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Bakgrund: Dagens hälso- och sjukvård står inför en rad olika utmaningar, där den största 

utmaningen är den långsiktiga finansieringen. Ett stort problem som återfinns i dagens 

hälso- och sjukvård är att befolkningen i alltför hög utsträckning söker fel vårdnivå och 

akutmottagningarna överbelastas med patienter utan akuta besvär. Det är ett problem som 

inte är långsiktigt hållbart i Sverige då sjukhusens akutsjukvård är betydligt dyrare än 

primärvård. I Region Jönköpings län startade 2016 en förändringsprocess för att lösa 

problemet genom att omfördela patientströmmar från akutmottagningen till 

primärvården.  

Syfte: Syftet med studien är att genomföra en processinriktad utvärdering av 

förändringsprocessen för delprojektet Akuten till primärvården. Genom att kartlägga 

arbetssättet ska vi identifiera styrkor och svagheter som sedan ska ligga till grund för att 

utforma förbättringsförslag på hur förändringsprocessen kan utvecklas för att uppnå 

målsättningen.  

Metod: Forskningen grundar sig i en kvalitativ enfallsstudie med inriktning på 

utvärderingsstudie. Semistrukturerade intervjuer tillsammans med insamlade dokument 

har legat till grund för det empiriska materialet.  

Slutsats: Förändringsprocessen för delprojektet Akuten till primärvården är uppdelad i 

tre delar; planering, genomförande och uppföljning. En utsedd projektgrupp arbetar med 

förändringsarbetet med hjälp av olika verktyg. För att utveckla förändringsarbetet måste 

projektgruppen utforma ett standardiserat arbetssätt som är accepterat av samtliga enheter 

som medverkar i processen. Rekommendationer för ett bättre förändringsarbete är att 

införa fler kommunikationskanaler, erbjuda utökat stöd samt öka kunskapen hos de som 

arbetar inom processen. Marknadsföring av primärvårdens kompetenser kan medföra en 

effektivare fördelning av patienströmmarna.  

Nyckelord: Ekonomistyrning, förändringsprocess, förbättringsarbete, processinriktad 

utvärdering, hälso- och sjukvård.  
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Abstract  

Title: An emergency improvement - An evaluation study of the improvement process ER 

to primary care in Region Jönköping County 

Course: Bachelor Thesis in Business Administration, Controller 15 hp (2FE24E) 

Institution: Linnaeus University Växjö  

Authors: Cajsa Gollwitzer, Madeleine Hentzel  & Klara Olsson  

Tutor: Pia Nylinder 

Examiner: Elin Funck 

Context: Today's healthcare is facing a lot of challenges where the biggest challenge is 

the issue of the long term funding. A big problem with the system today is that many non-

acute patients are looking for help in the emergency rooms instead of getting proper help 

at the primary care. This does not benefit the financial state for Swedish hospitals where 

emergency care is significantly more expensive than primary care. In 2016, Region 

Jönköping took an initiative to improve the process by redistributing the non-acute 

patients from the emergency room back to primary care. 

Purpose: The purpose of the study is to implement a process-based evaluation of the 

improvement process ER to primary care. By charting their work, we will try to identify 

the strengths and weaknesses to provide suggestions of improvements in order to achieve 

the objectives of the project.  

Method: The research is based on a qualitative single case study focusing on evaluation 

studies. Empirical data has been collected through semi-structured interviews and 

documents. 

Conclusion: The improvement process ER to primary care is divided into three steps; 

planning, implementation and monitoring. A chosen team for the project use various tools 

in the work for improvement. In order to develop and improve this process, the project 

team has to design a standardized approach that is accepted by all the entities involved in 

it. Recommendations for such an improved process is to introduce multiple 

communication channels, provide increased support and expand the knowledge of those 

working in the process. By marketing the competence within the primary care, the 

distribution of the patients can get more efficient. 

