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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera vad som stödjer och vad som hindrar genomförandet 

av förändringar inom sjukhusverksamhet. Ett av de områden som har varit berörda av 

förändringar under de senaste decennierna är svensk sjukvård, som trots sin komplexitet 

behöver utvecklas för att möta befolkningens behov samt efterfrågan på hög kvalitet och 

effektivitet. Förändringsprojekt ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” som har 

genomförts på thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala presenteras. 

Studien inriktar sig på de faktorer som har påverkat klinikens förändringsarbete.  

 

Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod och bygger på semistrukturerade intervjuer 

med sex personer vilka på olika sätt varit inblandade i genomförandet av förändringsprojektet. 

En teoretisk referensram utformades. Fem väl genomtänkta implementeringsfaser och sex 

nyckelelement för ett effektivt förändringsarbete utgjorde senare en utgångspunkt för analys 

av studiens empiri. 

 

Studien visar att ledningens engagemang, medarbetarnas delaktighet, mätbara och uppnåeliga 

mål är några av de faktorer som stödjer förändringsarbete inom sjukvården. Stark hierarki, 

medarbetarnas motstånd och negativa inställningar samt tidsbrist nämns bland de faktorer som 

hindrar implementering av förändringar. 

 

Nyckelord: förändringsarbete, sjukvård, hinder, stöd, implementering, förändringsprojekt, 

lean 
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1. Inledning 

1.1Bakgrund 

I alla tider har människor strävat efter att förbättra villkoren för sin existens genom att skaffa 

ny kunskap, utveckla arbetsredskap och sätt att använda det. På stenåldern handlade det om 

överlevnad, under medeltiden om hantverkarens skicklighet och yrkesstolthet och efter det 

industriella genombrottet om ett ökat behov i välplanerat och effektivt kvalitetsarbete. 

Idag förmodas behovet av förbättringsarbete i organisationer vara större än någonsin. Teknisk 

utveckling, hårdare konkurrens, tuffare kundkrav, globalisering och avregleringar kräver 

kontinuerligt förnyelse och anpassning till nya förutsättningar. Under de senaste decennierna 

har en mängd förbättringsprogram, som till exempel TQM, Just-in-Time och Kaizen, 

förekommit. Nya koncept och metoder dyker ständigt upp, blir populära, för att eventuellt 

ifrågasättas och försvinna med tiden. Trots att många förbättringskoncept har innehållit 

liknande metoder och verktyg har trendigheten och hysterin varit stor kring vissa av dem i 

olika tidsepoker (Sörqvist, 2004). Men oavsett sin popularitet har dessa koncept sällan givit 

det som de lovade och studier visar att de flesta förändringsprogrammen 

misslyckas(Alvesson, 2011). L. Sörqvist(2004) påpekar att problemet i misslyckandet inte 

ligger i de enskilda metoder och verktyg utan i det sättet på vilket de väljs och används. 

Många organisationer väljer att följa trenden istället för att bygga upp egen kunskap och 

förståelse för vilka problem som behöver åtgärdas och vilka angreppsätt är bästa för 

verksamheten (Sörqvist, 2004).  

Ett av de områden som har varit berörda av stora förändringar under de senaste decennierna är 

svensk hälso- och sjukvård. Hög förändringstryck skapades på grund av kritik som var riktad 

mot sjukvårdens bristande anpassning till samhällets krav på ökad tillgänglighet, valfrihet, 

kvalitetsförbättring samt krav på bättre tillvaratagande av personalens kompetens (Jacobsson, 

1994). För att öka produktivitet och effektivitet inom vården har nya ekonomiska styrformer 

som marknadsorientering och köp – sälj systemet införts vilket ledde till ökad 

kostnadsmedvetenhet och ökad uppmärksamhet på ekonomi(von Otter, 1999). Hälso- och 

sjukvården behövde genomgå inre förändringarna för att anpassa sig till yttre 

förutsättningarna och hantera omgivningen på bästa sätt (Brorström, 2004).  

Genomförandet av förändringar inom hälso- och sjukvården betraktas av många 

organisationsforskare som mycket komplicerat. Glouberman och Mintzberg (2001:s.56) 

påpekar: ”Inget land verkar vara nöjd med hur det egna hälso- och vårdsystemet fungerar; 
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nästan överallt övervägs eller genomförs reformer, en del i direkt motsättning till de andra. 

Nästan varje reform påstås vara mer lyhörd till patienternas behov, men de flesta är utformade 

för att ta kontroll över alla beståndsdelar – särskild finansiell kontroll. Men hittills har ingen 

förändring skett. Den uppenbara förklaringen till detta är att hälso- och sjukhusvården är ett 

av det mest komplexa system som finns i moderna samhället. Sjukhusen anses vara 

utomordentligt komplicerade organisationer.” 

Trots denna komplexitet behöver sjukvården utvecklas för att möta befolkningens behov och 

efterfrågan på hög kvalitet och effektivitet. Olika förändringsprojekt som syftar på 

förbättringen av det traditionella arbetssättet och utnyttjande resurser på ett bättre sätt, 

genomförs inom sjukvården. 

 Projektet ”Bättre flyt på opererande verksamheter III”.  

Ett av de förändringsprojekt som genomfördes inom svensk sjukvård var projektet ”Bättre flyt 

på opererande verksamheter III”, som var det tredje nationella projektet som hade initierats 

och finansierats av Sveriges Kommuner och Landsting med syfte att förbättra flödet på 

opererande verksamheter och utveckla förbättringskompetens. Första projektet startades på 

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg år 2008 och andra på Norrlands 

universitetssjukhus i Umeå samma år. Det tredje projektet leddes av Akademiska sjukhuset i 

Uppsala då elva operationsteam från sex sjukhus deltog i förbättringsarbetet (bilaga 1). 

Projektet ” Bättre flyt på opererande verksamheter III” pågick från 2 december 2010 till 24 

november 2011 (Slutrapport).  

De fyra generella målområden var fastställda av projektets styrgrupp (bilaga 2) och gällde för 

alla deltagare i projektet. Varje team skulle utgå ifrån de målområden i planering av det som 

skulle förändras i respektive verksamheter. 

Dessa mål var (Slutrapport, s.6): 

1. Minska slöseri med patienternas tid 

2. Öka produktion med befintliga resurser 

3. Öka kvalitet och patientsäkerhet 

4. Öka nöjdhet hos medarbetare 
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För genomförandet av projektet hade tvärprofessionella team
1
 utsetts från varje deltagande 

verksamhet. Projektets program innehöll fyra lärandeseminarier (bilaga 3) då alla team möttes 

för att få hjälp med sitt planeringsarbete, träffa människor från andra sjukhus som var med i 

liknande förändringsarbete tidigare, utbyta erfarenheter med andra team samt få inspiration 

och stöd (Projektdokumentation). Lärande seminarier växlades med arbetsperioder, då 

deltagarna skulle testa förändringsidéer, mätta resultat och informera medarbetare och chefer 

om projektens gång. Varje team hade fått en handledare som hade kunskap i 

förbättringsarbete samt erfarenhet i handledning. Handledaren skulle följa det enskilda teamet 

och se till att de kom vidare i arbetet genom att göra hembesök under alla arbetsperioder, läsa 

månadsrapporterna och ge feedback på dessa samt vara med på alla seminarier 

(Projektdokumentation). 

Under hela projektet hade teamdeltagarna kontakt med projektledare som hade ansvar för hela 

projektet. I projektledarens roll ingick ansvar för innehållet av lärande seminarier, 

administration och arbetsmaterial, analys av månadsrapporter, coachning av team och 

handledning av teamets handledare. Information som berörde projektet skulle spridas via 

nyhetsbrev som gavs ut efter varje lärande seminarium och innehöll seminariets 

sammanfattning, intervjuer med team och referat av föreläsningar. Nyhetsbrevet skulle 

skickas till samtliga team, handledare, styrgrupp och berörda chefer (Projektdokumentation). 

Utöver detta hade en elektronisk grupparbetsplats skapats där gemensamma dokument och 

månadsrapporter publierades. Senast den 10:e i varje månad skrev varje team månadsrapport. 

Syften med rapporten var att handledarna och projektledningen skulle kunna följa arbetet och 

ge teamet återkoppling samt att andra team som fick ta del av rapporten skulle kunna hämta 

några tips och idéer för sitt utvecklingsarbete (Projektdokumentation). Vid projektets slut 

hade varje team skrivit en slutrapport som beskrev de målen som sattes upp, arbetet som 

genomfördes och de resultat som man uppnådde under projektets gång. Projektet avslutades 

med en spridningskonferens som vände sig till operationsenheter inom samtliga regioner och 

landsting i landet och där varje team gjorde muntlig presentation av sina arbeten 

(Projektdokumentation).  

                                                           
1
 Tvärprofessionellt team är ett team som består av representanter för alla yrkeskategorier som finns i 

verksamheten. 
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En av de kliniker som deltog i projektet var thoraxkirurgiska
2
 kliniken vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala (bilaga1). Klinikens team bestod av nio personer som representerade 

verksamhetens alla yrkeskategorier – operationsundersköterska, två operationssjuksköterskor, 

anestesisjuksköterska, sjuksköterska, perfusionist
3
, thoraxkirurg, intensivvårdssjuksköterska 

och anestesiolog. Teamet har uppmärksammat att trots att klinikens personal hade hög 

kompetens och stor erfarenhet, fanns det arbetssätt som låg något efter den utveckling som 

hade skett inom thoraxvården. Att arbeta fram och implementera en optimal process och med 

detta öka den värdeskapande tiden för patienterna samt samordna genomförandet av Bättre 

flyt projektet med tidigare utvecklingsarbete på thoraxkliniken var syfte med deltagandet i 

projektet. Utifrån de fyra övergripande mål har teamet framtagit de delmålen som var viktiga 

för verksamheten och startat mättningar genom de områdena för att möjliggöra utvärdering av 

förändringsarbetets resultat.  

I slutrapporten hade teammedlemmarna angivit att arbetsprocessen på thoraxkliniken blev 

mer effektiv vilket i sin tur ledde till ökad produktion då fler patienter blev opererade och 

operationsköerna minskade (bilaga 4). Trots det kan man ändå konstatera att de flesta mål 

som var uppsatta i samband med projektet blev inte uppnådda. För att skapa förståelse om 

varför det var svårt att uppnå målen behöver man identifiera de faktorer som påverkade 

förändringsarbetet på ett positivt respektive negativt sätt.  

För att nå framgång i förändringsarbetet måste man skapa goda förutsättningar för 

genomförandet av detta arbete och därför är det viktigt att vara medveten om och stärka de 

faktorerna som stödjer förbättringsprocesser. Även om ett förändringsarbete som har 

genomförts i verksamheten har inte gett precis det resultat som man strävade efter, kan det 

vara mycket lärorikt att analysera de fallgroppar och problem som uppstod under projektets 

gång. Detta kan hjälpa att förebygga och undvika de vid implementering av förändringar i 

framtiden. Som det har poängterats tidigare, det är svårt att förändra sjukvården och för att få 

veta varför, är det angeläget att undersöka vilka faktorer som stödjer och vilka som hindrar 

genomförandet av förändringar inom sjukhusverksamhet. 

                                                           
2
 Thoraxkirurgi – kirurgisk behandling av sjukdomar och skador i bröstkorgen (thorax) och dess organ 

(hjärta och lungor) 
 
3
 Perfusionist - medicinskt utbildad person som sköter hjärt-lungmaskinen under operation 
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1.2 Frågeställning 

Vad är det som stödjer och vad som hindrar genomförandet av förändringar inom 

sjukhusverksamhet? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera vad som stödde och vad som hindrade genomförandet av 

förbättringsprojektet ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” som pågick från den 2 

december 2010 till 24 november 2011 på thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset 

i Uppsala och vidare diskutera eventuella lärdomar från detta projekt.  

1.4 Avgränsningar 

Studien gjordes på thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och 

granskar enbart genomförandet av förbättringsprojektet ”Bättre flyt på opererande 

verksamheter III” på kliniken. 

Thoraxkirurgiska kliniken är Akademiska sjukhusets specialklinik för kirurgisk behandling av 

sjukdomar i hjärtat, lungorna och de stora blodkärlen. Kliniken genomför ett intensivt 

forsknings- och utvecklingsarbete, vilket har resulterat i verksamhetens höga effektivitet 

(Akademiska). Thoraxkirurgiska kliniken var en av de första klinikerna i landet som började 

använda hjärt- lungmaskin vid operationer och idag utförs det omkring 800 hjärtoperationer 

och 200 lungoperationer per år (Akademiska). Thoraxkirurgiska klinikens upptagningsområde 

innefattar Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Södermanlands landsting samt Åland 

(Akademiska). 

Enligt verksamhetsplanen (Thoraxkirurgiska kliniken, 2011) leds kliniken av verksamhetschef 

som parallellt är chef för klinikens 15 fastanställda thoraxkirurger. Sektionschef för anestesi 

har personalansvar för 14 anestesiläkare. Klinikens verksamhetsområde består av tre stora 

avdelningar (bilaga 5) – Thoraxkirurgisk vårdavdelning, Thoraxintensiven och 

Thoraxoperationsavdelning med en respektive avdelningschef med personal- och ekonomi 

ansvar(Thoraxkirurgiska kliniken, 2011).  

På Thoraxkirurgiska vårdavdelningen som har 35 anställda och 25 vårdplatser, vårdas 

patienter dagarna före det kirurgiska ingreppet och sedan några dagar efter operationen och 

vistelsen på Thoraxkirurgiska intensivvårdsavdelning. Thoraxintensiven har 94 anställda 

och14 vårdsplatser och där vistas patienter de första dagarna efter operationen, då avancerad 

intensivvård eller extra övervakning krävs. Klinikens operationsavdelning är en modern 
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högteknologisk enhet med 50 anställda och 5 operationssalar (Akademiska). Operationsteam 

består av kirurger, operationssköterska, undersköterska, narkosläkare, narkossköterska och 

perfusionist, en specialist som sköter hjärt- och lungmaskiner (Akademiska). Klinikens 

ekonomiska läge är någorlunda ansträngt, då kostnader överstiger intäkter, enligt klinikens 

ekonomi rapport (bilaga 6). 

Verksamhetens vision är att bland annat ”vara en av de nationellt ledande aktörerna inom 

högspecialiserad thoraxkirurgi, thoraxanestesi och thoraxintensivvård samt kombinera klinisk 

och forskningsmässig kompetens med kontinuerligt förbättringsarbete, gemensam målbild och 

ett bra arbetsklimat” (Thoraxkirurgiska kliniken, 2011). Att bedriva verksamheten ”med hög 

kvalitet och god tillgänglighet… och inom de ekonomiska ramar som budget anger” samt att 

”medarbetarna känner delaktighet i arbetet och aktivt deltar i verksamhetens utveckling” var 

några av verksamhetens övergripande mål för 2011 (Thoraxkirurgiska kliniken 2011). 

Ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet är kärnvärden som verksamheten skall kännetecknas 

av (Thoraxkirurgiska kliniken, 2011). 

Projektet ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” var det tredje nationella projektet som 

syftade på att förbättra flödet på opererande verksamheter och utveckla 

förbättringskompetens. Projektet pågick från 2 december 2010 till 24 november 2011.  

1.5 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 diskuteras studiens metoder. Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod och i 

kapitlet redovisas hur den praktiskt har genomförts. Personliga intervjuer, som studien 

huvudsakligen bygger på, ger bättre förståelse för de faktorer som påverkade 

förändringsarbetet på kliniken. I kapitel 3 redovisas studiens teoretiska referensram. Eftersom 

studiens problemområde handlar om de faktorer som ger stöd respektive hindrar 

implementering av förändringar på thoraxkirurgiska kliniken, anses det viktigt att vara 

medveten om de etapper som implementeringen består av. Att tänka igenom och bearbeta 

varje steg i förändringsprocessen skapar goda förutsättningar för förbättringsarbete i en 

verksamhet. Sex nyckelelement för ett effektivt förändringsarbete presenteras.  I kapitel 4 

redovisas de intervjuade personernas uppfattningar om hur ett förändringsarbete genomförts 

på kliniken. Intervjuerna delas in i tre kategorier, beroende på de roller som respondenterna 

hade i arbetet med förändringsprojektet. I kapitel 5 analyseras intervjuerna med utgångspunkt 

från studiens teoretiska referensram. Eventuella lärdomar från genomförandet av projektet 
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diskuteras i kapitlet. I slutsatserna i kapitel 6 identifieras vad som stödjer och hindrar 

genomförande av förändringar inom sjukhusverksamhet.  

  

2. Metod 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Den vetenskapliga ansatsen berör relationer mellan teori och empiri (Bryman, 2002). Med 

hänsyn till denna relation finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt som forskaren utgår 

ifrån i sitt arbete, den deduktiva och den induktiva ansatsen. Studiens utgångspunkt utgör 

skillnaden mellan dem. En induktiv studie baseras på empiriska fakta som ska generera en 

teori och leda till slutsatser som förklarar fenomenet. Utgångspunkten för en deduktiv studie 

ligger i teoretiska antaganden eller hypotes som forskaren testar på verkligheten (Bryman, 

2002). Detta arbete bygger på en deduktiv ansats då studien inleddes med skapandet av en 

teoretisk referensram som har legat till grund för formulerandet av intervjufrågor. De 

empiriska data har analyserats och tolkats sedan utifrån det valda teoretiska ramverket. 

Denna studie baseras på en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Johannessen och Tufte (2003) 

skapar kvalitativa studier bättre möjligheter för att få fram information samt bättre 

förutsättningar för större diskussion. De ser kvalitativ metod som ett försök att hitta ett 

meningssamband mellan olika faktorer. En annan författare (Merriam, 1994) menar att 

kvalitativ metod kännetecknas av relativt stor flexibilitet då forskare kan tolka texter på olika 

sätt och komma fram till varierande slutsatser. Kvalitativ studie ses som ”en lärprocess, där 

man får se vad som händer” och ”får ompröva tidigare planer” (Alvesson, 2011). 

För att få bättre förståelse för de faktorer som påverkade förändringsarbetet på 

thoraxkirurgiska kliniken och för att fånga individernas uppfattning om händelser, ansågs den 

kvalitativa metoden vara lämpligast. Huvudsakligen bygger arbetet på intervjuer som anges 

vara en del av kvalitativ forskning (Alvesson, 2011). 

2.2 Undersökningsstrategi 

Studien har för avsikt att analysera genomförandet av förändringsprojektet på en 

undersökningsenhet, thoraxkirurgiska kliniken i Uppsala vilket enligt Denscombe (2009) kan 

ses som en fallstudie.  Som tillvägagångssätt fungerar fallstudie bäst när forskaren ”vill 

undersöka en fråga på djupet och tillhandahålla en förklaring som kan hantera komplexiteten 

och subtiliteterna i verkliga situationer” (Denscombe, 2009). För att kunna förstå och förklara 
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vad som stödde och vad som hindrade förändringsarbetet på kliniken behövde både de faserna 

som projektet bestod av och deltagarens personliga uppfattning om projektet studeras. Enligt 

Denscombe (2009,) tillåter fallstudie forskaren att använda flera olika datakällor vilket också 

gjordes i denna studie, som baseras dels på personliga intervjuer, dels på dokumentation som 

uppkom i samband med projektet. 

