödjande och hindrande faktorer för att starta förbättring för en 
jämlik och personcentrerad strokerehabilitering. 
 
Metod för studien 
Som metod planeras semistrukturerade  fokusgruppsintervjuer.  Deltagare i förbättringsarbetet bjuds 
in att delta. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas. Intervjuerna kommer att hållas av 
undertecknad och tar ca 45 minuter att genomföra. Intervjuerna spelas in, transkriberas, skrivs ut och 
analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Filerna hanteras 
på undertecknads lösenordsskyddade dator. Inga obehöriga har tillgång till filerna. Materialet 
hanteras konfidentiellt, ingen enskild medarbetare ska kunna kännas igen i den färdiga uppsatsen.  
 
Frågor 
Uppsatsen skrivs inom ramen för masterprogrammet ”Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa 
vård och omsorg” vid Jönköping Academy. 
Masterstudent: Christina Lundqvist, telefon xx xxxxxxx, eller 
christina.lundvist@arbetsterapeuterna.se .  Studenten är leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi 
och yrkesverksam som professionsutvecklare på Sveriges Arbetsterapeuter, Box 760, 131 24 Nacka. 
Handledare: Elisabeth Elgmark, Jönköping University, elisabeth.elgmark@ju.se 
 
 
 
Vänligen  
Christina Lundqvist 
Masterstudent, T5, Jönköping Academy 
 
 
 
 
 
 

mailto:christina.lundvist@arbetsterapeuterna.se
mailto:elisabeth.elgmark@ju.se
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag har tagit del av informationen om förbättringsarbetet och fokusgruppsstudien ”Jämlik och 
personcentrerad strokerehabilitering på Rehabenheten i Luleå kommun” och godkänner studiens 
genomförande. 
 
 
Områdeschef:   ____________________________________________ 
 
 
Datum:  ____________________________________________ 
  
 
Underskrift:  ____________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ____________________________________________ 
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