Keywords: Management control, transformation process, improvement, process-oriented 

evaluation, healthcare. 
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1 Inledning 

 

Studien avser att utvärdera förändringsprocessen för delprojektet Akuten till 

Primärvården, som pågår i Region Jönköpings län. Inledningsvis diskuteras bakgrunden 

till dagens effektivitetsproblem inom hälso- och sjukvården, vilket leder in på den 

bakomliggande utredningen för en effektivare vård. Detta mynnar sedan ut i en 

problemdiskussion över den förändringsprocess som sjukvården i Region Jönköpings län 

arbetar med. Avslutningsvis avser detta leda fram till studiens problemformulering och 

syfte samt en disposition över studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Hälso- och sjukvården är en viktig del för vår välfärd och den står idag inför en rad 

utmaningar, där den största utmaningen är den långsiktiga finansieringen (Anell et.al, 

2010). Folkmängden har ökat vilket innebär att antalet vårdbesök stiger och därmed krävs 

det en ökad effektivisering vid hanteringen av vårdtagare då en ineffektiv sjukvård 

innebär kostnadsökningar för samhället (Andersson, 2014). 

 

Hushållning av resurser och kostnadseffektivitet är krav som ställs på hälso- och 

sjukvården. Det framgår tydligt i vår hälso- och sjukvårdslag att strävan ska vara en god 

kvalitet, hög patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. Begreppet effektivitet är något som 

kan tolkas på en rad olika sätt, det vanligaste är hur väl mål uppnås i förhållande till de 

resurser som används. För att få en välfungerande hälso- och sjukvård krävs det att 

resurserna används på bästa möjliga sätt i varje del av en verksamhet 

(Socialdepartementet, 2016:2). 

 

Ett uppmärksammat problem i dagens hälso- och sjukvård är att befolkningen i alltför 

hög utsträckning söker fel vårdnivå. Alla former av skador och sjukdomar kräver inte 

samma nivå av vårdinsatser, därför finns det akutmottagningar och vårdcentraler som 

besitter olika resurser. Akutmottagningar ska endast fokusera på allvarliga, livshotande 

tillstånd och olycksfall (Bojestig, 2016). Primärvården ska i sin tur vara första vårdinsats 

för patienter som inte klassas med akuta besvär (Bojestig, 2016). Vårdtagare väljer oftast 

att söka vård på akutmottagningar oavsett om de söker för akuta eller lindriga 

besvär.  Problemet ligger i att patienterna känner en rädsla över sitt tillstånd och väljer 
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därför att åka till akuten (Borgström, 2014). Höga patientströmmar på akutmottagningen 

leder till en kostnadsökning för sjukvården då akutvården är betydligt dyrare än alternativ 

primärvård, vilket inte är långsiktigt hållbart i Sverige (Socialdepartementet, 2016:2). 

Hälso- och sjukvården i Sverige måste lägga fokus på omorganisering gällande 

patientflöden mellan primärvård och akutmottagningar. Den ojämna fördelningen av 

patienter på akutmottagningen jämfört med primärvården är en bidragande faktor till 

ineffektivitet inom hälso- och sjukvården (Borgström, 2014). Stiernstedt (2016) menar 

att det sällan är resursbrist som är problemet, utan problemet ligger i att resurserna och 

medarbetarnas kompetenser används på ett felaktigt sätt. Det sker mycket dubbelarbete 

inom hälso- och sjukvården då kommunikationen ofta är bristfällig, vilket bidrar till en 

sämre effektivitet i arbetet som i sin tur leder till onödiga kostnader. Strävan bör ligga på 

hög effektivitet och att använda rätt resurser på rätt sätt för att uppnå vårdens mål om 

bättre hantering av patientflödet (Socialdepartementet, 2016:2).  