 Fallstudier har varit av särskild stor betydelse för organisationsforskningen vilket beror på att 

metoden bidrar till bättre förståelse av hela organisationens komplexitet (Lundahl & Skärvad, 

2009). Som det tidigare poängterades, är sjukhusverksamhet en av de mest komplexa 

organisationer och för att kunna förstå processer som pågår där är det viktigt att studera dem 

ur olika perspektiv och i olika sammanhang. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som har tidigare framtagits och sammanställts för ett annat syfte än 

studies och som har hämtads från litteratur, tidigare forskningar, tidskrifter, Internet och är en 

tids- och kostnadseffektiv informationskälla (Malhotra, 2007). Sekundärdata som används i 

denna studie presenteras i tabell 1. 

 Tabell 1: Sammanfattning av sekundärdata. 

Dokumentation som hade framtagits i samband med projektet och som var tillgänglig för 

teammedlemmar via en elektronisk grupparbetsplats. 

 

- Genomgång av projektet 

- Projektets tidsplan 

- Beskrivning av projektets arbetsperioder 

- Rollbeskrivningar för projektets ordförande, projektledare, handledare, teamets 

kontaktperson 

- Seminarieprogram 

- Månadsrapport – instruktion 

- Exempel på frågor som berörde projektets övergripande mål och som skulle 

hjälpa teammedlemmar att kartlägga problemområden och ta fram de delmålen 

som var viktiga för verksamheten. 

- Regler för spridning av information kring ”Bättre flyt på opererande verksamheter 

III”. 
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Slutrapport ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” 

 

- Beskrivning av projektets teoretiska utgångspunkter – genombrottsmetodiken och 

Lean. 

- Presentation av projektets fyra viktiga målområden. 

- Redogörelse av de målen som var uppsatta, det arbete som genomfördes och de 

resultat som var uppnådda under projektets gång. 

- Presentation av personer som ingick i projektets styrgrupp och projektets 

handledare. 

- Presentation av föreläsare. 

 

Thoraxkirurgiska klinikens dokumentation 

 

- Verksamhetsplan (klinikens organisationsstruktur, verksamhetsområdets vision 

och uppdrag, verksamhetsområdets övergripande mål, verksamhetens uppdrag, 

resurser, medarbetare och uppföljning). 

- Klinikens ekonomiplan. 

- Klinikens operationsplan. 

- Exempel på beslutunderlag för hjärt-kärloperation – väntelistkort (bilaga 9). 

 

Tidigare studier inom området 

 

- Doktorsavhandling ”Friska vindar i sjukvården” – stöd och hinder vid 

förändringar i professionella organisationer (Eriksson, 2005). Studien gjordes på 

Skaraborgs Sjukhus och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 

 

”Innovationer i vårdens vardag” – de små stegens väg till förändring (Ekman, 

2007). En studie av utveckling av närsjukvården i västra Skaraborg. 

 

- ”Den stora vändningen?: ett universitetssjukhus i förändring” (Brorström, 2004). 

En studie av organisationsförändringar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 

Göteborg. 

 

 

Internetkällor 

 

- Hemsidor www.akademiska.se, www.skl.se, www.leansjukvard.se 

- Sökning av internetkällor har skett på Google och genom Södertörns högskolas 

biblioteksdatabaser med sökord som ”förändringsarbete”, ”förändringsprojekt”, 

”sjukhusverksamhet”, ”lean i sjukvården”. 

 

Ämnesrelevanta böcker och tidningsartiklar 
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2.3.2 Primärdata 

Primärdata är information som utredaren har införskaffat på egen hand för att besvara den 

aktuella studiens forskningsfrågor (Malhotra, 2007). Samlandet av primärdata kan ske med 

hjälp av intervjuer, enkäter eller observationer (Denscombe, 2009). Primärdata för denna 

studie har framtagits via personliga intervjuer med sex personer som var på olika sätt 

involverade i genomförandet av studerande projekt. Enligt Denscombe (2009) utgör intervjuer 

en lämpligaste metod för informationsinsamling om forskaren vill få insikt i människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. För att skapa bättre förståelse om vad som 

stödde och hindrade genomförandet av förändringsarbetet på thoraxkirurgiska kliniken var det 

nödvändiga aspekter att analysera. För insamlandet av denna information har 

semistrukturerade intervju används i studien. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att 

intervjuaren har en lista med frågor som ska besvaras flexibelt i förhållandet till ämnenas 

ordningsföljd (Denscombe, 2009). För att skapa förutsättningar för en välgrundad tolkning 

och analys av intervjumaterialet ska teoretiska perspektiv beaktas i intervjuer (Alvesson, 

2011), därför har frågor till intervjun formulerats utifrån valda teoretiska utgångspunkter. 

Intervjufrågorna formulerades utifrån valda teoretiska utgångspunkter men skilde sig något 

beroende på de roller som de intervjuande personerna hade i projektet. Intervjuerna 

genomfördes med sex respondenter. Första respondent var en extern projektledare som ledde 

genomförandet av projektet. Fokusen i intervju med henne låg på projektets övergripande 

planering, projektets eventuella faser, lärande seminarier. Tre av respondenterna, två 

operationssjuksköterskor och en narkosläkare ingick i förändringsteamet och därför låg 

fokusen på bland annat planering av olika aktiviteter som skulle genomföras på kliniken i 

samband med projektet. Femte och fjärde respondenter var undersköterskor, som inte var med 

i planeringsteamet och tonvikten i intervjuerna med dem låg på deras upplevelser om hur 

implementeringen av förändringar skedde, då frågorna handlade mest om kommunikation, 

möjligheter att påverka projektets aktiviteter och deras inställning till projektet. Frågor som 

berörde projektets mål, kommunikation, ledningens och medarbetarens engagemang ställdes 

till samtliga intervjuande personer. Alla respondenter fick frågan om vad enligt deras 

uppfattning utgjorde största stöd respektive hinder i genomförandet av förändringar på 

kliniken. 

Till fyra av de sex respondenterna skickades frågeformulär via mail ungefär en vecka innan 

intervjutillfället. Detta gjordes med syfte att ge respondenterna möjlighet att tydligare se vilka 

aspekter av projektet skulle uppmärksammas i intervjun vilket eventuellt skulle leda till mer 
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genomtänkta och fylligare svar. Tyvärr, hade jag inte möjlighet att skicka frågor i förväg till 

två av respondenterna, en operationssjuksköterska och en undersköterska på 

intensivvårdavdelningen. Detta berodde på hård arbetsbelastning på kliniken som gjorde det 

svårt att lösgöra personer till intervju och jag fick veta vem jag skulle prata med först när jag 

var på plats.  

Samtliga respondenter intervjuades på deras arbetsplatser och samtalen utspann sig i en 

trevlig och avspänd atmosfär. Jag uppfattade att de intervjuande gärna ville berätta om hur de 

upplevde genomförandet av förändringar på kliniken. Med respondenternas godkännande 

spelades varje samtal in. Innehållet överfördes sedan till utskrifter och mailades till respektive 

respondent. Detta gjordes för att varje respondent kunde läsa igenom intervjusammanfattning 

och bekräfta att allting som var sagt uppfattades rätt. Efter det sammanställdes och 

analyserades intervjuer. 

Efter önskemål från en av de respondenterna som jobbar på kliniken att inte ange dennes 

namn i arbetet har jag valt att utelämna övriga medarbetarens namn också. Efter 

överenskommelsen, ska projektledarens namn vara med i studien. 

Tabell 2: Sammanfattning av intervjuer 

 Befattning Roll i ”Bättre flyt” 

projektet 

Datum Längd 

Respondent 1, 

Marie Källman 

 

Verksamhetsutvecklare, 

Akademos
4 

Projektledare 12-04-23 60 min 

Respondent 2 

 

Operationssjuksköterska Deltagare i 

planeringsteamet 

12-03-30 90 min 

Respondent 3 

 

Anestesiläkare Deltagare i 

planeringsteamet 

12-04-19 60 min 

Respondent 4 

 

Operationssjuksköterska Deltagare i 

planeringsteamet 

12-05-16 60 min 

Respondent 5 Undersköterska på 

intensivvårdavdelningen 

Var inte inblandat i 

planeringsarbete 

 

12-04-19 30 min 

Respondent 6 Undersköterska på 

vårdavdelningen 

Var inte inblandat i 

planeringsarbete 

12-05-11 45 min 

 

                                                           
4
 Akademos är ett centrum för patientsäkerhet, utveckling och förbättringsarbete inom Akademiska 

sjukhuset.  
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2.4 Urval 

Mitt intresse för förändringsarbete inom sjukvården ledde till sökandet av information om eventuella 

förändringsprojekt som genomfördes på sjukhusen i Stockholm och andra närbelägna regioner. Ett av 

de stora projekt som uppmärksammades var projektet ”Bättre flyt på opererande verksamheter” som 

bestod av tre delar och genomfördes på olika sjukhus under olika tidsperioder. Tredje del av projektet, 

” Bättre flyt på opererande verksamheter III” leddes av Uppsalas Akademiska sjukhuset och 

avslutades den 24 november 2011. Då jag började skriva uppsatsen var projektet avslutat för några 

månader sedan vilket gjorde att man kunde se till vilken del har förändringarna blivit bestående, 

samtidigt som minnet om projektet hos involverade personer fortfarande var färsk.  Detta gjorde 

projektet intressant och relevant för studien. Efter genomgång av tillgänglig information som handlade 

om detta och andra liknande projekt inom sjukvården insåg jag att förändringsprocesser inom 

sjukvården var nödvändiga men väldigt svåra att implementera.  Analys av de faktorer som gav stöd 

och de som hindrade genomförandet av förbättringsarbete utgjorde syftet med mitt arbete. Mitt val föll 

då slumpmässigt på thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som deltog i 

”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektet. Efter telefon- och e- mailkontakt med 

verksamhetschefen fick jag godkännande att möta personalen för intervjuer och även e- mailadresser 

till några av de personer som deltog i planeringen av projektet. Dels via mail, dels via telefonsamtal 

bestämdes tid för intervjuer.  Kontakt med projektets externa projektledare hade tagits via e – mail. 

Efter genomförandet av första intervjun insåg jag att intervjuer med de medarbetare som inte var med i 

planeringsteamet skulle behöva göras vilket var inte planerat från början. Detta skulle göra möjligt att 

se på processen från ett annat perspektiv. Med hjälp av en av de personer som jag hade intervjuat 

tidigare fick jag kontakt med två sådana medarbetare. Sammanlagd blev sex personer intervjuade.  

2.5 Metoddiskussion 

Som en viktig del av forskningsprocessen måste forskaren visa att studien bygger på de 

metoder och tillvägagångssätt som ”är erkända att vara en utgångspunkt för god forskning”, 

vilket ökar studiens trovärdighet (Denscombe, 2009). Det är svårt att mäta och kontrollera 

kvalitativs studies kvalité, eftersom uppfattningar om fenomenet som studeras kan påverkas 

av faktorer som tid och social inramning samt förstås och förklaras genom flertal olika 

perspektiv.  

Validitet hänvisar till hur noggranna, träffsäkra och lämpliga de data som forskningen bygger 

på är. Enligt vissa forskare (Bryman& Bell, 2007; Kvale, 1997) kan validitet inte appliceras 

på en kvalitativ studie. Denscombe (2009) däremot påpekar att det går att övertyga studiens 

läsare att data är ”med rimlig sannolikhet” exakta. Sekundärdata kan ha lägre trovärdighet 

men en del av de litterära källor som ligger till grunden för denna studie är skrivna av forskare 
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och används i utbildningssyfte och därför anses vara väl granskade. En annan del av sekundär 

data var det material som förekom i samband med genomförandet av projektet vilket gör det 

till en lämplig källa för analys av detta förändringsarbete. 

Primärdata insamlades med hjälp av intervjuer. Intervjufrågor formulerades utifrån valda 

teoretiska referensramar vilket ökade deras relevans för studien. Frågor ställdes till de 

personer som var på olika sätt involverade i projektet och som därför ansågs besitta den 

information som var relevant för studien. Frågeformulär sickades till respondenterna några 

dagar innan intervjutillfälle vilket kunde ge både positivt och negativt inverkan på den 

informationen som gavs under intervjusamtalet. Å ena sida hade respondenterna möjlighet att 

gå igenom frågor och tänka igenom sina svar, men samtidigt kunde frågorna ha styrt 

respondenternas syn på problemet och utesluta öppna och spontana svar. Sammanfattningar 

av intervjuer skickades via mail till respektive respondent och alla respondenter hade 

bekräftat att det som var sagt under intervjun hade uppfattats rätt. Detta hade ökat 

trovärdigheten på det data som var insamlad under intervjuer.  

Studiens objektivitet handlar om forskarens inverkan på studien och dess resultat. Enligt 

Denscombe (2009) finns det ingen forskning som har tolkats på ett helt objektivt sätt och 

forskarens identitet och värderingar påverkar alltid analysprocessen. Därför ska forskaren 

försöka ha ”kontroll över sina normala attityder” (Denscombe, 2009). Det kan vara svårt att 

granska sig själv då man inte alltid är medveten om vad som framstår som något subjektivt för 

mig som skribent. Resultat av intervjuerna analyserades och tolkades av en person vilket kan 

ses som nackdel för det aktuella arbetes objektivitet eftersom, trots författarens försök att 

rannsaka sig själv, har en del av personliga attityder och värderingar möjligtvis blivit 

applicerade på studiens slutsatser.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1Teoretiska perspektiv på förändringsarbetet 
I förändringsarbetet under projektet ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” användes 

genombrottsmetoden och verksamhetsfilosofin Lean (Slutrapport).  

Genombrottsmetoden 

 Genombrottsmetoden var utarbetat vid The Institute for Healthcare Improvement i Boston, 

USA och har bearbetats för att passa svenska förhållanden och introducerades av 
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Landstingsförbundet 1997(SKL). I Sverige har metoden används på olika områden inom 

sjukvården, både i nationella och regionala projekt med syfte att korta köer och väntetider, 

förbättra vården för olika sjukdomsgrupper och förbättra samverkan mellan olika vårdenheter. 

Genombrottsmetoden är en metod för kontinuerligt, lärandestyrd förbättringsarbete som 

bygger på att deltagarna sätter tydliga, mättbara och patientfokuserade mål och utifrån de 

målen planerar aktiviteter som leder till effektivisering av arbetsprocessen. Förändringarna 

implementeras i verksamheten efter att de har prövats, mäts och utvärderats i en liten skala. 

Detta leder till att varje team bygger sin egen kunskap om vilka förändringar kan ge 

förbättringar och leda till uppsatta målen och om vilka förändringar som leder till faktiska 

förbättringar för patienten. Arbetet utgår ifrån enhetens eget behov och förutsättningar (SKL).  

Lean i hälso- och sjukvård 

Lean är en av de metoderna som sprider sig snabbt inom den svenska sjukvården. Studier 

visar att ”90 procent av svenska sjukhus i offentlig regi arbetar med Lean i någon 

omfattning”( Weinarsson, 2011). Lean är en filosofi som har sitt ursprung i Japans bilfabriker 

och handlar om resurseffektivt arbetssätt med fokus på avvikelser och är en 

verksamhetsstrategi där effektiva flöden är centralt (Modig, 2011). Som internationellt begrep 

blev detta känt under 1980-talet och används numera också som förebild vad det gäller 

utvecklings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Lean metoden innebär att allt 

som hindrar patienten från att flöda genom sjukhusets olika processer ska betraktas som 

slöseri, definieras och elimineras genom ständigt förbättringsarbete (Leo, 2007). Det förs 

debatter om hur mycket ett koncept från industrivärlden kan passa i sjukvården. Enligt en 

litteraturgenomgång som har gjorts av Medical Management Centre vid Karolinska institutet, 

ger forskningen få svar om hur lean fungerar i vården(Mazzocato, 2010). Av 1000 artiklar om 

lean som forskarna undersökte var det 112 som handlade om lean i vården och bara 33 av dem 

berörde praktisk tillämpning av lean. De flesta studier inte var särskilt vetenskapliga och bara 

några av dem presenterade en tydlig forskningsmetodik. Samtliga studier rapporterade om 

framgångsrika resultat i vården då kortare väntetider, kostnadssänkningar, förbättrad 

vårdkvalitet och ökad patientnöjdhet nämndes som de vanligaste vinsterna. Negativa eller 

misslyckade resultat redovisades dock inte. Avgörande förutsättningar för framgångsrik 

implementering av lean metoden, så som engagerande och närvarande ledarskap och 

skapandet av stabila strukturer för hantering av de förändringar som skedde, saknades helt i 

litteraturstudien. Jan Stentoft Arlbjørn, professor vid Institut for entreprenørskab og 

relationsledelse, Syddansk Universitet har kritiserat utvecklingen kring lean i sjukvården. Han 
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tycker att lean inte ska ses som enda lösning för vårdens alla processer och funktioner då 

andra management modeller kan behövas också och att metoden passar bara för 

sjukvårdsprocesser som i någon mån är förutsägbara och standardiserade (Borgström, 2010). 

”Lean verkar ha blivit prestigeprojekt för sjukhusledningar. Många använder begreppet utan 

att förstå vad det handlar om”, säger han (Borgström, 2010). Jan-Inge Lind vid Lunds 

universitet betonar risken för att lean blir universalreceptet och att tillämpningen av metoden 

kan oftast inte anpassas fullt ut och blir överförenklad eller ineffektiv (Lind, 2010). Samtidigt 

ser han styrkor som finns med implementeringen av lean inom sjukvård. Att tänka i 

flödestermer och försöka ta bort allt som inte bidrar till värdeskapande i flödet och att folk ute 

på ”golvet” kan stoppa linan och korrigera, passar enligt honom bra i många 

vårdsammanhang. Magnus Lord, egen konsult och tidigare strategichef på sjukhuset i Lund 

tycker att lean går att införa i alla verksamheter och funktioner i vården och anser att de egna 

mätningarna som visar bra resultat räcker för att motivera fortsatt förbättringsarbete. ”Vi vet 

att lean fungerar, helt enkelt för att vi mäter resultaten /.../ Att stort engagemang krävs från 

cheferna och att det tar lång tid för att förändra är ingen överraskning till någon. Att införa 

lean är inte lätt. /.../ lean / .../ handlar om att kontinuerligt skapa allt bättre arbetssätt i flödena 

för att ge bättre vård ”( Borgström, 2010). 

Eric Bertholds, överläkare på Kärnsjukhuset i Skövde anser att det är viktigt att genomföra 

fortlöpande förbättringsarbete med fokus på att skapa värde för patienterna och undvika 

slöseri av alla former. Däremot tycker han att ”hallelujastämning” kring lean inom sjukvården 

är överdriven och de resurser som går åt till lean-arbete hade kunnat ägnas åt vårdinsatser. 

Eric Bertholds inser att detta förbättringsarbete fokuserar på det mätbara på bekostnad av det 

viktiga. ”... ta patienten som söker akutmottagningen med bröst-smärtor och där jag med en 

EKG-granskning, ett blodprov och en översiktlig kroppsundersökning snabbt kan utesluta 

hjärtinfarkt. Skickar jag då hem patienten efter denna snabba bedömning blir det plus i 

akutens lean-statistik där det enda vi mäter är väntetider. Utövar jag i stället god läkekonst, 

låter patienten berätta hela sjukhistorien, gör en grundlig kroppsundersökning och tar mig tid 

att förklara hur psykiska påfrestningar kan ge kroppsliga symtom som t ex bröstsmärtor tar 

besöket längre tid och ger minuspoäng” (Bertholds, 2010). Debatten om hur lean passar i 

hälso- och sjukvård fortsätter.  

3.2 Implementeringens fem faser. 

Eftersom syfte med denna studie är att analysera vad som stödde och vad som hindrade 

genomförandet av förbättringsprojektet ” Bättre flyt på opererande verksamheter III” tycker 
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jag att det är viktigt att vara medveten om de etapper som implementeringen består av och de 

faktorer som påverkar förbättringsarbetet. Att varje steg i förändringsprocessen är 

välgenomtänkt och bearbetat skapar goda förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete 

och gör det till en naturlig del av all arbete. Enligt Sörqvist (2004) kan man beskriva 

implementering av ett förbättringsprogram utifrån fem viktiga faser: 

 

Figur 1. Implementering av förbättringar i fem faser. (Bildens källa: Sörqvist, 2004, s. 231) 

 Introduktionsfasen 

Avsikten med introduktionsfasen är att skapa intresse och grundförståelse för behovet av ett 

effektivt förbättringsarbete hos högsta ledningen, eftersom förbättringsprocessens framgång 

har starkt koppling till ledningens engagemang och agerande. En viktig aspekt i 

introduktionsfasen är genomförande av ledningsseminarier, där aktuella förbättringskoncept 

och verksamheter som redan har lyckats inom förbättringsarbetet presenteras. Exempel på 

uppnådda resultat och framgångar som är av betydelsen för den egna verksamheten, har starkt 

påverkan på både ledningens och medarbetarnas attityder. 

Försöksfasen 

Under försöksfasen påbörjar man genomförandet av förändringsarbete med att testa nya 

arbetsmetoder och lära sig om hur ett förbättringsprogram ska utformas för att fungera i den 

specifika organisationens situation och kultur. För att skapa goda förutsättningar för 
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genomförandet av förbättringar behöver man erhålla ett antal goda exempel på 

förändringsarbete vilket skapar engagemang hos ledningen och medarbetare. Medarbetarnas 

engagemang och positiva inställning till förändringarna har avgörande betydelse för det 

resultat som uppnås under förändringsprojektet. Eftersom många av de idéer och förslag som 

krävs för att lyckas finns bland medarbetarna, är det viktigt att involvera dem i 

förändringsarbetet. Dessutom leder medarbetarnas delaktighet till högre acceptans för 

förändringar. 

För att genomförandet av projektet skulle gå lättare och många vanliga fel och problem skulle 

undvikas, krävs det stöd av externa specialister, som till exempel projektledare.  

Projektgruppen som består av verksamhetens medarbetare ska tillsättas. Både forskning och 

erfarenhet visar att de grupper som består av personer med olika kunskaper och personligheter 

som samverkar på ett effektivt sätt och kompletterar varandra, har större förutsättningar att nå 

bättre resultat.  

Utbildning av chefer och de medarbetare som ska delta i planeringen av förändringar är en 

viktig aspekt i försöksfasen. Att utveckla individernas kunskaper om konceptet och 

implementeringsprocessen samt att påverka deras attityder och inställningar är två 

bakomliggande syfte med genomförandet av utbildningar. Att verksamhetens övriga 

medarbetare informeras om vad förbättringsprogrammet innebär samt varför och hur det ska 

genomföras, skapar goda förutsättningar för införandet. Människor känner sig tryggare och 

accepterar lättare förändringar om de är upplysta och har insikt i det som sker. Dock är det 

betydelsefullt att avsätta den tid som behövs för planering och genomförande av 

förändringsarbete. 

För att inte de nya arbetsmetoderna skulle bortprioriterades till förmån av dagliga 

arbetssysslor är det viktigt att kontinuerligt följa upp förändringsarbetet och agera i fall 

avvikelser uppstår. Genom uppföljningen får man bättre uppsikt över de 

förbättringsaktiviteter som genomförs och de effekter som de resulterar i. Allt arbete ska 

dokumenteras dock är det viktigt att tänka noggrant på vilka dokument som kan bidra med 

positiva effekter och hur de bör utformas för att undvika onödig pappersbyråkrati. 

 Införandefasen 

Innan denna fas införs måste man utvärdera organisationens mognad för förändringsarbete 

genom att besvara följande frågor: är ledningen tillräckligt engagerat och vilken stöd får 
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medarbetare? Finns det tillräckligt med nödvändiga resurser? Vilken inställning till 

förändringsarbete medarbetarna har? Ligger ambitioner på realistisk nivå? I fall det råder 

tveksamhet bör förankring av förbättringsarbete förlängas för att undvika misslyckandet. 

Införandefasen införs när en fungerande modell för verksamhetens förändringsarbete har 

utvecklats och testats. Införandet kan ske på tre sätt – total införande, stegvis införande eller 

utförande genom utökning av något befintlig koncept. Val av tillvägagångssätt beror på 

sådana faktorer som ledningsstöd och engagemang, typ av förbättringsprogram, ambitionerna 

med satsningen samt det stöd som finns tillgänglig i form av information, belöningar och 

intern marknadsföring.  

Total införande innebär att införandet av förbättringar sker samtidigt över hela verksamheten 

och kräver tydliggörande av programmets visioner, massiv propaganda, stora 

utbildningssatsningar och stora resurstillgångar, ledningens djupa engagemang och 

medarbetarnas förståelse av betydelse av förbättringsarbete. Det är ett relativt riskabelt 

tillvägagångssätt som beror mycket på ledningens vilja att ändra sina prioriteter. 

Vid stegvis införande genomförs förändringarna i etapper och börjar inom några områden för 

att sedan breda sig över hela verksamheten. Detta tillvägagångssätt kräver relativt mindre 

förberedelser, ledningsstöd och resurser, vilket samtidigt gör det svårare att få 

uppmärksamhet, stöd samt ledningens och medarbetarens engagemang. De personer som 

avsats att arbeta med förändringarna, förväntas göra det vid sidan av sitt vanliga arbete, vilket 

kan leda till tids- och resurskonflikter. Ofta kan det ta längre tid innan man ser resultat av 

förändringsarbete.  

Införande av förändringar under befintliga koncept innebär att man inför ett nytt 

förändringsprogram men utnyttjar organisationens redan befintliga och välfungerande 

metoder och verktyg för verksamhetsutveckling.   

 Expansionsfasen 

Avsikten med expansionsfasen är att förbättringsarbetet ska breda ut sig över hela 

verksamheten och omfatta alla processer. Att lägga fokus på kundrelaterade problem för att 

öka kundtillfredställelse är ett viktigt steg i expansionen. Ett annat steg är att inkludera även 

leverantörer i sitt förändringsarbete vilket gör möjligt att påverka de problem som ligger 

utanför den egna verksamheten. Utöver detta ska förändringsarbetets mål knytas till 

verksamhetens ordinarie övergripande mål och affärsplanering för att tydliggöra det faktum 
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att förändringarna leder till verksamhetsutveckling och optimering av dess resultat. Att bidra 

till verksamhetens totala framgång ska vara ett tydligt syfte med varje förbättringsaktivitet 

som ska genomföras.  

Integrationsfasen 

Under integrationsfasen ska förändringarna förstärkas och bli en naturlig del av ordinarie 

arbete.  För att kunna uppnå detta är det viktigt att påverka organisationens kultur och 

medarbetarnas sätt att tänka och resonera vilket är en långsiktig process. Man kan skilja på 

fyra viktiga områden där kulturell anpassning måste uppnås. Detta är: styrning - för att 

medarbetare skulle acceptera förändringar och anstränga sig för att uppnå mål behövs en 

förankring på alla nivåer; uppföljning – att planerat och formellt följa upp förändringsarbete 

måste vara ett krav; verifiering och visualisering – de framgångar som har uppnåtts under 

genomförandet av ett förbättringsprogram bör uppmärksammas, berömmas och belönas; 

terminologi - man bör undvika dem ord och begrep som förekommer i samband med 

beskrivning av ett nytt förändringskoncept och som känns främmande och konstiga.  

3.3 Nyckelelement för ett effektivt förändringsarbete 

Bessant och Tidd (2007) presenterar sex nyckelelement som en framgångsrik 

förändringsprocess skall innehålla:  

 

Tydlig förändringsstrategi. Förändringsstrategi ska etableras på högsta ledningsnivå och 

kommuniceras ut till resten av organisationen. Strategin ska stegvis gå ner genom hela 

organisationen med syfte på att alla medarbetare ska få känsla att det är de som ”äger” 

förändringsarbetet. 

 

 Öppen kommunikation. Ett formellt kommunikationsnät ska etableras för att sprida aktuell 

och öppen information inom organisationen. Det ska vara tvåvägskommunikation då 

informationen ska flöda både från ledningen ner i organisationen och nerifrån uppåt. Det 

kommer att bli svårt att skapa engagemang hos medarbetare om de inte har möjlighet att 

framföra sina idéer och synpunkter.  

 

Tidig involvering. Organisationens medarbetare ska involveras i förändringsprocessen så 

tidigt som möjligt och ska få en känsla att det är de som ”äger” processen. Utan att bli 

involverade kommer de inte att känna sig delaktiga och engagerade i förändringsarbetet, även 
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om de får mycket information. Brist på engagemang och delaktighet kan leda till ökat 

motstånd mot förändringarna.  

 

Öppet klimat. Ett öppet klimat där individuella oro och farhågor kan uttryckas och idéer och 

kunskap kan framföras, ska skapas. Återigen handlar det om att skapa en känsla av 

”äganderätt” till projektet och engagemang för de, gemensamma för hela organisationen 

målen.  

 

Tydliga mål. Det är viktigt att sätta upp tydliga och mätbara mål i ett förbättringsprogram. 

Människor behöver få någon respons för sin prestation och uppsatta mål fungerar i detta fal 

som milstolpar. En annan funktion av målsättningen är att skapa ett klimat av ständigt 

förbättring, där prestationer som leder till måluppfyllelse belönas och måluppfyllelse återföljs 

av nya måluppsättningar.   

  

Utbildning. Investeringar i medarbetarnas utbildning ska göras. Detta handlar inte bara om 

utveckling av yrkesspecifika färdigheter utan också om sådana utbildningar som hjälper förstå 

varför förändringarna sker och hur de hanteras. 

3.4Teorisammanfattning 

En av de metoderna som sprider sig snabbt inom den svenska sjukvården är Lean metoden. 

Det förs debatter om hur mycket ett koncept från industrivärlden kan passa in i sjukvården. 

Lean entusiasterna menar att även om det inte går att tillämpa lean processerna fullt ut kan 

man ”kontinuerligt skapa allt bättre arbetssätt i flödena för att ge bättre vård” (Borgström, 

2010). 

Att implementera förändringar i en verksamhet är en omfattande process som enligt Sörqist 

(2004)  består av fem faser. Att tänka igenom och bearbeta varje steg och att vara medveten 

om de faktorer som påverkar förändringsarbete skapar goda förutsättningar för att lyckas med 

detta. Förbättringsprocessens framgång har starkt koppling till ledningens engagemang och 

agerande och därför är det viktigt att skapa intresse och grundförståelse för behov av ett 

effektivt förbättringsarbete hos högsta ledningen. Medarbetarnas engagemang, delaktighet 

och positiva inställning till förändringarna har avgörande betydelse för det resultat som 

uppnås under förändringsprojektet.  
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För att genomförandet av projektet skulle gå lättare och många vanliga fel och problem skulle 

undvikas krävs det stöd av externa specialister, som till exempel projektledare. 

Projektgruppen som består av verksamhetens medarbetare ska tillsättas och tid som behövs 

för planering och genomförande av förändringsarbete ska avsättas. Utbildning av chefer och 

medarbetare som ska delta i planeringen av förändringar ska syfta till att utveckla individernas 

kunskaper om konceptet och implementeringsprocessen samt påverka deras attityder till 

förändringar. Att verksamhetens övriga medarbetare informeras om vad 

förbättringsprogrammet innebär samt varför och hur det ska genomföras skapar goda 

förutsättningar för införandet av förändringar.  

Genom kontinuerlig uppföljning och dokumentering får man bättre uppsikt över de 

förbättringsaktiviteter och de effekter som de resulterar i. Tillgång till nödvändiga resurser, 

realistisk nivå på förändringsambitioner, val av passande tillvägagångssätt, beröm och 

belöning av de framgångar som har uppnåtts skapar goda förutsättningar för framgångsrikt 

förändringsarbete.   

Enligt Bessant och Tidd (2007) innehåller en framgångsrik förändringsprocess sex 

nyckelelement. Tydlig förändringsstrategi ska etableras på högsta ledningsnivå och ska 

stegvis gå ner genom hela organisationen. Ett formellt tvåvägskommunikationsnät ska 

etableras för att sprida aktuell och öppen information inom organisationen. Organisationens 

medarbetare ska involveras i förändringsprocessen så tidigt som möjligt och ska få en känsla 

att det är de som ”äger” processen. Ett öppet klimat där individuella oro och farhågor kan 

uttryckas och kunskap ska framföras, ska skapas. Tydliga och mätbara mål ska sättas upp och 

investeringar i medarbetarnas utbildning ska göras. 

4. Stöd och hinder för genomförandet av projektet 

4.1 Resultat från intervju med projektledare 

Marie Källman ingick i styrgruppen och var projektledare under genomförandet av ”Bättre 

flyt” projektet. 

Hon berättade att det var Uppsalas Landstingsdirektör som startade diskussionen om 

projektets genomförande på Akademiska sjukhuset. Idén gick vidare till sjukhusdirektören 

och sedan till sjukhusledningen, som tog beslut om att ett förändringsprojekt skulle startas på 

sjukhusets opererande verksamheter. En styrgrupp sattes upp. Verksamhetschefer från alla 
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opererande verksamheter på Akademiska sjukhuset blev senare bjudna på en lunch, där 

projektet presenterades och diskuterades. Man kunde lämna sina åsikter och förslag om det 

som skulle kunna förbättras under projektgenomförandet. Verksamhetscheferna förväntades 

sprida projektets idéer vidare i sina verksamheter. Efter cirka fem styrgruppsmöten och långa 

diskussioner kom styrgruppen fram till de målområden som man skulle fokusera sig på under 

arbetet med ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektet. 

Marie berättade att förståelsen och intresset för projektet hos ledningen var blandad. Många 

verksamhetschefer hade positiv inställning till genomförandet av projektet på deras enheter.    

Samtidigt var det många som inte hade kunskap om vad ett förbättringsprojekt skulle innebära 

vilket gjorde det svårt att diskutera projektarbete. Dessutom verkade det som att några av 

verksamhetscheferna hade svårt att gå ut med förslag om deltagandet i projektet till sina 

underchefer. Marie antog att det kunde bero på rädsla för att störa den ordinarie produktionen 

genom att ta folk från verksamheten. ”Det krävs mod att säga: ”Vi kommer lyfta upp en 

grupp människor under en period vilket gör att vi kanske inte kan producera lika mycket nu, 

men det kan leda till ökad produktion i framtiden. Tyvärr saknas det modet hos en del chefer 

på högre nivåer”(Intervju 1). Deltagande i projektet var frivilligt och det var 

verksamhetscheferna som beslutade om deras enhet skulle vara med i förändringsarbetet.  

Enligt Marie bestod projektet av fyra lärande seminarier. Det första seminariet handlade om 

att kartlägga nuläget och sätta mål. Varje team arbetade med att sätta sina specifika mätbara 

mål utifrån de målområden som projektens styrgrupp bestämde. Det var viktigt att jobba med 

alla mål samtidigt för att minska risken att förbättringar inom ett målområde skulle ske på 

bekostnad av ett annat område. Det andra seminariet handlade om produktion och 

produktionsplanering. Man behövde bestämma vilken arbetstakt som skulle hållas för att 

patientflöden skulle passera så smidigt som möjligt inom kliniken. För operationsavdelningar 

handlade det om hur antalet patienter som behövde opereras skulle brytas ner på månader, 

veckor och dagar. Det behov som fanns skulle matchas med den kapacitet som man hade i 

form av operationssalar och personal. Det tredje seminariet handlade om patientsäkerhet, 

eftersom det var viktigt att man byggde en säker och bra verksamhet. På det fjärde seminariet 

låg fokus på förberedelser för presentation av de resultat som man hade uppnått under 

genomförandet av projektet. Projektet avslutades med en spridningskonferens där alla team 

presenterade sina slutrapporter. 
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För att inspirera projektdeltagarna och visa att det gick att genomföra förbättringsarbete och 

uppnå önskade resultat, inbjöds gästföreläsare till de lärande seminarierna(bilaga 7). Eftersom 

olika kliniker låg på olika nivåer i sitt utvecklingsarbete försökte projektledaren se till att 

föreläsningarna skulle vara intressanta och relevanta för alla team. Vid planeringen av de 

lärande seminarierna utgick de ifrån de rapporter som varje team skrev en gång per månad. 

Månadsrapporterna gav en bra bild om var någonstans varje team befann sig i sitt 

förändringsarbete, och utifrån det försökte man bjuda in de föreläsare som skulle vara 

relevanta just då. 

Marie ansåg att det var viktigt att allt arbete med projektet dokumenterades. Det skulle bli 

svårt att genomföra ett förändringsarbete om man skulle tappa struktur på det som gjordes, 

och dokumentationen hjälpte till att hålla strukturen. För att underlätta dokumentation hade 

enkla mallar tagits fram.  Enligt Marie, spelade rapportens utseende och struktur inte 

egentligen någon roll - det var inte det som var ändamålet. ”Målet med rapporten var att 

hjälpa teamet att hålla koll på det som hände och att jag och andra i ledningen skulle ha 

möjlighet att följa deras arbete. För att annars kunde jag inte veta när det var dags att ge 

dem mer stöd eller koppla in chefen om det behövdes.  Det var ett sätt att försäkras om att 

arbetet går framåt. Jag kunde vara lite hård ibland men jag ville kunna följa hur det 

gick”(Intervju 1), berättade hon. 

Efter varje lärande seminarium fick teamet uppgifter om vad de skulle jobba med under nästa 

arbetsperiod. Teamets roll var att sprida den kunskap de hade fått under seminarierna. Det var 

därför viktigt att varje team bestod av representanter från alla yrkeskategorier, då läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor kunde informera varsin grupp. På så sätt kunde man 

komma åt alla yrkeskategorier och alla medarbetare på kliniken.  