 

Under 2013 tog regeringen ett beslut om att tillkalla en nationell utredare, vars uppgift 

var att undersöka hur hälso- och sjukvården skulle kunna effektivisera 

resursanvändningen. Beslutet blev starten till Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård 

- Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom 

hälso- och sjukvården (Socialdepartementet, 2016:2). Stiernstedts utredning belyser just 

de problemen med att alltför många människor söker fel vårdinstans när de söker sig till 

hälso- och sjukvården. Fokuset i utredningen ligger på hur professionernas resurser kan 

användas på ett mer effektivt sätt, där värdet av hälso- och sjukvård uppstår i mötet mellan 

vårdtagarna och vården (Socialdepartementet, 2016:2). I utredningen lyfter Stiernstedt 

(2016) fram att samordningen mellan akutsjukvården och primärvården i Sverige är svag, 

vilket är ett problem då det bidrar till dubbelarbete och höga kostnader. 

 

1.2 Problemdiskussion  

2015 genomfördes en utredning, av Bojestig (2016), gällande patientströmmar, 

konsumtion och sökmönster i Region Jönköpings län. Utredningen visade på en ökning 

av antal besök inom både primärvården och akutsjukvården. Grunden till det ökade 

besöksantalet på akutmottagningarna i landet ligger i att primärvården inte har haft de 

resurser som krävs för att möta den ökade efterfrågan av vård som utvecklats genom åren 

(Bojestig, 2016). En annan mätning som gjordes under 2016 av Qulturum visade på att 

hela 40 procent fler personer sökte sig till akutmottagningen Ryhov jämfört med andra 
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akutmottagningar i Region Jönköpings län (Söderberg, utvecklingsledare Qulturum, 

2017). Region Jönköpings län menar att primärvården måste bli den första instansen för 

patienter att söka sig till och därmed minska antalet besök på akutmottagningarna, för att 

på så sätt utnyttja resurserna mer effektivt (Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

RJL2015/980). Det finns ett rådande behov av att omfördela nuvarande patientströmmar 

och sökmönster från akutmottagningarna till primärvården (Borgström, 2014). Rutiner 

för vilka patienter som ska föras eller på egen hand ta sig till akutmottagningarna måste 

införas. Endast de patienter som förs med ambulans, är i livshotande tillstånd eller 

liknande ska söka sig till akutmottagningar och övriga ska i första hand söka hjälp inom 

primärvården. Genom att fördela patienterna på ett sådant sätt är det möjligt att få en 

effektivare resursanvändning då onödigt dubbelarbete kan undvikas om patienten söker 

rätt vård, vilket i sin tur bidrar till kostnadsminskningar (Nämnden för folkhälsa och 

sjukvård RJL2015/980).   

 

Göran Stiernstedts utredningen blev ett nationellt initiativ där landets sjukhus fick en bas 

till innovativa lösningar för att uppnå en förbättring. Först ut i att försöka förändra 

organisationen utefter Stiernstedts utredning blev Region Jönköpings län där det 

påbörjades ett effektiviseringsarbete med strävan efter bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård. Planeringen av arbetet påbörjades under våren 2016 på Qulturum, och togs sedan i 

kraft under sommaren samma år (Söderberg, utvecklingsledare Qulturum, 2017). 

Qulturum är ett regionalt center beläget i Region Jönköpings län som arbetar med 

utveckling och förbättring inom hälso- och sjukvården genom att hjälpa organisationer 

och stötta arbetet med förändrade arbetssätt och system (Bardon, 2015). 

Förändringsarbetet delades in i fyra huvudkategorier, Asyl-Integration, Hälsa för livet, 

Primärvården är basen och Utveckling av specialistsjukvården (Bilaga 1). Studien 

fokuserar på Akuten till primärvården, vilket är ett delprojekt till förändringsprocessen 

som går under kategorin Primärvården är basen. Förändringsprocessen handlar om att 

förflytta patientströmmar från akutsjukvården till primärvården. Processen innebär vidare 

ett gemensamt förändringsarbete där akutmottagningen och vårdcentralerna samarbetar 

för att kunna lösa den långsiktiga kostnadsfrågan.  Förändringsprocessen startade redan 

under 2016 och kommer fortgå under hela 2017 (Söderberg, utvecklingsledare Qulturum, 

2017). 
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Region Jönköpings län har under flera år arbetat med att förbättra effektiviteten inom 

sjukvården. Vid tidigare försök till effektivisering har varje enhet arbetat självständigt 

men önskade resultat har inte uppnåtts (Söderberg, utvecklingsledare Qulturum, 2017). 