Varje team hade fått en handledare, en person som hade en viktig roll i projektet. Handledaren 

skulle ha ett ”helikopterperspektiv” över arbetet och fungerade som en ”länk” mellan teamet 

och projektledaren. Handledarens roll var att se till att teamet höll sig till metoden och att de 

förändringarna som genomfördes låg i linje med dem mål som teamet hade satt upp.  

Marie berättade att teamdeltagarna var väldigt engagerade under arbetet med projektet. På det 

första seminariet fanns det några team som inte visste varför de var där, och vad som 

förväntades av dem. Det berodde på att de inte hade fått information från sina chefer om 

projektets syfte och detta trots att cheferna skulle meddela sina medarbetare om projektet. På 

alla andra lärande seminarier var engagemanget högt. 
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 Enligt Marie borde ledningen vara bättre på att premiera de medarbetare som hade gjort ett 

bra jobb. Dock skulle det vara en symbolisk belöning, snarare än ekonomisk. Marie trodde att 

ekonomiska ersättningar kunde öka risken att arbetet bara gjordes för pengarnas skull. ”För 

mig är en form av belöning att få stå och berätta om det man hade gjort. Den dagen alla team 

presenterade sina resultat fanns det en stor stolthet i lyften”(Intervju 1). 

Vad gäller Lean metoden insåg Marie att den passade inom sjukvården ”nästan bättre än 

någon annanstans”. Enligt henne gick det alltid att arbeta med att förbättra och standardisera 

flöden som 80 % av patienterna kan följa. För de andra 20 % som var mer oförutsägbara, 

skulle ett special flöde kunna planeras. 

Marie insåg att det fanns olika faktorer som gjorde att det blev svårt att genomföra 

förändringar inom sjukvården. Att hierarkier och gamla arbetssätt var för starka och för svåra 

att klara av, kunde vara en av anledningarna. ”Man koncentrerade sig bara på sin lilla 

avdelning, men vad som hände patienten efter att han eller hon lämnade den, hade man ingen 

aning om. Ibland var det bara patienten som visste hur hela vägen genom sjukhuset såg ut 

”(Intervju 1). Som största hinder såg hon de chefer som inte uppmuntrade sina medarbetare 

att jobba med förändringar och som inte klargjorde varför man skulle förbättra sitt arbetssätt.  

”Om man, som chef, såg ett problem, kom på lösningen själv och sade till sina anställda hur 

de skulle ändra sitt arbetssätt, satte sig folk på tvären. Det blev inte deras egen förändring. 

Man skulle kunna våga formulera problem för sin personal och låta dem att lösa 

det”(Intervju 1). Marie tyckte att det var chefen som skulle skapa de förutsättningar som 

krävdes för att personalen ständigt skulle sträva efter att förbättra arbetet och det var chefens 

uppgift att även ge det stöd som behövdes.  

4.2 Resultat från intervjuer med teamdeltagarna 

Intervjuer genomfördes med tre respondenter som ingick i planeringsteam under 

genomförandet av ”Bättre flyt för opererande verksamheter III” projektet. Respondent 2 och 

respondent 4 är operationssjuksköterskor, och respondent 3 är anestesiläkare på 

thoraxkirurgiska kliniken.  

Projektets mål 

Information om att ”Bättre flyt III” projektet skulle startas fick respondent 2 och respondent 3 

från verksamhetschefen på ett personalmöte. Respondent 4 fick veta det från sin 

avdelningschef vilken berättade att kliniken var anmäld att delta i projektet. Vad projektet 
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handlade om blev presenterat på det första seminariet. I sitt arbete skulle man utgå ifrån fyra 

förutbestämda målområden, fast varje team fick själva avgöra vad de skulle förbättra på 

respektive enhet. Målområdena var tydliga, men enligt respondent 2 var vissa målområden 

otroligt känsliga för förändringar och togs emot med viss pessimism. Som exempel nämnde 

hon målet ”att öka produktionen med befintliga resurser”: ”Vi tyckte att vi jobbade otroligt 

mycket och hur kunde vi ta emot flera patienter med samma personalstyrka, förstod vi inte 

från början. Skulle vi springa fortare eller vad skulle vi göra?”(Intervju 2). Det uppstod en 

del diskussioner mellan teammedlemmarna om hur en ökad produktion skulle påverka 

arbetets kvalitet och patientsäkerhet. De första reaktionerna var att det var omöjligt att öka 

produktion, kvalitet och patientsäkerhet samtidigt utan att få mer personalresurser. 

Medarbetarnas nöjdhet kändes inte heller var möjlig att påverka särskilt mycket. 

 Inställningen ändrades dock med tiden och man ”fick öppna ögonen för vissa saker”(Intervju 

2). Till exempel insågs det att vissa rutiner kunde förändras i början av processen(bilaga8). Ju 

fler patienter som var färdigutredda när de kom till kliniken, desto fler patienter kunde tas 

emot med samma personalresurser, eftersom man inte behövde ägna tid åt utredningar. Ett 

annat exempel var en överenskommelse med fysiologiavdelningen om fasta EKG tider som 

kunde leda till förbättrat flöde och ökad produktion. ”Vi förstod att vi inte behövde springa 

fortare, utan vi behövde arbeta mer effektivt”(Intervju 2).  

Respondent 4 tyckte att arbetet med Bättre flyt projektet var för styrt och att det skulle kännas 

mer motiverande om deltagarna kunde bestämma själva vad de skulle förbättra i sina 

verksamheter. Vissa målområden skulle hon ha tagit bort helt, som exempelvis att ”öka 

nöjdhet hos medarbetare”. Hon tyckte inte att teamet hade så stora möjligheter att påverka 

något inom detta område, eftersom de flesta aktiviteter skulle kosta pengar och det styrdes 

uppifrån. ”Det kändes som att vi hittade på olika saker bara för projektets skull och inte för 

att vi kände att vi ville och behövde jobba med det just då. Det gjorde att det kändes som att 

slösa bort tiden ” (Intervju 4). 

Enligt respondenterna uppstod det några problem med delmålsuppsättningen. Respondent 2 

tyckte att teamet hade börjat något för stort i sin planering och ville åtgärda för många 

problem på en gång. ”Trots att vi tyckte att några saker var ganska små, blev det jättestort i 

alla fall. Vi kände att det började växa över huvudet på oss /.../ sedan frågade vi oss själva: 

vad tycker vi är viktigast?”(Intervju 2). En del aktiviteter som hade planerats från början hade 

tagits bort, och bara de problem som ansågs vara mest aktuella arbetade teamet med 
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fortsättningsvis. Enligt respondent 3 var de mål som var uppsatta från början för ambitiösa. 

Det upptäcktes i början av projektet och efter diskussion med verksamhetschefen blev vissa 

delmål ändrade. ”Om man hade satt som mål att till exempel koppla ur respiratorn till 95 

procent av patienterna tidigare, var det orealistiskt, eftersom den metoden inte var lämplig 

för alla patienter. Det var bättre att sätta som mål till 50 procent av patienterna. Och om man 

skulle lyckas överträffa målet skulle det upplevas mer positivt än om man hade för höga mål 

och inte kunde uppnå dem”(Intervju 3), tyckte han. 

Bara en av teammedlemmarna var medveten om att projektets huvudmål, ”att öka 

produktionen med befintliga resurser” motsvarade ett av verksamhetens övergripande mål.   

  

Team 

Alla respondenter tyckte att sammansättningen av de personer som ingick i teamet var bra. De 

var tillfrågade av sina avdelnings- respektive sektionschefer om de ville vara med i 

förbättringsteamet. Enligt respondent 4 var det de personer som arbetade med tidigare 

förbättringsprojekt på hennes avdelning som blev tillfrågade om deltagandet i planeringsteam 

under ”Bättre flyt III” projektet. Teammedlemmarna hade olika erfarenheter och 

personligheter, vilket påverkade arbetet positivt och skapade ett gott samarbetsklimat. 

Teammedlemmarna hade något olika roller, då en person var sammankallande, en annan 

arbetade med statistik, några höll i de muntliga presentationerna. Men till stor del anpassade 

de sitt arbete efter situationen och efter de uppgifter som skulle utföras. Enligt respondent 4 

trivdes teammedlemmarna ”oerhört bra att arbeta tillsammans”(Intervju 4).  

Ledningen 

En av respondenterna tyckte att ledningen var engagerad nästan mer än förväntat. Däremot 

ville andra respondenter se mer intresse och engagemang från chefernas sida, och önskade att 

de skulle ställa fler frågor om hur det gick med projektet. Det som ansågs vara en mycket 

generös insats från ledningens sida var att teamet fick fyra timmar i veckan för arbetet med 

projektet. En ny produktionsplan som var utarbetad av klinikens verksamhetschef, och som 

ledde till ökat antal hjärtoperationer, angavs som en betydande insats i förändringsarbetet. Av 

de rapporter som skrevs under genomförandet av projektet, var det bara slutrapporten som 

skulle lämnas till chefen. Kontakt med verksamhetschefen skedde oftast via mail. När 

projektet var avslutat fick teammedlemmar ett ”tack”- mail från verksamhetschefen vilket 

kändes trevligt, enligt flera av respondenterna. En av respondenterna beklagade att det inte 
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fanns någon kontakt med sjukhusets högre ledning, som divisionschefen eller 

sjukhusdirektören, vilket skulle behövas särskilt under genomförandet av förändringsarbetet. 

Enligt respondenternas åsikt, var förtroendeglappet mellan dem som jobbar på golvet och den 

högre ledningen stor. Om de högre cheferna skulle synas i verksamheten något mer, skulle det 

skapa bättre förtroende.  

Externa konsulter 

Det som påverkade projektets genomförande negativt, var de problem som uppstod i 

relationer med teamets handledare vilket beklagades av alla respondenter. ”Hon blev mer och 

mer osynlig efter halva tiden med projektet, så vi tyckte inte att vi fick så bra stöd där. Det 

skapade en viss frustration att hon hade svårt att komma till möten, och om hon var där så 

höll hon på med sin I-phone. Hon var inte helt närvarande /.../ och hade sagt själv att 

projektet låg utanför hennes vanliga arbetsuppgifter, så hon hade ingen avsatt tid för 

detta”(Intervju 3). Respondent 2 berättade att handledaren hade försvunnit helt efter ett tag 

och någon annan person som skulle ersätta henne kom inte. Däremot fick teamet stöd och 

respons från projektledarna, vilka ansågs vara mycket kunniga och hjälpsamma av alla 

respondenter. 

Resurser 

Vad gällde de resurser som krävdes för projektets genomförande, så var tids- och 

personalresurser av största betydelse, enligt alla respondenter. För planeringsarbete i samband 

med projektet fick teammedlemmarna fyra timmar varje vecka. För att kunna implementera 

förändringar skulle dock krävas mer tid än den. Respondent 2 berättade att enligt planeringen 

skulle 17 hjärtoperationer och 6 lungoperationer göras varje vecka och man utgick ifrån 

samma operationsprogram för alla patienter. Dock var det oftast inte möjligt att fullfölja 

planeringen, eftersom alla operationer hade olika svårighetsgrader. Hon tyckte att om de hade 

möjlighet att flytta på en operation, då de hade fått in ett svårare fall, skulle det vara lättare att 

komma i kapp under resten av veckan. ”Det kunde vi inte göra och till slut blev det tvärnit 

ändå. Om vi bara hade haft lite luft, skulle det gått mycket smidigare”(Intervju 2). Att ha bara 

en person som extrapersonal till hjälp under tyngre perioder, skulle enligt henne underlätta 

mycket för alla medarbetare på avdelningen. ”Vissa perioder var väldigt tunga, särskilt när 

man hade för stort antal akuta patienter. Ibland skulle man operera på nätter och sedan gick 

personalen hem, vilket inte ingick i planeringen. Det skapade en pressad situation under 

resten av dagen och gjorde det svårt att utgå utifrån det som var planerat”(Intervju 2). 
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Respondent 4 tyckte att om det var bestämt att kliniken skulle delta i ett projekt, behövde man 

anpassa verksamheten och hålla den något lägre under viss period. ”Vi arbetade ju för att 

förbättra flödet och det skulle alla vinna på i slutändan. Man skulle inte titta på vad som 

hände där och då, utan skulle försöka se ett antal år framåt /.../ I framtiden skulle man få 

tillbaka det man hade satsat på idag” (Intervju 4). 

Utbildning 

Ingen av Respondenterna tyckte att de behövde få mer utbildning i förändringsarbete än den 

som de hade fått på de lärande seminarierna. I samband med seminarierna genomfördes en 

introduktionsföreläsning om vad lean metoden handlade om, för de teammedlemmar som inte 

hade haft en sådan utbildning tidigare. Respondenterna berättade att olika föreläsare var 

inbjudna på seminarierna och att föreläsningarna hade gett mycket inspiration och idéer. Det 

som enligt respondent 3 skulle behövas, var mer avsatt tid för erfarenhetsutbyte med andra 

team som deltog i projektet. Han tyckte att under ett sådant samarbete fick man många idéer 

som kunde tillämpas i egna verksamheten. Det bekräftades av respondent 2 som upplevde att 

det var mycket givande att träffa medarbetare från andra kliniker som man kunde byta 

erfarenheter med. ”Ibland när vi hörde om de problem som andra team hade, tänkte vi: det 

här har vi redan jobbat bort! Vi stärktes i vårt eget arbete och förstod att vi redan hade 

kommit en bit på väg”(Intervju 2). Det som saknades, enligt henne, var kunskap om hur 

projektet skulle drivas och vad teamet skulle koncentrera sig på i början av projektet.   

Tidigare förbättringsprojekt 

Respondent 4 berättade att innan ”Bättre flyt III” projektet startades hade de redan påbörjat ett 

arbete med ett eget projekt på operationsavdelningen. Det handlade om förbättrat patientflöde 

då alla rutiner, från att en patient kom till operationsavdelningen tills han eller hon lämnades 

på intensivvårdsavdelningen, skulle ses över. Målet var att göra hela processen så effektiv 

som möjligt. När de fick veta att de skulle vara med i ett annat projekt, trodde de att de skulle 

kunna fortsätta arbeta med det de hade påbörjat tidigare, och få hjälp och stöd för att komma 

vidare i det arbetet. Senare visade det sig att ”Bättre flyt III” projektet var så övergripande att 

det inte fanns möjlighet att gå in på detaljer och rutiner på operationsavdelningen, vilket 

gjorde att deras eget förbättringsprojekt lades åt sidan. Respondent 3 och respondent 4 

beklagade att de inte hade möjlighet att slutföra arbetet. Att de redan var inne i ett 

förändringsarbete och var medvetna om vilka förändringar behövdes, samt hade kunskap om 

hur flödesprocesser skulle läggas upp, hjälpte något i arbetet med ”Bättre flyt III” projektet, 
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tyckte respondenterna. Respondent 2 berättade om ytterligare ett tidigare förändringsprojekt 

som hade syftat till att förbättra patientflödet på kliniken. En grupp av medarbetare åkte till 

Norge för att se på vilket sätt deras kollegor i grannlandet arbetade. När gruppen kom tillbaka, 

infördes det nya rutiner utan att medarbetarna fick någon information om detta. Det skapade 

förvirring och ledde till att alla förändringar var borta efter ganska kort tid och rutinerna var 

tillbaka till de gamla. Teammedlemmarna i ”Bättre flyt III” projektet ville undvika detta 

misstag och försökte bli bättre på att informera andra medarbetare om de förändringar som 

skulle ske.  

Medarbetarens deltagande och engagemang 

De flesta delar av verksamheten blev berörda av förändringar, och många av klinikens 

medarbetare var involverade i förbättringsarbetet, tyckte respondent 3. Det handlade om både 

personal på egna avdelningar samt andra aktörer inom sjukhuset. Enligt respondent 2, hade 

alla medarbetare möjlighet att komma med sina förslag och åsikter. Hon berättade att det 

fanns en låda där man kunde lämna lappar med förslag på förbättringar och andra önskemål. 

Dessutom pratade teammedlemmarna med sina kollegor på avdelningarna om vad som skulle 

kunna förbättras. På så sätt var kirurger involverade i arbetet med nytt väntekort, narkosläkare 

med förkortning av tid innan extubering, fysiologer med införandet av fasta tider för EKG. 

Dock upplevde hon inte något större engagemang hos klinikens medarbetare: ” alla hade 

möjlighet att säga vad de tyckte, men den möjligheten inte utnyttjades /.../ återigen handlar 

detta om tiden, folk hinner inte riktigt fundera på saker och engagera sig något 

extra”(Intervju 2). Enligt respondent 4 var alla medarbetare välkomna med synpunkter och 

feedback. Det fanns kollegor som tyckte att teamet gjorde ett bra jobb men negativa 

kommentarer övervägde. Hon trodde att det berodde på irritation som uppstod bland många 

medarbetare på grund av att teammedlemmarna skulle gå iväg för att arbeta med projektet. 

Hon berättade att i samband med arbetet inom målorådet ”öka medarbetarnas nöjdhet” bad de 

alla medarbetare att skriva vilka förändringar skulle de vilja ha själva. Några synpunkter som 

återkom oftast samlades ihop och sammanställdes, men teamet hade inte hunnit arbeta med 

dem under projektet.  Det lämnades över till chefer med tanke på att de skulle ta hand om det 

och att inte personal skulle känna att deras förslag blev bortkastade. Som en av orsaker till låg 

engagemang i projektet bland klinikens medarbetare, såg hon det faktum att resultat av 

förbättringsarbetet inte alltid var synlig från dag ett och att det kunde vara svårt att tänka 

långsiktigt. 
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Externa aktörer var också involverade i förbättringsarbetet, berättade respondent 3. Det nya 

väntelistkortet
5
 presenterades för kardiologer ute i regioner och han upplevde att de förstod 

klinikens problematik med outredda patienter och reagerade positivt på de nya kraven. 

Dessutom handlade det inte bara om ökad produktion, utan i första hand om patientens bästa. 

Som exempel tog han de fall, då patienterna som förbereddes för operation i hjärtklaffarna 

skulle genomgå en tandläkareundersökning, eftersom infektion i tänderna kunde sätta sig på 

den nya klaffen. Om inte patienten hade gjort den undersökning på hemorten var tandläkaren 

på kliniken tvungen att dra ut tanden, fast det skulle kunna behandlas med antibiotika om den 

undersökningen skulle var gjort i tid. Det var en av de frågor som blev synliga i samband med 

projektet. 

Information 

Det som upplevdes som ett problem var att informera alla klinikens medarbetare om det 

arbete som genomfördes i samband med projektet, tyckte respondent 3. Enligt honom, var det 

svårt, eftersom kliniken var en relativt stor arbetsplats och det var många personer som 

berördes av förändringarna. För att förändringarna skulle vara långvariga behövdes det att få 

med sig så många medarbetare som möjligt, och det skulle behöva läggas ännu mer energi på 

att ge information än det gjordes. Respondent 2 berättade att de informerade sina kollegor om 

arbetet med projektet på personalmöten som de hade en gång i vecka och de hade cirka tio 

minuter på sig för att ge information om projektet, vilket inte alltid räckte. Respondent 4 

tyckte att trots teammedlemmarnas försök att ge information om projektet till sina kollegor på 

avdelningsmöten och genom att sätta lappar på avdelningarnas informationstavlor, kunde det 

vara otillräckligt ändå. 

Dokumentation 

 Det som ansågs vara ett problem var att dokumentering under projektarbetet var lagt på fel 

nivå, tyckte alla respondenter. ”Dokumentering och rapportering till projektledningen tycktes 

vara nödvändig ont.  Det tog från oss den tid som vi helst skulle ägna åt just försöket att ta 

tag i de grundläggande problemen på kliniken. Det var för mycket dokumentation. Till 

exempel fokusen på slutpresentationen var alldeles för stor. Det är klart att det var viktigt att 

presentera projektets resultat på ett bra sätt, men det var ju inte det som var målet. Man 

skulle lägga mer tid på förändringsarbetet istället” (Intervju 3). Respondent 2 berättade: ”/ 

                                                           
5
 Väntelistkort – en lista, där det tydligt framgår vilka undersökningar ska vara genomförda innan 

patienten accepteras för operation. 
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.../ jag tänkte: men hur kan vi sitta så mycket och bara vrida ord när vi kan göra så mycket 

konkreta saker /.../ Vi fick ju bara tillbaka alla papper – skriv om! Det var för mycket! Ibland 

ringde vi till projektledarna och sa: ”Vi har kört fast! Säg vad vi ska skriva, så vi kan gå 

vidare! Vi ville ju förbättra verksamheten och inte lära oss att skriva fina rapporter”(Intervju 

2). Respondent 4 tyckte att arbete med slutrapporten tog alldeles för mycket tid ifrån dem och 

att det kändes som att skriva ”en avhandling”. Hon beklagade att teamet inte var informerad i 

början av projektet att de skulle skriva en så stor rapport, då de kunde börja arbeta med den 

tidigare. 

Införande av förändringar 

Respondenterna ansåg att det var ett stort grep som togs över hela verksamheten med fokusen 

på hela vårdkedjan (bilaga 8) och alla dess detaljer, men de förändringarna som genomfördes 

under arbetet med projektet var inte revolutionerande. Respondent 3 berättade att ett antal nya 

rutiner sattes upp och efter ett tag gjordes mättningar av de resultat som de rutinerna ledde till. 

I de fallen då resultatet blev bra, infördes de rutinerna som fasta och en del av dem hade blivit 

bestående. Som exempel tog han förändringen av rutiner som man följde när man sövde ner 

patienten innan operationen och väckte efter, och som påverkade antal timmar som patienten 

låg i respirator och sov efter operationen. Nya rutiner som förkortade den tid testades på tio 

patienter först, innan de infördes som fasta. Respondent 4 berättade att det var viktigt att sätta 

de mål som var mätbara, för att se om resultatet blev bättre eller inte. De förändringar som 

inte gav något bra resultat togs bort. De flesta förändringar testades i liten skala som till 

exempel väntelistkort testades först på två inremitterande
6
 enheter, i Eskilstuna och Västerås. 

Införandet av omarbetat väntelistkort och överenskommelse om fasta EKG
7
 tider var några av 

dem betydelsefylla förändringar som implementerades under Bättre flyt projektet, enligt 

respondent 2. 

Respondent 3 berättade att alla förändringar följdes upp med mätningar och statistik som 

visade var man befann sig under projektets olika perioder. Mättningarnas frekvens berodde på 

det mål som skulle uppnås, eftersom för olika mättningar krävdes olika tid. 

                                                           
6
 Inremitterande sjukhus är de sjukhus som hänvisar en patient till specialistläkare för undersökning 

eller behandling. 
 
7
 EKG - elektrokardiogram, är en metod som mäter hjärtats elektriska aktivitet för att se om det finns 

störningar i hjärtverksamheten. 
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Inte alla förändringar som var genomförda hade blivit bestående. Enligt Respondent 3, inom 

vissa områden hade det skett förbättringar som ändå avtog efter ett tag.  Som exempel tog han 

förändringar av patienternas morgonrutiner, då man skulle vara igång med olika behandlingar 

en viss tid på morgonen. Om det blev fördröjningar från på morgonen, hängde det kvar resten 

av dagen, vilket ledde till övertid hos personal. Där blev situationen bättre i början av 

projektet, men sedan blev det mycket sämre. Vad som orsakade försämringarna visste inte 

respondenten, men förmodade att det engagemang som fanns hos personalen från början hade 

upphört efter ett tag, vilket ledde till återgång till dem gamla rutinerna. En annan anledning 

enligt honom, kunde vara att man inte fick alla medarbetare att känna ansvar för utveckling av 

verksamheten. ”Det hade vi sett i andra sammanhang också. Det svåraste var att få 

förändringarna kvarstå. Det krävdes något mer för det”(Intervju 3). Respondent 4 hade 

likadant åsikt och tyckte att det var svårt att genomföra förändringarna som skulle hålla i 

längden. Hon tyckte att det var lätt att halka tillbaka till de gamla rutinerna och att 

medarbetare behövde varandras och ibland chefens påminnelser om det nya arbetssättet. 

”Teamets uppgift var att arbeta fram de nya arbetsrutiner, men det var inte bara vi som 

skulle se till att dem rutinerna skulle fullföljas”(Intervju 4). Hon visste inte om de 

förändringarna som var genomförda under projektet hade blivit en naturlig del av vardagligt 

arbete, eftersom hon upplevde att de flesta förändringar låg utanför operationsavdelningen 

och hon visste inte hur det såg ut på andra avdelningar. 

Respondent 3 tyckte inte att dagliga verksamheten påverkades av arbete med projektets 

genomförande och han upplevde inget missnöje bland sina kollegor att han skulle gå iväg från 

verksamheten för att arbeta med projektet. Respondent 2 upplevde däremot att många 

kollegor var missnöjda, ”/.../ det försvann 10 personer varje onsdag och det märktes direkt! 

Folk fick hoppa in och jobba istället för oss för att vi skulle kunna gå ifrån. Självklart 

undrade de om vi verkligen skulle behöva sitta med det här. Ibland kändes det inte riktigt 

bra...”(Intervju 2). Respondent 4 berättade att några gånger blev det för lite personal på 

avdelningar vilket skapade stressituationer, dock var det inga operationer som var inställda på 

grund av arbetet med projektet.  

Stimulansåtgärder 

Enligt respondent 3 fanns det inga stimulansåtgärder eller belöningar för personal under 

genomförandet av projektet. Respondent 3 trodde mer på inre motivation än på yttre 

belöningar, men tyckte att visa saker, som hade en mer symbolisk värde, som till exempel en 
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tårta eller personaltidning, skulle ledningen kunna bjuda på. Han menade att betydelse av 

sådana små belöningar underskattades i strävan efter ekonomiska besparningar, vilket skapade 

viss irritation bland medarbetarna. Respondent 2 hade liknande åsikt: ” vi som jobbar inom 

sjukvården har inga höga krav, vi vet att kliniken har ont om pengar. Men man skulle vinna 

otroligt mycket på att bjuda personal på en sådan liten grej som en tårta... och jag menar inte 

att vi ska få en tårta varje fredag” (Intervju 2). Respondent 4 berättade att de vände sig till 

ledningen för att få något ekonomisk stöd för att uppmuntra klinikens medarbetare och 

”tacka” dem med något symboliskt för hjälp med olika mättningar. Dock det stödet hade de 

inte fått. ”Det hördes ofta på avdelningen: man ska bara prestera och prestera, men det finns 

aldrig några morötter!”(Intervju 4), berättade hon. 

Lean  

Respondent3 tyckte inte att det gick att arbeta efter Lean metoden helt konsekvent inom 

sjukvåden, dock fanns det vissa delar som man kunde ta till sig. Det tänket, att man skulle 

jobba med ständiga förbättringar och åtgärda det som stör ett effektivt arbete, skulle leda till 

ständig utveckling av verksamheten. Samtidigt de mål som handlade om effektivitet och att 

vårdprocessen skulle gå så snabbt som möjligt, skulle eventuellt ske på bekostnad av kvalitet, 

i alla fall den upplevda kvaliteten hos patienten, tyckte han. Respondent 4 var något 

pessimistiskt inställd till användandet av Lean metoden inom sjukvården. Hon tyckte att det 

var svårt att tillämpa den i arbetet med människor. Däremot ansåg hon att det fanns vissa 

moment i metoden som kunde användas i förbättringsarbete på sjukhus. Respondent 2 tyckte 

att arbete efter Lean metoden skulle kunna ge ett bra resultat, dock krävdes det mer resurser 

och förståelse från ledningen. För att kunna anpassa sig bättre och följa det som var planerat 

behövde man ha någon ”lucka”, en tid som var inte inplanerat och som skulle användas vid de 

behandlingar som krävde mer tid, berättade hon. 

Hinder 

Största hindret för genomförandet av projektet såg respondent 2 i det faktum, att många av de 

som arbetade på sjukhuset var låsta i gamla rutiner och hade svårt att ändra sig. Även om det 

var många som ville ha förändringar, fanns det fortfarande många som ville ha kvar gamalt 

arbetssätt, vilket påverkade alla. Dessutom tyckte hon att hierarkin var mycket stark inom 

sjukvården. Hon berättade att i vissa fall påverkade det genomförandet av projektet negativt. 

Exempelvis, trots att det var bestämt att det var bara färdigtutredda patienter som skulle 

accepteras för operationen, fortsatt kirurgerna acceptera outredda patienter vilket innebar att 
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patientens vistelsetid på kliniken ökade, eftersom alla förundersökningar skulle göras här. 

”Kirurgerna tyckte att det var viktigt att vara mer serviceinriktade, och det var de som 

bestämde” (Intervju 2).  

Det som respondent 3 ansåg vara det största hindret, var att klinikens personal hade inte blivit 

ordentligt informerade om vad ett förbättringsarbete innebar. Han tyckte att det vore bra om 

alla medarbetare kunde gå på åtminstone ett av de lärande seminarierna vilket skulle öka 

förståelse för syftet med projektet. ”För att förändringarna skulle vara bestående, kunde det 

inte vara bara en entusiastisk grupp som arbetade med det, det skulle slå inom alla 

medarbetare. Man skulle tänka mer på om hur man skulle få alla att vara mer engagerade i 

förändringsprojektet från början”(Intervju 3). Utöver detta insåg han att hierarkin inom 

sjukvården gjorde att den enskilde metarbetaren inte stimulerades till att ta eget ansvar och 

engagera sig. Han trodde att många väntade på att förändringar skulle komma uppifrån och 

försökte inte själva lösa de problem som de stötte på. ”Samtidigt är man lite bekväm, vilket 

gör att det kan kännas jobbigt med förändringar. Det jobbigaste var att inse efter en sådan 

resa med projektet, att det går så otroligt trögt att förändra saker och ting inom sjukvården. 

Det går långsamt och det krävs mycket tålamod”(intervju 3). En annan sak som han tyckte 

hindrade förändringsarbetet var en stor fokus på ekonomi. Han upplevde att ekonomin hade 

blivit ett mål i sig och allt arbete skulle underordnas det ekonomiska målet, vilket ledde ofta 

till kortsiktiga besparandet, som på lång sikt skulle leda till högre kostnader. 

Respondent 4 tyckte att tidbristen utgjorde det största hindret för genomförandet av 

förbättringsarbete på kliniken. Antal patienter som skulle opereras varje vecka var planerat 

och det krävdes att all personal var på sina arbetsplatser varje dag.”Om jag kände att jag 

knappt hade tid för att utföra det vardagliga arbete, blev det väldigt svårt att engagera mig i 

något annat”(Intervju 4), tyckte hon. Dessutom trodde hon inte att det gick att genomföra så 

omfattande förändringsarbete som planerades under ”Bättre flyt III” projektet på så kort tid, 

vilket enligt hennes uppfattning förväntades. Under projektets genomförande upplevde hon att 

det arbete som team gjorde skulle aldrig bli färdigt. Hon tyckte att bara det förändringsarbete, 

då man riktade sig mot mindre bitar och jobbade med dem tills man fick bestående resultat, 

kunde leda till förbättringar. Hon beklagade att de inte hade fått tillräckligt med information 

om vad ”Bättre flyt III” projektet skulle handla om, annars skulle hon inte delta i det och 

skulle fortsätta arbeta med det projekt som de hade startat på operationsavdelningen tidigare.  
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Stöd 

Respondet 2 tyckte att stödet för genomförandet av förändringsarbete skulle komma från 

ledningen, eftersom det var de som fattade alla beslut och om man inte fick ledningen med 

sig, kunde man inte förändra någonting.  Hon tog upp ett exempel som handlade om delmålet 

”att öka patienternas säkerhet”. Det fanns särskilda kläd- och hygienrutiner som skulle följas 

av alla som jobbade på operationsavdelningen. ”Man säger till någon av medarbetarna att 

man inte ska gå så här klädd när man är på avdelningen, men sedan kommer någon av 

cheferna lika klädd eller med klocka på, vilket man får inte ha! Men om chefer tycker att det 

är OK, då gör alla det! Det kan inte vara så, att nya regler gäller för en grupp och inte för 

den andra. När man som sjuksköterska går och knackar på – så här ska du vara klädd, så här 

ofta ska du spruta händerna – det är inte många som följer. Men om det kommer från 

ledningen - så går det plötsligt att göra”(Intervju 2). Hon tyckte att det var viktigt att 

cheferna skulle vara en förebild och visa gott exempel för alla medarbetare. En annan sak som 

hon ansåg skulle stödja ett förbättringsarbete, var ett bra samarbete mellan klinikens tre 

avdelningarna. Trots att alla tre avdelningar arbetade på olika sätt, hade de ett gemensamt 

syfte - att jobba för patientens bästa. Patienter kom in och skulle gå igenom hela kedjan och 

då spelade det ingen roll om en avdelning var superbra och den andra var urdålig, det skulle 

vara bra hela vägen. Hon tyckte att det som alla skulle vinna på, var bra kommunikation 

mellan avdelningarna, då man kunde komma överens om rutiner, få mer kunskap om 

varandras arbetsuppgifter och de problem som kunde uppstå. 

Respondent 3 ansåg stödet från ledningen vara viktigast också. Han upplevde att det fanns 

intresse och engagemang från verksamhetsledningen, men skulle ville känna att högre 

sjukhusledningen brydde sig mer om vad som hände på den konkreta sjukvårdsavdelningen. 

Även respondent 4 angav ledningens stöd som en viktig förutsättning för framgångsrikt 

förändringsarbete. Dessutom tyckte hon att medarbetarnas stöd var av stor betydelse. Hon 

insåg att ju fler av medarbetarna motarbetade det som gjordes under förändringsarbetet, desto 

mindre var sannolikheten att lyckas med det. Därför vore det bra om hennes kollegor skulle 

kunna ta del av de föreläsningarna som genomfördes under seminarierna: ”det var så otroligt 

inspirerande men det var svårt att föra inspirationen vidare till andra” (Intervju 4), tyckte 

hon. Dessutom insåg hon att människor engagerade sig mer när förbättringarna berörde deras 

vardagliga arbete och då man kunde se effekter av förbättringar varje dag.  
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4.3 Resultat från intervjuer med några av klinikens övriga medarbetare  

Två av klinikens medarbetare som inte ingick i förbättrings team blev intervjuade. En av dem, 

respondent 5 är undersköterska på intensivvårdavdelningen och den andra, respondent 6 är 

undersköterska på vårdavdelningen. 

Att ett förbättringsarbete skulle genomföras på kliniken fick respondenterna veta på 

respektive avdelningens planeringsmöte. Där fick alla medarbetare information om att ett 

projekt skulle startas och att ett team som skulle arbeta med planeringen av 

förbättringsaktiviteter hade bildats. Projektets syfte och mål presenterades för dem något 

senare. För respondent 5 var det tydligt att förbättringsprojektet skulle handla om att göra 

patientflöde smidigare och att alla moment i vårdprocessen skulle gå snabbare. Enligt henne, 

fanns det visa moment i processen som man kunde förkorta tid på och det kändes rätt att man 

arbetade just mot detta mål. För respondent 6 var målen med projekten mindre tydliga. Hon 

kände till att förändringarna handlade om förbättrat samarbete mellan klinikens tre 

avdelningar och förbättrat patientflöde och visste att det fanns en person från hennes 

avdelning som ingick i planeringsteamet. Det var den person som arbetade med projektet och 

förmedlade till teamet om de problem som skulle behöva åtgärdas på vårdavdelningen. De 

andra medarbetarna var enligt hennes uppfattning inte involverade i detta arbete och hon själv 

var inte insatt i projektet särskild mycket. 

Respondent 5 tyckte att genomförandet av projektet påverkade negativt andra medarbetarens 

vardagliga arbete. Ibland försvann det några personer från verksamheten för att delta i 

planeringsarbetet och det skapade stressiga situationer på avdelningen. Avdelningens 

medarbetare tyckte att de hade redan tillräkligt mycket att göra och det var svårt att hitta tid 

för projektets aktiviteter. ”När man hörde om projektet tänkte man: ”Nej, inte nu igen!” 

”Vad som kan bli bättre?” De flesta förstod ju att man måste vara kreativ och ha en 

utveckling, det måste hända saker, annars står man på samma plats. Men visst, kunde det 

vara för mycket ibland, det blev för stressig”(Intervju 5). Respondent 6 tyckte däremot inte att 

situationen på arbetsplatsen påverkades av deltagandet i projektet. Trots att det brukade vara 

ganska känsligt för verksamheten om en person skulle gå iväg, fungerade det bra under 

genomförandet av ”Bättre flyt III” projektet. Den person som var med i teamet hade fått avsatt 

tid för arbete med projektet, det gjordes förändringar i schemat om det så behövdes vilket 

gjorde att det inte kändes för andra att en person försvann. Hon upplevde inget missnöje bland 

medarbetarna på avdelningen.   
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Information om vad som skedde i samband med projektet fick båda respondenterna på 

avdelningsmöten. Respondent 5 insåg, att trots att det gavs information om projektet vid flera 

tillfällen, var hon inte alltid där och lyssnade och tog till sig den. ”Det är ju enskildes ansvar 

att ta till informationen när man får den, men ibland kände jag att jag inte hade tid att vara 

engagerat, jag hade så mycket annat att göra och tänka på. Och det gällde nog många här på 

kliniken” (Intervju 5). Respondent 6 var med på några av de möten då teammedlemmarna 

berättade om projektets gång och på ett möte där projektets slutresultat presenterades. Hon 

uppfattade att de flesta förändringarna berörde operationsavdelningen och den information om 

förändringsarbetet som hon hade fått kändes tillräcklig för hennes del. Dock skulle hon vilje 

veta mer om utvärderingen av några mätningar som gjordes på avdelningen, som till exempel 

undersökning av medarbetarnas trivsel på jobbet. 