Då tidigare förändringsarbeten inte har gett önskade resultat finns det ett intresse från vår 

sida att klargöra för vad som gör att det nya projektet skulle leda till en förbättring. Målen 

med förändringsprocessen är att minska överbelastningen och väntetiderna på 

akutmottagningen samt att minska kostnaderna för sjukvårdsbesök i länet, vilka grundar 

sig i de upplevda problem som finns inom akutsjukvården (Bojestig, 2016). Genom att 

utföra en processinriktad utvärdering av förändringsprocessen för delprojektet Akuten till 

primärvården kan vi bedöma hur väl processen utförs, redogöra för dess styrkor och 

svagheter och klargöra för vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Med utgångspunkt i 

ovanstående diskussion har följande frågeställningar formulerats. 

 

1.3 Frågeställningar  

• Hur ser förändringsprocessen ut för delprojektet Akuten till primärvården i 

Region Jönköpings län?  

• Hur kan förändringsprocessen inom delprojektet utvecklas för att uppnå 

målsättningen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att genomföra en processinriktad utvärdering av 

förändringsprocessen för delprojektet Akuten till primärvården. Genom att kartlägga 

arbetssättet ska vi identifiera styrkor och svagheter som sedan ska ligga till grund för att 

utforma förbättringsförslag på hur förändringsprocessen kan utvecklas för att uppnå 

målsättningen. 
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1.5 Disposition  

 

 

 

1.6   

Kapitel 1. Inledning  

Studien inleds med en beskrivning över dagens effektivitetsproblem inom hälso- och 

sjukvården samt en presentation över den bakomliggande utredningen för en 

effektivare vård. Bakgrunden mynnar sedan ut i en problemdiskussion över den 

pågående förändringsprocessen för delprojektet Akuten till primärvården inom Region 

Jönköpings län,vilket leder till studiens frågeställningar och syfte. 

Kapitel 2. Metod 

Metodavsnittet redogör för den valda forskningsstrategin samt metoder som använts 

vid materialinsamling för den pågående förändringsprocessen i Region Jönköpings län. 

Avslutningsvis berörs kvalitetsmåtten samt de forskningsetiska aspekterna för studien. 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  

Teoriavsnittet avser att redogöra för den teoretiska referensram som ligger till grund 

för förändringsprocessen. Avsnittet inleds med en beskrivning av processer och 

processorientering, utvärdering av processer samt allmänna kriterier för att uppnå ett 

framgångsrikt förbättringsarbete. Avslutningsvis mynnar avsnittet ut i en konceptuell 

modell. 

Kapitel 4. Empiri 

Avsnittet presenterar det insamlade materialet för den pågående förändringsprocessen. 

Inledningsvis sker en övergripande beskrivning över det nuvarande arbetssättet på 

mottagningarna. Avsnittet fortsätter sedan med en kartläggning av 

förändringsprocessen utifrån planering, genomförande och uppföljning. 

Kapitel 5. Empirisk analys av arbetssättet 

Avsnittet presenterar en empirisk analys över det pågående arbetssättet på 

akutmottagningen och de medverkande vårdcentralerna inom förändringsprocessen. 

Analysen i avsnittet utgår från problemen bakom de höga patientströmmarna på 

akutmottagningen samt problemen som uppstår under patientens väg från 

akutmottagning till vårdcentral. 

Kapitel 7. Slutdiskussion  

Avslutningsvis sammanfattas och presenteras studiens resultat där studiens två 

forskningsfrågor besvaras. Avsnittet mynnar sedan ut i förslag om vidare forskning 

inom ämnet förändringsprocesser. 