Båda respondenterna kände att man inte kunde påverka planeringen och genomförandet av 

projektets aktiviteter i någon större omfattning. Alla målområden var bestämda uppifrån. Den 

som var engagerad kunde diskutera frågor och förslag som uppstod i samband med projektet 

med någon av teammedlemmarna, dock var det oklart om det gav någon påverkan på 

planeringen av projektets genomförande. Respondent 6 berättade att de hade fyllt i en enkät 

om vilka problem som de upplevde fanns på avdelningen. Trots att de förfrågningarna gjordes 

ett tag innan projektets start, utgick teamet ifrån den enkäten när de planerade det som skulle 

förbättras på vårdavdelningen.  

Ingen av respondenterna upplevde att de behövde genomgå en särskild utbildning i samband 

med ”Bättre flyt III” projektet. De hade gått utbildningar som handlade om Kaizen - och Lean 

metoder och viste vad de metoderna innebar sedan tidigare. En av respondenterna upplevde 

att det lades mycket tid och pengar på visa utbildningar och trots att hon förstod att det var 

viktigt att pröva nya saker, var hon något skeptiskt inställd till om de utbildningarna kunde 

verkligen leda till någon förbättring.  

Ingen av respondenterna tyckte att det fanns tillräckligt med resurser för genomförandet av 

förändringsprojekten på kliniken. I första hand handlade det om personalresurser. Det skulle 

underlätta mycket för medarbetarna om det fanns någon som skulle hoppa in istället för de 

personer som gick iväg för att arbeta med projektet. Under ”Bättre flyt III”projektet märktes 

personalbristen mer på intensivvårdavdelningen. På vårdavdelningen hade man haft liknade 

problem i samband med genomförandet av andra projekt eller utbildningar men under det 

aktuella projektet fungerade allt bra. 
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Vad det gällde projektets resultat, tyckte respondent 5, att man kunde se några förbättringar i 

patientflödet. Respondent 6 berättade att på vårdavdelning kändes det inte särskild mycket att 

ett förändringsarbete genomfördes på kliniken. En sak som förändrades på avdelningen var att 

de fick fasta tider för EKG vilket gjorde att patienter inte behövde vara kvar på sjukhuset i 

väntan på lediga EKG tider.  Det ledde till ett bättre patientflöde. Dessutom gjordes det 

mättningar av medarbetarnas trivsel på jobbet, men hon visste inte vad det ledde till och om 

det skedde några förändringar inom det område kunde hon inte märka heller. 

För respondent 5 var det svårt att identifiera några faktorer som stödjer förändringsarbetet på 

kliniken. Hon tyckte att den faktor som påverkade hennes avdelning och andra enheter på 

kliniken mest, var operationsavdelningens arbetssätt. Respondent 6 tyckte, att medarbetarnas 

engagemang och möjlighet att påverka var de faktorer som spelade en viktig roll i ett 

förändringsarbete. ”Men man blir mer engagerat om förändringarna berör en person på den 

nivå som han eller hon jobbar på. Man blir engagerat när man kan påverka och jag känner 

att jag kan och vill påverka just det som ligger närmast mig, som jag arbetar med. Jag skulle 

känna mig mer engagerat i ”Bättre flyt III” projektet om det skulle handla om just de 

uppgifterna som jag utförde. Jag vet ju inte hur folk på andra avdelningar jobbar, det blir för 

stort”(Intervju 6). Hon tyckte att de förändringarna som man kunde planera och genomföra 

själv i sitt vardagliga arbete kändes mer välkomna än dem som kom uppifrån. Hon berättade 

att de tog ofta upp de problem som uppstod, på avdelningens planeringsmöten. I fall man inte 

kunde närvara på möten, kunde man lämna skriftliga förslag vilket gjorde att alla blev 

delaktiga i förbättringsarbetet. Man prövade på olika lösningar och de förbättringarna som gav 

bra resultat blev oftast bestående. Hon tyckte att avdelningschefens lyhördhet och positiva 

inställning till att prova nya arbetssätt var en av de avgörande faktorerna för att lyckas.  

Det som hindrade förändringsarbete enligt respondent 5, var de gamla vanor som var ganska 

starka och svåra att förändra inom sjukvården. Respondent 6 insåg att det gick långsamt att 

genomföra förändringar inom sjukvården och hon hade funderat på varför det var så, men 

kunde inte hitta ett svar. Hon tyckte att det kunde bero på medarbetarnas engagemang och på 

vilken typ av förändringsarbete det handlade om: ”Ibland känns det att någon annan vill testa 

olika saker på oss och pröva olika arbetssätt, men det är ju vi på golvet som får utföra allt 

arbete. Oftast förändras det ingenting. Det blir bara mer jobb för oss, bland annat med 

dokumentation vilket gör att man bli bara trött på alla förändringar /.../ ibland känns det för 

mycket. Särskild om det är extra tungt på avdelningen känner man: ”Jag orkar inte med ett 

projekt till!” (Intervju 6). 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Implementeringens fem faser 

Trots att implementeringens fem faser inte låg till grunden vid planeringen och 

genomförandet av ”Bättre flyt för opererande verksamheter III” projektet, kan man särskilja 

de faserna ändå, även om de går in i varandra.    

 

Introduktionsfasen. 

Avsikten med introduktionsfasen var att skapa intresse och förståelse för behovet av 

förändringsarbete hos högsta ledningen vilket skulle leda till beslut om implementering av 

förändringar i en verksamhet. Beslutet om implementering av ett förbättringsprogram på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala hade fattats på högsta ledningsnivå. Diskussionen om 

”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektets genomförande startades av Uppsala 

Landstings direktören och sedan gick diskussionen vidare via sjukhusdirektören till 

sjukhusledningen. En styrgrupp som bestod av bland annat utvecklingsdirektör, biträdande 

sjukhusdirektör, chefläkare, divisionschefer och representanter för Sveriges Landsting och 

Kommun, sattes upp. Efter långa diskussioner, där verksamhetschefer för alla opererande 

verksamheter på Akademiska sjukhuset medverkade, hade styrgruppen fastställt de 

målområden som planeringsteam skulle utgå ifrån i sitt förändringsarbete. Förståelse och 

intresse för projektet hos ledningen var blandat. Många verksamhetschefer hade en positiv 

inställning till genomförandet av projektet, samtidigt som många av dem var skeptisk 

inställda. Verksamhetscheferna förväntades sprida projektets idéer vidare i respektive 

verksamhet, och det var de som skulle besluta om deras enhet skulle delta i 

förändringsarbetet. Thoraxkirurgiska klinikens verksamhetschef hade tagit beslut om 

klinikens deltagande i projektet. 

 

Försöksfasen. 

Genomförandet av förändringsprojekt skulle börjas med att skapa kunskap om hur ett 

förbättringsprogram skulle utformas, hur det skulle anpassas till verksamheten och vad som 

skulle skapa goda förutsättningar för förändringsarbete. Detta skulle ske under försöksfasen. 

För planeringen och genomförandet av förändringsarbetet på thoraxkirurgiska kliniken var ett 

tvärprofessionelltteam tillsatt. Det var klinikens avdelningschefer som valde de personer som 

skulle ingå i teamet, dock var det oklart vilka kriterier utgick cheferna ifrån i sitt val. Teamet 

bestod av personer som hade olika kunskap och erfarenheter vilket gjorde att de kunde 
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komplettera varandra och samverka på ett effektivt sätt. Samarbetsklimatet var gott under hela 

perioden som projektet pågick. För att vanliga misstag och problem skulle undvikas under 

genomförandet av förändringsarbete krävdes det, stöd av externa specialister. Teamet hade 

fått hjälp av projektledare och handledare. Projektledaren skulle ha ansvar för hela projektet 

och handledaren var den person som skulle ge stöd och hjälp till det enskilda teamet. Under 

projektets gång uppstod det dock problem mellan handledaren och teammedlemmarna. 

Handledaren tycktes vara engagerad i början av arbetet med projektet, men blev mer osynligt 

och frånvarande med tiden. Hon hade slutad helt efter ett tag, utan att någon annan person 

som skulle ersätta henne utsågs. Däremot fick teamet stöd och respons från projektledarna, 

som ansågs vara mycket kunniga och hjälpsamma. 

 

En aspekt som nämndes som en av de viktigaste i försöksfasen, var utbildning av chefer och 

de medarbetare som deltog i planeringar av förändringar. ”Bättre flyt på opererande 

verksamheter III” projektet bestod av fyra lärande seminarier som syftade på att utveckla 

deltagarnas kunskaper om Lean metoden och om hur implementering av förändringar i en 

sjukhusverksamhet skulle genomföras. Seminarierna handlade bland annat om målsättning, 

produktionsplanering och patientsäkerhet. Dessutom kunde teamdeltagarna ta del av många 

relevanta och inspirerande föreläsningar, träffa människor från andra sjukhus som var med i 

liknande projekt tidigare och utbyta erfarenheter med team från andra kliniker som deltog i 

projektet. Övriga medarbetare på kliniken hade dock inte möjlighet att delta i de lärande 

seminarierna. Efter varje seminarium fick teamet uppgifter om vad de skulle arbeta med under 

nästa arbetsperiod. 

 

En annan aspekt som Sörqvist (2004) ansåg vara viktig, handlade om att information om vad 

förbättringsprogrammet innebar och varför och hur det skulle genomföras, skulle ges till 

övriga medarbetare. Detta skulle skapa goda förutsättningar för införandet av förändringar. 

Information som berörde projektet skulle spridas mellan olika team via nyhetsbrev och 

elektronisk grupparbetsplats, där gemensamma dokument och månadsrapporter publicerades. 

Att sprida den information som teamet hade fått under seminarier vidare på sina avdelningar, 

var en av de uppgifterna som teammedlemmarna hade. Thoraxkirurgiska klinikens team 

bestod av representanter för alla yrkeskategorier i verksamheten vilket gjorde att läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor kunde informera respektive grupp på kliniken. Det 

gjordes oftast på personalmöten och genom lappar med information om projektet som sattes 

upp på avdelningars informationstavlor. Enligt teammedlemmarna, var det svårt att ge 
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tillräckligt med information till all personal på kliniken och att det skulle behöva läggas ännu 

mer energi på det, än det gjordes. De medarbetare som inte deltog i planeringen av 

förändringsarbetet, upplevde att de hade fått det information om projektet som de behövde. 

Det som ansågs saknas, var information om utvärdering av de mättningar som gjordes på 

avdelningar. Samtidigt poängterades det att det var varje medarbetarens personliga ansvar att 

ta del av information om vad som pågick under projektets genomförande, men många av 

klinikens medarbetare inte hade tillräckligt tid för att engagera sig i detta.  

 

Medarbetarnas engagemang och positiv inställning spelar avgörande roll för de resultat som 

uppnåddes under förändringsprojektet och ökad delaktighet kunde leda till högre acceptans 

för förändringar bland verksamhetens personal. Teamdeltagarna var väldigt engagerade i 

arbetet med projektet, men de tyckte att projektet var för styrd och om teamet skulle kunna 

bestämma själva vad de skulle förbättra i sina verksamheter, skulle kännas mer motiverande. 

Teammedlemmarna upplevde att de inte kunde förändra något inom vissa områden vilket 

påverkade engagemanget negativt. Övriga medarbetare försökte man involvera i 

förändringsarbetet också, speciellt de som berördes av förändringarna. Däremot märktes det 

inte något större engagemang i projektet hos klinikens personal, trots det att alla var välkomna 

att komma med förslag och åsikter. Enligt en av klinikens medarbetare kunde det bero på att 

beslut om att ett förändringsarbete skulle genomföras kom oftast uppifrån. Dessutom kunde 

sådana projekt kännas för omfattande för en enskild individ, som skulle vara mer engagerad 

och delaktig om förändringarna skulle beröra just de uppgifter som han eller hon utförde. 

Svårigheter att tänka långsiktigt gällande projektets resultat nämndes som en av faktorer som 

gav negativ påverkan på medarbetarnas engagemang. 

 

För att inte de nya arbetsmetoderna skulle bortprioriteras till förmån av dagliga arbetssysslor 

var det viktig att kontinuerligt följa upp förändringsarbetet vilket gjordes av 

teammedlemmarna på thoraxkirurgiska kliniken. Alla mål som var uppsatta i samband med 

projektets genomförande var mätbra och för att veta vad man befann sig under projektets 

olika perioder, följdes alla förändringar som genomfördes upp med mätningar och statistik. I 

de fall då avvikelser uppstod, behövde personal varandras eller ibland chefernas påminnelse 

om det nya arbetssättet.  

 

Det var viktigt att dokumentera allt arbete, och tänka igenom vilka dokument skulle bidra med 

positiva effekter till projektets genomförande och hur de skulle utformas för att onödig 
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pappersbyråkrati skulle undvikas. För att arbetet med dokumentation skulle underlättas under 

genomförandet av ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektet, hade enkla mallar 

tagits fram av projektledarna. För att projektledarna skulle kunna följa teamets arbete med 

projektet, ge återkoppling och det stöd som behövdes, skrev teamet en rapport en gång per 

månad. Utifrån de rapporterna utgick projektledare i sin planering av lärande seminarier och 

föreläsningar. Vid projektets slut hade teamet beskrivit de målen som var uppsatta, arbetet 

som genomfördes och de resultat som uppnåddes under arbetet med projektet i en slutrapport. 

Enligt projektledaren spelade inte rapporternas utseende och struktur inte någon större roll. 

Däremot upplevde teammedlemmarna att dokumentering låg på fel nivå och att skriva 

månadsrapporter och särskilt slutrapport tog från de alldeles för mycket tid, den tid som de 

skulle kunna lägga på förbättringsarbetet.  

 

Införandefasen. 

När en fungerande modell för verksamhetens förbättringsarbete hade utvecklats skulle 

införandefasen introduceras. Men innan detta steg behövdes en utvärdering av organisationens 

mognad för förändringsarbetet göras. För att undersöka om förankring av ett 

förbättringsarbete hade skett i verksamheten behövde man se över vissa frågor. En av de 

frågorna skulle handla om ledningens engagemang och stöd. Ledningen på thoraxkirurgiska 

kliniken var engagerat mer än som förväntades enligt en av teammedlemmarna, däremot 

andra skulle vilja se mer engagemang och intresse från ledningens sida till hur 

förändringsarbetet på kliniken pågick. En av de insatserna som ledningen gjorde och som 

ansågs vara generöst, var att teamet fick fyra timmar i vecka för arbetet med projektet. En 

annan betydande insats var att en produktionsplan var utarbetad av klinikens 

verksamhetschef. Dessutom fick teammedlemmarna hjälp av klinikens ledning med 

målsättningen inom vissa målområden. Det som ansågs vara till nackdel var att de hade inte 

fått ett ekonomiskt stöd för att kunna uppmuntra och belöna de medarbetare som bidrog med 

sina insatser till utvecklingsarbetet. 

 

En annan fråga som skulle besvaras gällde medarbetarnas inställning till förändringarna. 

Under genomförandet av förändringar på thoraxkirurgiska kliniken hade en del av klinikens 

medarbetare en positiv inställning till förändringarna och tyckte att teamet gjorde ett bra 

arbete. Samtidigt fanns det många som gav negativa kommentarer som oftast handlade om att 

teammedlemmarna behövde gå från verksamheten för att arbeta med projektet. Det fanns 

också åsikter om att det var för mycket förändringsarbete som genomfördes på avdelningar 
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tidigare utan att ge något resultat, och att klinikens personal var trött på det typ av projektet. 

Det poängterades också att människor var lite för bekväma av naturen vilket skapade en 

motståndskänsla mot förändringarna hos medarbetare.  

  

Tredje frågan som skulle besvaras gällde resurser som var avsatta för genomförandet av 

förändringsarbete. De resurserna som ansågs vara mest angelägna för genomförandet av 

förbättringsprojektet på kliniken var tids- och personalresurser. För utförandet av planeringar i 

samband med projektet fick teamet fyra timmar varje vecka, dock krävdes det mer tid för 

implementering av det som var planerat. Att ha en person som extra resurs skulle underlätta 

mycket för medarbetarna på kliniken. Att verksamheten skulle anpassas och hållas något lägre 

under den period som förändringarna skulle förankras hos klinikens personal nämndes som ett 

alternativ.  

 

Att ambitionerna med målsättningen skulle ligga på en realistisk nivå var viktigt. För teamet 

på thoraxkirurgiska kliniken uppstod det några problem med delmåluppsättning, då de 

försökte åtgärda för många problem samtidigt. Teamet var tvunget att ta bort en del 

förbättringsaktiviteter som de hade planerad att genomföra från början. Dessutom var en del 

av de mål som var uppsatta i början av arbetet med projektet, för ambitiösa och eventuellt 

ouppnåeliga. Efter diskussionen med verksamhetschefen blev de målen ändrade.  

Det var de frågorna som enligt Sörqvist (2004) var viktiga att besvara innan man skulle gå 

vidare med implementering av förändringar i verksamheten och i det fall då det rådde 

tveksamhet borde förankring av förbättringsarbete förlängas. Teamets medarbetare var 

medvetna om de problem och svårigheter som de hade inom ovannämnda områden men de 

upplevde de inte kunde påverka situationen mycket. 

 

Införandet av förändringar på thoraxkirurgiska kliniken skedde stegvis, då förändringarna 

implementerades i ett mindre skala och sedan bredde sig över hela verksamheten. Ett antal 

nya rutiner sattes upp på respektive avdelning och om tester och mättningar visade att de 

rutinerna gav ett bra resultat, infördes de som fasta. De flesta förändringar testades i liten 

skala innan de kunde omfatta hela verksamheten.  

 

Expansionsfasen. 

Att förbättringsarbetet skulle breda ut sig över hela verksamheten och omfatta alla processer 

är avsikten med expansionsfasen. På thoraxkirurgiska kliniken hade varje av tre avdelningar 



47 
 

sin roll i patientflöde och förändringarna på en av avdelningar hade påverkan på andra två. 

Exempelvis, de nya rutiner som följdes när man sövde ner och väckte patienten eller 

omarbetat väntelistkort som minskade patientens vistelsetid på kliniken, skulle ledda till 

förbättrat patientflöde i hela verksamheten.  

Ett viktigt steg i expansionsfasen var att försöka åtgärda de kundrelaterade problem som fanns 

i verksamheten vilket skulle leda till ökad kundtillfredställelse. Fokus på patienten var en av 

de viktigaste under genomförandet av ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektet, 

då två av fyra målområden handlade om att ”minska slöseri med patienternas tid” och ”öka 

kvalitet och patientsäkerhet”. För att kunna påverka de problem som låg utanför egna 

verksamheten skulle även leverantörer inkluderas i förändringsarbetet. Som exempel av ett 

sådant samarbete kunde överenskommelse med fysiologiavdelningen om fasta EKG tider för 

thoraxpatienter ses. Ett annat exempel var samarbete med inremitterande sjukhus, då det nya 

väntelistkortet presenterades för kardiologer ute i regioner och testades på två inremitterande 

enheter i Eskilstuna och Västerås, för att senare införas på övriga sjukhus. Detta samarbete 

skulle ledda till ökat antal patienter som var färdigt utreda när de kom till kliniken. 

 

För att tydliggöra det faktum att förändringarna ledde till verksamhetsutveckling och 

optimering av dess resultat skulle förändringsarbetets mål och affärsplanering knytas till 

verksamhetens ordinarie mål. ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektets mål 

matchade såväl thoraxkirurgiska klinikens vision som övergripande mål för år 2011 och 

handlade om verksamhetens strävan efter gott samarbetsklimat, hög kvalité och god 

tillgänglighet inom de ekonomiska ramar som budget angav. Dock var bara en av 

teammedlemmarna medveten om att projektets huvudmål, ”att öka produktionen med 

befintliga resurser” motsvarade et av verksamhetens övergripande mål.    

 

Integrationsfasen.  

Under integrationsfasen skulle förändringarna förstärkas och bli en naturlig del av ordinarie 

arbete. För att kunna uppnå detta var det viktigt att anpassa förändringarna till organisationens 

kultur. Ett av de områden där anpassningarna skulle uppnås var styrning. För att medarbetarna 

skulle acceptera förändringar och engagera sig i förändringsarbete, behövde förändringarna 

förankras på alla nivåer i en verksamhet. Beslut om thoraxkirurgiska klinikens deltagande i 

”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektet togs på ledningsnivå. Ett team som 

bestod av representanter för alla yrkeskategorier som fanns på kliniken bildades för arbete 

med förändringsprojektet. Teammedlemmarna var engagerade i förändringsarbetet, de fick 
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delta i flera seminarier, där de skulle få det stöd och kunskap som behövdes. Teamet hade fått 

ett vist stöd från klinikens ledning, men mer engagemang i arbetet med projektet från 

ledningens sida önskades. Övriga medarbetare var inte inblandade i förändringsarbetet särskilt 

mycket. De visste att det pågick ett förändringsprojekt på kliniken, men tyckte att det inte 

berörde deras arbetsuppgifter och rutiner.  

 

Ett annat område som var viktigt för kulturell anpassning av förändringar i verksamheten var 

uppföljning, då det krävdes att förändringsarbetet skulle följas upp planerat och formellt. 

Under genomförandet av ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektet följdes alla 

förändringar upp med mätningar och statistik på thoraxkirurgiska kliniken, fast efter 

projektets slut upphörde uppföljningen. Verifiering och visualisering, då det var viktigt att 

uppmärksamma, berömma och belöna de framgångar som hade uppnåtts under 

genomförandet av förändringsarbete, var det tredje området som var viktigt för kulturell 

anpassning av förändringar.. Klinikens team presenterade de resultat som uppnåddes i 

samband med projektet på avdelningsmöten och på spridningsseminarium, där representanter 

från operationsenheter inom olika regioner och landsting i landet närvarade. Det fans inga 

stimulansåtgärder eller belöningar för medarbetare på kliniken under genomförandet av 

projektet.  

5.2 Nyckelelement för ett effektivt förändringsarbete 

En tydlig förändringsstrategi som var framtagen på ledningsnivå skulle ligga till grunden för 

förändringar i en verksamhet. I projektet ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” 

användes genombrottsmetoden som byggde på att deltagarna skulle sätta tydliga, mättbara 

och patientfokuserade mål och utifrån de målen skulle olika aktiviteter planeras. 

Förändringarna skulle implementeras i verksamheten efter att de hade prövats, mäts och 

utvärderats i liten skala. En annan metod som låg till grunden för projektet var Lean metoden, 

som handlade om effektivisering av arbetsprocessen och eliminering av alla moment som 

störde ett effektivt patientflöde. Vilka metoder användes i projektet var tydligt för alla 

respondenter dock hade de olika åsikter om hur mycket Lean metoden passade i en 

sjukhusverksamhet. Det var viktigt att medarbetare skulle få känsla att det är de som ”ägde” 

förändringsarbete. Enligt några av klinikens medarbetare såg de ”Bättre flyt på opererande 

verksamheter III” projektet som ett projekt som sattes uppifrån och att detta förändringsarbete 

var inte ”deras”. 
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God tvåvägs kommunikation mellan medarbetare och ledningen skulle skapa bra 

förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete. Under projektet saknades kommunikation 

mellan klinikens medarbetare och sjukhusets högsta ledning, trots att beslutet om 

genomförandet av projektet hade tagits på den högsta ledningens nivå. Klinikens chefer var 

bjudna att delta i några av de fyra lärande seminarierna. Kommunikation mellan 

thoraxklinikens teammedlemmar och verksamhetschefen fungerade bra och skede oftast via 

mail. Teamdeltagarna kunde vända sig till verksamhetschefen i de fall de behövde stöd och 

hjälp. Dock enligt några respondenter, skulle det behövas mer uppmärksamhet från klinikens 

ledning till arbetet med projektet. De medarbetare som inte ingick i planeringsteamet kände 

att de hade möjlighet att framföra sina åsikter och förslag, men var tveksamma om det kunde 

påverka något. 

 

För att motståndet hos medarbetarbetare skulle minska behövde de involveras i 

förändringsarbetet. Klinikens medarbetare som inte ingick i planeringsteamet var inte 

involverade i arbetet med projektet särkilt mycket. De deltog i några mättningar och kunde 

framföra sina förslag och idéer om vad de tyckte skulle behöva förändras i verksamheten. 

Trots att klimatet på kliniken ansågs vara öppen var det inte många medarbetare som 

engagerade sig i förändringsarbetet. Tidsbrist och trötthet på förändringar förmodades vara 

orsaken till detta ointresse.  

 

 Tidsbestämda och mätbara delmål och slutmål var uppsatta för arbetet med projektet. 

Målområden för förändringsarbetet var bestämda av projektets styrgrupp och var tydliga för 

de respondenter som ingick i planeringsteamet. Till vissa målområden fanns det dock en 

skeptisk inställning. Delmålen inom de förbestämda målområdena skulle sättas av 

teammedlemmarna själva utifrån de problem som skulle åtgärdas i verksamheten. Målen med 

förändringsprojektet var mindre tydliga för dem av klinikens medarbetare som inte deltog i 

planeringsarbetet. Utbildning av medarbetarna angavs vara ett viktigt element i en lyckad 

förändring. Under genomförandet av ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektet 

fick teammedlemmarna en viss utbildning i vad Lean metoden handlade om. Dessutom kunde 

de delta i fyra seminarier som gav inspiration och stöd genomförandet av förändringsarbetet. 

Övriga medarbetare på kliniken fick inte delta i de seminarierna. 
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 5.3 Diskussion 

Studien visar att det fanns många faktorer som påverkade genomförandet av 

förändringsarbetet på thoraxkirurgiska kliniken i Uppsala på olika sätt. Det som jag anser 

spela en avgörande roll för genomförandet av förändringar i en verksamhet är ledningens 

engagemang och intresse för förändringsarbete. Beslutet om genomförandet av projektet hade 

tagits på den högsta ledningsnivå, fast under projektets arbetsgång verkade inte någon 

uppföljning av projektet från de högre cheferna förekomma. Jag tycker att högsta ledningen 

behövde visa mer intresse för arbetet med projektet vilket kunde öka medarbetarens 

förtroende för ledningen och deras beslut. I diskussioner angående de områden som behövde 

förbättras var bara den högsta ledningen och verksamhetschefer inblandade. Jag tycker att 

sjukhusets övriga medarbetare skulle kunna involveras i diskussioner också.  Detta kunde ske 

exempelvis genom att samla medarbetarnas förslag och åsikter eller genom att skapa 

planeringsgrupper på varje klinik, som skulle se över det som behövde förbättras på deras 

enheter. Efter sammanställning av förslag och åsikter från olika kliniker skulle man kunna 

komma överens om de förbättringsområden som var aktuella för alla. Jag tycker att detta 

kunde skapa känsla av delaktighet hos medarbetare och leda till högre engagemang i 

förändringsarbetet. I fall det skulle finnas alldeles för många åsikter som särskiljde sig från 

varandra, skulle ledningen kunna gå in och besluta vilka av dem förslag gynnade alla 

inblandade mest. 

 

Teammedlemmarna på thoraxkirurgiska kliniken var skeptiskt inställda till visa av de 

bestämda målområdena, då de tyckte att de inte kunde påverka något. Där skulle förmodligen 

behövas mer samarbete med klinikens ledning som skulle tydliggöra de ramar som 

teammedlemmarna kunde agera inom.  

 

Teammedlemmarna upplevde att de inte hade tillräckligt med tids- och personalresurser för 

implementering av förändringar på kliniken, vilket ökade skepticism i arbetet med 

effektivisering av patientflöden. Tidsbrist och högarbetsbelastning på kliniken gjorde också 

att personal inte hade tid att engagera sig i förbättringsarbetet. Teammedlemmarna arbetade 

med projektet under sin ordinarie arbetstid och det faktum att de skulle gå ifrån verksamheten 

väckte oftast missnöje hos deras kollegor och eventuellt motståndskänslor till 

förändringsarbete. Klinikens svåra ekonomiska situation skulle kunna förklara ledningens 

ovilja att sätta in några extra resurser under genomförandet av förändringsarbetet.  Samtidigt 
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tycker jag, att de satsningar på resurser som skulle kunna göras idag kunde leda till mer 

kostnadseffektiv verksamhet i framtiden.  

 

Arbetet med projektets fyra målområden upplevde klinikens personal som väldigt stort och 

omfattande och därför svår att överblicka. Detta ledde till att många kände att projektet inte 

berörde deras vardagliga arbetsuppgifter. De förändringarna som skulle initieras av 

medarbetarna på avdelningar och var mindre omfattande var mer välkomna och väckte större 

engagemang hos klinikens personal. Samtidigt kunde det leda till att medarbetare 

koncentrerade sig bara på sin egen enhet utan att bry sig om vad som hände på andra 

avdelningar. Detta kunde skapa sämre förutsättningar för patienten som behövde gå igenom 

alla tre avdelningar under sin vistelse på kliniken. Bra samarbete mellan avdelningarna skulle 

leda till mer effektivt arbetssätt för varje av dem.  

 

 Jag tycker att det skulle krävas mer engagemang i arbetet med förändringar hos klinikens 

personal. För att skapa detta engagemang vore det mycket givande att ge alla medarbetare 

möjlighet att delta i något av de lärande seminarierna som genomfördes i sambandet med 

projektet. Inspiration som man kunde få på seminariernas föreläsningar skulle kunna hjälpa 

medarbetarna att förstå bättre vad förändringarna kunde innebära för de personligen och för 

hela verksamheten. På ett sådant sätt skulle de involveras i förändringsarbetet mer vilket 

skulle öka deras delaktighet och skulle ge en känsla att det var ”deras” förändringar. Samtidigt 

förstår jag att det skulle vara svårt att lösgöra klinikens medarbetare för deltagandet i 

seminarier, eftersom det kunde påverka den dagliga verksamhetens utförande negativt. 

 

En av de faktorer som kunde ha påverkan på förändringsarbetet var stark hierarkisk struktur 

inom sjukvården. På ett sätt kunde det leda till att den enskilde medarbetare inte stimulerades 

till att ta eget initiativ och lösa de problem som uppstod och väntade på order som skulle 

komma uppifrån. Det var väldigt svårt att implementera förändringar om inte klinikens 

ledning var med och ”godkände” de nya rutinerna. Detta kunde också ses som en fördel, då 

rutinerna på ett sjukhus berörde oftast människors hälsa och liv och därför kunde inte ändras 

hur som helst. På ett annat sätt var professioners roller väldigt tydliga, och de som stod högre 

på sjukhusets hierarkiska trappa ville oftast bibehålla sina positioner i beslutsfattande 

processer och eventuellt hade svårare att acceptera förändringar. Återigen var det ledningens 

roll att sätta krav och inleda en sådan dialog som skulle stärka respekt för varandras roller på 

kliniken vilket skulle skapa goda förutsättningar för förändringar. De regler och rutiner som 
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bestämdes skulle följas av alla medarbetare på kliniken, i annat fall var det meningslös att 

införa förändringar.  

 

Det fanns andra faktorer som påverkade genomförandet av förändringsarbetet på 

thoraxkirurgiska kliniken. Bra sammansättning av personer som ingick i planeringsteamet 

skapade en god samarbetsmiljö kunde ha en positiv påverkan på projektets resultat. Det är 

svårt att säga hur de problem som uppstod mellan teamet och teamets handledare påverkade 

arbetet. Då hon lämnade teamet var de antagligen tillräckligt självständiga i sitt arbete med 

projektet och kunde slutföra arbetet på egen hand. Dessutom hade de fått den hjälp som 

behövdes från projektets projektledare. Det som upplevdes som negativt var arbete med 

projektets dokumentation. Att följa och dokumentera arbetet med projektet var en viktig del 

av förändringsprocessen, men dokumentationen skulle inte behöva ta den tid som kunde 

användas på ett mer effektivt sätt. En fråga som ansågs vara känslig gällde stimulansåtgärder 

och belöningar för klinikens medarbetare. På ett sätt för att lyckas med förändringsarbete som 

skulle resultera i bestående förbättringar var det viktigt att de som genomförde arbetet hade 

starkt inre motivation och övertygelse i att förändringarna var nödvändiga. Samtidigt tycker 

jag att ledningen skulle behöva visa sina medarbetare att deras arbete syns och uppskattas. 

Väldigt små investeringar kunde i detta fall leda till stor avkastning i form av medarbetarnas 

engagemang och delaktighet i utvecklingsarbetet.   

 

Som det har poängterats tidigare i studien anses sjukhus vara en av de mest komplexa 

organisationer som är svåra att förändra. Det finns många hierarkiska nivåer inom sjukvården 

och för att kunna lyckas med implementering av förändringar måste de förankras på alla 

nivåer. Den bild som jag har fått under genomförandet av studien är att det är väldigt svårt att 

nå alla medarbetare på kliniken och väcka deras intresse till förändringsarbetet. Beslutet om 

genomförandet av förändringsprojektet kommer uppifrån, delegeras till mellanchefer och 

senare ner i organisationen. En grupp av entusiastiska medarbetare skapas för planering av 

förändringsaktiviteter, men övriga medarbetare på kliniken bli inte insatta i detta arbete 

särskild mycket, trots att det är de som berörs av de flesta förändringarna mest. En av 

anledningar till detta ointresse anser jag ligga i det faktum att det genomförs för många olika 

förändringsprojekt inom sjukvården. Många av dem avbryts eller misslyckats vilket skapar 

negativa förväntningar hos de medarbetarna som jobbar ”på golvet” och utsätts för 

förändringsförsöket. Det bli svårare för dem att acceptera förändringar vid nästa 
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förändringsprojekt. Att satsa energi och resurser på färre projekt, följa genomförandet under 

och efter arbetet med projektet kan eventuellt ge bättre resultat och bestående förbättringar. 

 

En annan aspekt som är viktigt att ta hänsyn till är de metoder och koncept som väljs vid 

implementering av förändringar i verksamheten, hur de presenteras till medarbetare och hur 

medarbetarnas inställning till förändringsarbete påverkas. Eventuellt erbjuder lean - metoden 

stora möjligheter inom sjukvården och även om det inte alltid går att tillämpa lean 

processerna fullt ut, kan man utgå från vissa grundläggande principer, arbeta med ständiga 

förbättringar och utveckla lösningar utifrån de viktigaste prioriteringarna i egna 

verksamheten.  

6. Slutsatser 

 

Uppsatsens syfte är att analysera vad som stödde och hindrade genomförandet av 

förbättringsprojektet ”Bättre fly på opererande verksamheter III” som pågick på 

thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien har lett till följande 

slutsatser: 

 

Faktorer som stödjer genomförandet av förändringsarbetet 

Studien visar att en av de viktigaste faktorer som stödjer implementering av förändringar är 

ledningens engagemang i förändringsarbete. Ledningen ska ha goda kunskaper om detta 

arbete och förståelse att deras agerande har en stark påverkan på anställdas attityder och 

inställningar till förändringar. Ledningens stöd är viktigt för genomförandet av ett 

förbättringsprogram i verksamheten. Ledningen behöver ta fram en tydlig förändringsstrategi, 

och se till att de metoderna som används i förändringsarbetet är tydliga för alla medarbetare i 

organisationen. En annan faktor som stödjer förändringsarbete är medarbetarnas acceptans 

och positiv inställning till förändringar. En grupp av entusiastiska medarbetare med olika 

kunskap och erfarenheter ska bildas för planering av förändringsaktiviteter. Att skapa 

delaktighet hos medarbetarna på alla nivåer i organisationen samt skapa en känsla att det är 

”deras” förändringar är viktigt.  Uppsättning av tydliga, mätbara och uppnåeliga mål skapar 

goda förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete. Det som ska prioriteras under 

genomförandet av förändringsarbete är uppföljning av pågående projekt och utvärdering av 

uppnådda och uppnådda resultat. Allt arbete med projektet skall dokumenteras. För att 

utveckla medarbetares kunskaper om konceptet, vilka verktyg det innehåller och hur de ska 
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tillämpas samt för att ge inspiration behöver man utforma ett utbildningsprogram för 

medarbetare. Stöd från externa specialister kan hjälpa att undvika många fallgroppar och 

underlätta genomförandet av förändringsprojektet. För att spridda öppen och aktuell 

information i organisationen behöver ett välfungerande kommunikationsnätt etableras. De 

resurser som är nödvändiga för att möjliggöra förändringsarbetet skall avsättas. Det som 

stödjer förändringsarbetet är öppet klimat i organisationen där alla medarbetare kan framföra 

sina åsikter och förslag. För att uppmuntra medarbetare till förändringsarbete och 

uppmärksamma de framgångar som de har nått bör deras arbete berömmas och belönas.   

 

Faktorer som hindrar genomförandet av förändringsarbetet 

Ett av de största hindren är att ledningen inte visar sin övertygelse om behovet av 

förändringsarbete och sitt engagemang i detta. En starkt hierarkisk struktur inom sjukvården 

och starka gamla rutiner är andra faktorer som hindrar förändringsarbetet. Medarbetarnas 

negativa inställning, motstånd och ovilja att acceptera förändringar påverkar 

förändringsarbetet negativt. Detta kan orsakas bland annat av att projektet som väljs är 

alldeles för stor och för omfattande. Dessutom kan brist på motiverande driftkrafter förhindra 

detta arbete.  Otillräckliga och bristfalliga utbildningar, tidsbrist och val av fel personer som 

ska driva förändringsarbetet, skapar dåliga förutsättningar för genomförandet av förändringar. 

Att förändringsarbetet inte anpassas till verksamhetens kultur, strategier och mål och behovet 

av resurser underskattas skapar svårigheter vid implementering av förändringar. 

 

Sammanfattningsviss visar studien att det finns många faktorer som påverkar genomförandet 

av förändringar inom sjukvården. Att vara medveten om och stärka de faktorerna som stödjer 

förändringsarbetet skapar goda förutsättningar för implementering av förbättringar.  Undvika 

och förebygga de hinder som kan uppstå vid genomförandet av ett förändringsprojekt kan 

man genom att noggrant planera arbetet med projektet.  

 

6.1 Kritisk granskning  

I metodkapitlet beskrivs hur urvalet av respondenterna gjordes. Under intervjuer har jag fått 

mycket information som var väldigt värdefull för denna studie. Samtidigt kunde det vara en 

fördel att få intervjua flera personer från olika avdelningar på kliniken vilket skulle ge 

möjlighet att ta del av ännu fler åsikter och skulle eventuellt belysa andra aspekter inom 

problemområden.  Som nackdel kan framstå att det var bara två personer som inte var 
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inblandade i planeringsarbete med projektet som intervjuades. Detta gör att grunden för vissa 

slutsatser som har gjorts i studien kan uppfattas som svag. Intervju med någon person från 

sjukhusets ledning skulle tillföra ytterligare synpunkter om genomförandet av 

förändringsarbetet inom sjukvården, då man skulle få veta vilka förväntningar och 

förhoppningar hade ledningen i samband med projektet. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Sjukhuset är en organisation som består av skilda legitimerade yrkesgrupper och där hierarki 

är väldigt starkt. Det vore intressant att studera hur attityder till förändringarna skiljer sig 

mellan olika professioner inom sjukvården.   

Ett annat möjligt forskningsområde är att göra en studie, då patienterna skulle vara 

involverade i frågorna om förändringsarbetet på kliniken. 
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Intervjuer 

Intervju 1(den 23 april 2012). Respondent 1. Marie Källman, verksamhetsutvecklare. Intervjuad av 

författaren. 

Intervju 2(den 30 mars 2012). Respondent 2, operationssjuksköterska. Intervjuad av författaren. 

Intervju 3(den 19 april 2012). Respondent 3, anestesiläkare. Intervjuad av författaren. 

Intervju 4(den 16 maj 2012). Respondent 4, operationssjuksköterska. Intervjuad av författaren. 

Intervju 5(den 19 april 2012). Respondent 5, undersköterska på intensivvårdavdelningen. Intervjuad av 

författaren. 

Intervju 6 (den 11 maj 2012) Respondent 6, undersköterska på vårdavdelningen. Intervjuad av 

författaren. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Operationsteam som deltog i ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” 

 

Team Sjukhus 

Ortopedens traumaflöde 

 

Akademiska sjukhuset Uppsala 

 

Thoraxkirurgen Akademiska sjukhuset Uppsala 

 

Ortopedens inneliggande elektiva flöden Akademiska sjukhuset Uppsala 

 

LKG (läpp, käk, gomspalt) och kraniofacial 

kirurgi 

 

Akademiska sjukhuset Uppsala 

Barnoperation och barnkirurgisk 

vårdavdelning 

 

Akademiska sjukhuset Uppsala 

Gynekologoperation, anestesi, uppvakning 

och gynekologavdelning 

Akademiska sjukhuset Uppsala 

Ögon Umeå Norrlands Universitetssjukhus 

 

Operationsavdelningen och Kliniken för 

kirurgi inom ögats främre segment 

 

S:t Eriks ögonsjukhus AB Stockholm 

Öron, näsa och halskliniken Falu lasarett 

 

Kirurgi Kärnsjukhuset i Skövde 

 

Centraloperation Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 
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Bilaga 2 Projektets styrgrupp 

Namn Befattning Roll i styrgruppen 

 

Torbjörn Söderström Utvecklingsdirektör 

Akademiska 

 

Ordförande 

Göran Modin Chefläkare Akademiska 

 

 

Patientsäkerhet 

Stanley Holsteiner Bitr. sjukhusdirektör 

Akademiska 

 

Produktion 

Eric Haldén Chefsläkare Lasarettet i 

Enköping 

Patientsäkerhet samt tidigare 

erfarenheter av Bättre flyt 

projekt 

 

Hans- Olov Hellström Divisionschef 

kirurgdivisionen Akademiska 

Operationsverksamhet 

kirurgi 

 

Brita Winsa Divisionschef 

neurodivisionen Akademiska 

Operationsverksamhet 

neurokirurgi 

 

Marie Källman Verksamhetsutvecklare 

Akademos ⃰
 

 

Projektledare 

Ingrid Carlquist Verksamhetsutvecklare 

Akademos 

 

Projektledare 

Gunilla Hilborn Projektadministratör 

Akademos 

Projektadministratör 

 

 

Eva Westerling Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) 

 

Stöd 

Harald Grönqvist Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) 

 

Stöd 

 

 

⃰ Akademos är ett centrum för patientsäkerhet, utveckling och förbättringsarbete inom 

Akademiska sjukhuset.  
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Bilaga 3 Tidsplan för projektet 

 

 

 

⃰ LS – Lärande seminarium 
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Bilaga 4 Sammanfattning av ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” projektets 

resultat på thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala  

 Målområde Delmål Åtgärder Resultat 

 

1 
 

Minska slöseri 

med patienternas 

tid 

 

Delmål 1: 80 % av de 

patienter som skulle 

genomgå operation 

skulle läggas in dagen 

före planerad 

operation  
 

 

Bättre kommunikation 

med de inremitterande 

sjukhusen 
⃰
 och omarbetat 

väntelistkort 
⃰  ⃰
 skulle 

minska antal vårddygn. 

 

Målet var inte uppnått 

dels på grund av högt 

antal patienter som var 

inte färdigt utredda, dels 

på grund av hög 

arbetsbelastning. 
 

 

Delmål 2: 75 % av de 

patienter som hade 

genomgott 

operationen skulle 

skrivas ut till 

hemortssjukhuset 

inom fyra dagar. 

 

Överenskommelse med 

kliniskfysiologiska 

avdelningen angående 

fasta tider för EKG 
⃰  ⃰  ⃰

, 

vilka gjordes i mån av tid 

innan förändringarna, 

ledde till nya rutiner för 

strukturering av de 

postoperativa 

undersökningarna. 
 

 

Målet var inte uppnått på 

grund av att vissa rutiner 

inte har slagit igenom 

verksamheten som det var 

planerat. Dessutom 

ansågs måluppsättningen 

vara för optimistiskt. 

 

 

Delmål 3: 90 % av de 

patienter som 

accepterades för 

hjärtoperation skulle 

ha ett komplett ifyllt 

väntelistkort, där alla 

utredningar skulle 

vara klara. 

 

Omformulerandet av 

väntelistkortet och 

tydliggörande av de 

nödvändiga utredningar 

som skulle göras hade lett 

till att andelen 

färdigtutredda patienter 

som anmäldes till 

väntelistan hade ökat. 

 

Trots förbättringar hade 

inte målet uppnåtts dels 

på grund av att det nya 

väntelistkortet inte var 

implementerat hos 

samtliga inremitterande 

landsting, dels på grund 

av kirurgernas beslut vid 

acceptans av patienter 

som inte var färdigt 

utredda. 

 

 

⃰ 
Inremitterande sjukhus är de sjukhus som hänvisar en patient till specialistläkare för undersökning 

eller behandling.  

 
⃰  ⃰ 

Väntelistkort – en lista, där det tydligt framgår vilka undersökningar ska vara genomförda innan 

patienten accepteras för operation (bilaga 9).  
 
⃰  ⃰  ⃰ 

EKG - elektrokardiogram, är en metod som mäter hjärtats elektriska aktivitet för att se om 

det finns störningar i hjärtverksamheten. 

 

 



63 
 

Fortsättning, Bilaga 4 

   

Delmål 4: Minska de 

klaffopererade 

patienternas väntan 

på det postoperativa 

hjärtultraljudet. 

 

Reserverade EKG tider 

underlättade planering av 

postoperativ 

undersökning och 

medförde ett bättre 

patientflöde. 

 

Framgång med 

måluppfyllelsen 

varierade, beroende på 

sådana faktorer som 

uteblivna fasta tider under 

sommarverksamhet, 

nyanställd personal och 

ett antal patienter med 

utökad medicinsk 

behandling under vissa 

tider. Målet var inte 

uppnått 

 

2  

Öka produktionen 

med befintliga 

resurser. 
 

 

Antal 

hjärtoperationer, som 

utfördes med 

hjärtlungmaskin, 

skulle öka med 8 % 

under 2011, vilket 

motsvarade en ökning 

med 50 patienter. 
 

 

En klar och tydlig ny 

produktionsplan var 

utarbetat.  

 

Målet var uppnått redan i 

juli 2011 och även 

överträffades då 

produktionen ökade med 

10,2 % 
 

 

Delmål 2:80 % av 

operationerna skulle 

vara avslutade 

klockan 16.00. 

 

För att operationerna 

skulle genomföras mellan 

klockan 8.00 och 16.00 

genomfördes en del 

schemaförändringar samt 

omdisponering av 

personalen då ett 

serviceteam som 

underlättade arbetet före, 

under och efter 

operationerna skapades. 

Dessutom de operationer 

som krävde mer 

förberedelse planerades in 

på förmiddagen för att 

inte stoppa upp flödet 

under dagen. 
 

 

Trots minskade övertider 

var målet inte uppnått dels 

på grund av akuta 

operationer, dels på grund 

av eventuella 

komplikationer som 

förlängde operationstider.  
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Fortsättning, Bilaga 4 

 

3 

 

Öka kvalitet och 

patientsäkerhet. 

 

Delmål 1: Andelen 

patienter med 

postoperativa 

antibiotikabehandlade 

infektioner skulle 

minska till 10 %. 
 

 

Införande en rad olika 

förändringar och en 

mycket hög följsamhet till 

vård- och hygienrutiner. 
 

 

Målet var uppnått. 

Delmål 2: 100 % 

följsamhet till basala 

hygien- och 

klädrutiner. 

Nya vårdrutiner hade 

arbetats fram och 

följsamhet till rutinerna 

hade kontinuerligt 

kontrollerats. 
 

Målet gällande följsamhet 

till klädrutiner hade 

uppnåtts till 100 % dock 

inte vad det gällde de 

basala hygienrutiner. 
 

 

Delmål 3: En stabil 

patient skulle 

extuberas 
⃰ 
inom 90 

minuter efter 

operationen. 

 

Införandet av nya rutiner 

på thoraxintensiven, då 

extubering skulle ske så 

fort patienten var redo för 

det och oberoende av 

andra faktorer, som till 

exempel ronder eller 

raster, ledde till att fler 

patienter kunde flytas till 

thoraxkirurgisk 

vårdavdelning redan dag 

ett efter operationen. 

Detta gjorde att patienten 

kunde snabbare komma 

igång med mobilisering 

samtidigt som fler 

intensivvårdplatser 

frigjordes. 

 

Målet var inte uppnådd 

dock tydliga förbättringar 

upplevdes av de flesta 

medarbetare. 
 

 

 

⃰
Att extubera innebär att man tar bort endotrakealtuben, en mjuk slang i plast som används för att föras 

ned i halsen via munnen eller näsan för att skapa en fri luftväg. 
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Fortsättning, Bilaga 4 

   

Delmål 4: Minska 

tiden från 

operationslut(från när 

operationssåret är 

ihop sytt till patienten 

är överlämnat till 

thoraxintensiven) till 

anestesislut med 15 

minuter. 

 

Nya effektiva rutiner för 

överflyttning och 

transport av patienten var 

utarbetade och ett 

rapporteringssystem, S- 

BAR (situation, bakgrund, 

aktuell tillstånd och 

rekommendation) 

infördes, vilket ledde till 

tidsminskning mellan 

operation - och anestesitid 

slut. 
 

 

Målet var inte uppnådd, men 

resultatet förbättrades 

betydligt. 

 

 

4 
 

Öka nöjdhet hos 

medarbetare. 

 

Delmål 1: 80 % av 

våra medarbetare 

skulle känna sig nöjda 

eller mycket nöjda. 

 

Alla klinikens 

medarbetare fick lämna 

förslag på de åtgärder som 

skulle leda till ökade 

nöjdhet, då de mest 

förekommande förslagen 

var arbetsmiljö, klara 

rutiner vid övertid och fler 

föreläsningar.  

 

 

Alla förslag överlämnades 

till respektive 

avdelningschef 
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Bilaga 5 Thoraxkirurgiska klinikens organisationsstruktur  

 

 

 

 

⃰ 
Medicinskt ledningsansvarig 

 

 

 

 

 

  
Verksamhetschef 

MLA⃰,Thoraxkirurgisk vårdavdeln. 

  MLA, Thoraxintensiven 
 MLA Thoraxanestesi 

Avdelningschef 

 Thoraxoperationsavd . 

Avdelningschef 

Thoraxintensiven 

Avdelningschef 

Thorax vårdavdelning 

Sektionschef 

 Thoraxanestesi 

Thoraxkirurgisk 

 
vårdavdelning 

Thoraxkirurgisk 
 

Intensivvårdavelning 

Thorax 

Operationsavdelning 

Thoraxkirurger Thoraxanestesiologer 

MLA Thoraxkirurgi 



67 
 

Bilaga 6 Thoraxkirurgiska klinikens ekonomiplan  
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Bilaga 7 Föreläsare i projektet ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” 

 

 

  

Stanley Holsteiner   

 

 

Biträdande sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset. Ansvarig 

för sjukhusets Produktion 

 

 

Göran Modin           Chefsläkare på Akademiska sjukhuset. Engagerad i frågor som 

rör Lean, kvalitet och ledarskap. Tidigare verksamhetschef på 

ortopeden Södersjukhuset. 

                                 

 

Tomas Isaksson       Verksamhetschef på ortopeden Piteå. Själv deltagit i ”Bättre 

Flyt på opererande verksamheter II”. Har dessutom sedan flera 

år arbetat målmedvetet för att minska antalet vårdrelaterade 

infektioner. 

 

 

Anders Fagerlund Överläkare på Akademiska sjukhuset. Arbetar med händelse- 

och riskanalyser i samband med allvarligare vårdskador. 

 

 

Helena Wengström 

Nymark 

 

Helena är sjuksköterska Akademiska sjukhuset. Arbetar med 

händelse- och riskanalyser i samband med allvarligare 

vårdskador samt på akutmottagningen. 

 

 

Ulrica Fjärstedt 

 

Ulrica är sjukhusingenjör arbetar på Akademiska sjukhuset 

inom verksamhetsområde Medicinsk informatik och teknik och 

arbetar med riskanalyser. 

 

Elisabeth Haddleton, 

 Susan Erichsen 

 

Arbetar som sjuksköterska respektive läkare på Kliniskt 

träningscentrum på Akademiska sjukhuset bland annat med 

träning av kommunikation genom att använda verktyget SBAR. 

 

Jöns Hilborn Professor i polymerkemi, Ångströmslaboratoriet, Uppsala 

universitet. Föreläst om presentationsteknik och hur man får sitt 

budskap att nå ut och väcka intresse. 

 

 

Lars Granstöm Överläkare kirurgi, Danderyds sjukhus 

 

 

Marie Lilja Avdelningschef ortopeden Lunds universitetssjukhus 

 

 

Jan-Olov Johansson Vetenskapsjournalist och ”yrkespatient” 

 

 



69 
 

Fortsättning, Bilaga 7 

  

Thomas Fogdö 

 

Föreläser under temat ”Ta befäl över din prestation” 

 

 

Carina Lundin Verksamhetsutvecklare på Akademiska sjukhuset. 

Administrerar data kring väntetider i vården och är 

systemförvaltare för kvalitetshandboken. Carina har utarbetat 

mallar i Excel för att underlätta arbetet med 

produktionsplanering på Akademiska sjukhuset 

 

 

Myrna Palmgren Matematiker och doktor i optimeringslära. Hjälper för 

närvarande Region Skåne och Akademiska sjukhuset med 

schemaläggning och planering av kapaciteten utifrån behov. 

 

 

Per Brunkwall 

 

Verksamhetschef på Operationscentrum Ängelholms Sjukhus. 

Föreläser om hur han som chef verkar för att flödet ska vara 

välplanerat och processen rationaliserad för patienterna. Hur får 

du medarbetarna att se potentialen i en effektiv 

produktionsplanering, och på så sätt skapa en trivsam 

arbetsplats för alla. 

 

 

Åsa Stenberg Åsa är chef för Kirurgiskt centrum på Enköpings lasarett och 

har deltagit i både ”Bättre Flyt på opererande verksamheter I 

och II” 

 

 

Lisa Ekström Lisa har 20 års erfarenhet av ledarskap inom försäljning och 

kundservice. Är egen företagare med inriktning att coacha 

chefer i syfte att arbeta effektivt, nå resultat och värna om sin 

personal. Lisa ger ge tips, idéer och delar med sig av hur man 

skapar trygghet under förändringsarbete. Hur kan man locka 

fram en företagskultur som engagerar medarbetarna, ledarna 

och inte minst kunderna. Hon lyckades förvandla en 

krisstämplad avdelning på SAS till en attraktiv arbetsplats. Det 

gjorde henne också till vinnare av Framgångsstipendiet. 

 

 

Bo Bergman Professor i industriell kvalitetsstyrning på Chalmers tekniska 

högskola. 

 

 

Per Naroskin Psykolog, psykoterapeut och radiopratare. Handleder chefer 

inom offentlig sektor och privata näringslivet 
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Bilaga 8 Kort beskrivning av vårdkedja 

Vårdkedja är patienternas väg från att de kommer upp på väntelistan till de åker hem eller på 

hemortens sjukhus. Den är komplex och resurskrävande och består av följande, förenklad 

beskrivna moment: 

 En patient som har ont i bröstet vänder sig till husläkaren på sin hemort. Husläkaren tar 

Elektrokardiografi (EKG) och vid misstankar på sjukdom remitterar patienten till en 

kardiolog. Kardiologen 
⃰
 gör en bredare utredning, tar ett beslut om att kirurgiska ingreppet 

behövs och skickar en remis till Thoraxkirurgiska kliniken. Klinikens kirurger åker ut till 

olika orter för att träffa kardiologer och acceptera patienter till operationer.  För att bli 

accepterat måste patienten vara färdigt utredd, vilket dokumenteras i patienternas väntelistkort 

(bilaga 9). Den patient som blev accepterat, ställs på väntelistan för operation. Patienten läggs 

in på Thoraxkirurgiska vårdavdelningen en dag innan operationen och träffar en narkosläkare. 

På operationsdagen görs patienten i ordning och körs upp till Thoraxoperationsavdelningen, 

där den sövs ned och opereras. Efter operationen vistas patienten på 

intensivvårdsavdelningen, där den ligger en eller två dagar för att sedan flyttas till 

Thoraxkirurgiska vårdavdelningen igen. Därifrån skrivs patienten ut till hjärtmedicinsk 

avdelning på hemortens sjukhus. 

 

 

⃰ Kardiolog - hjärtspecialist som ägnar sig åt utredning, behandling och rehabilitering av patienter med 

hjärtsjukdomar. 
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Bilaga 9 Väntelistkort 
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