Kapitel 6. Utvärdering av förändringsprocessen  

Avsnittet avser att utvärdera den pågående förändringsprocessen utifrån den teoretiska 

referensramen samt det empiriska materialet. Förändringsprocessen utvärderas utefter 

de teoretiska förbättringskriterierna inom planering, genomförande och uppföljning. 
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2 Metod 

 

I följande metodavsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt och metodologiska val. Vi 

framhäver argument för den valda forskningsstrategin samt redogör för vilka metoder 

som använts vid insamling av information om den förändringsprocess som pågår i Region 

Jönköpings län. Vidare beskrivs hur vi väljer att bearbeta och analysera materialet som 

samlats in. Slutligen berörs olika kvalitetsmått och de forskningsetiska överväganden som 

gjorts under studiens gång.  

 

2.1 Val av forskningsdesign och metodstrategi 

2.1.1 Fallstudie  

Syftet med studien är att genomföra en processinriktad utvärdering av 

förändringsprocessen för delprojektet Akuten till primärvården. Fokus ligger på att skapa 

en djupare förståelse för den specifika delprocessen, vilket gjorde fallstudie till ett 

lämpligt angreppssätt (Skärvad och Lundahl, 2016). Studien fokuserar på att utvärdera 

förändringsprocessen för det pågående delprojektet som genomförs av det undersökta 

fallföretaget, frågeställningarna är alltså av ett mer förklarande slag vilket enligt Yin 

(2007) är typiskt för fallstudier. Vi har intervjuat personer som är delaktiga i den pågående 

förändringsprocessen, vilket även det är en vanlig form av materialinsamling vid en 

fallstudie (Yin, 2007).    

 

För att nå en mer generaliserbar studie är det vanligt att använda sig av flerfallsstudier 

(Yin, 2007). Då Region Jönköpings län är det första i landet med att samordna 

akutmottagningen och primärvården för att omfördela patientflödet innebär det att det 

inte finns några andra fall att jämföra med. Förändringsprocessen i Region Jönköpings 

län som ska utvärderas är med andra ord ett unikt fall, vilket motiverar valet att genomföra 

en enfallsstudie. Genom att göra en enfallsstudie har vi haft möjligt att göra en djupare 

studie av det valda fallföretaget i enlighet med Skärvad och Lundahl (2016). 
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2.1.2 Utvärderingsstudie  

Syftet är att utvärdera förändringsprocessens tillvägagångssätt genom att göra en 

processinriktad utvärdering. Utifrån information från intervjuer samt dokument kommer 

vi utvärdera förändringsprocessen och dess utvecklingsmöjligheter vilket Parmander 

(2005) beskriver som en utvärderingsstudie. Enligt Karlsson (1999) handlar utvärdering 

inte enbart om att kartlägga en process, utan fokus ligger på att få en djupare förståelse 

för arbetet och att ifrågasätta de metoder som används. Vår utvärderingsstudie inriktar sig 

mer på genomförandet av förändringsprocessen snarare än på måluppfyllelsen, vilket gör 

processutvärdering till en lämplig metod att använda (Karlsson, 1999). 

2.1.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Forskningsstrategi speglar den teknik som används vid insamling av material (Bryman & 

Bell, 2015). Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi varierar 

beroende på hur det empiriska materialet samlas in, behandlas och analyseras. Enligt 

Parmander (2005) är det processens karaktär som styr vilka metoder, kvantitativa eller 

kvalitativa, som används vid en utvärdering. Vid kvalitativa metoder finns stort utrymme 

för ett nyanserat sätt beskriva projektet och dess förlopp. Fördelaktigt används flera 

metoder parallellt med varandra för att skapa en bredare bild av projektet och öka 

möjligheten att studera olika aspekter (Widerberg, 2000). Observationer, intervjuer och 

dokument är metoder som används inom en kvalitativ utvärderingsstudie (Parmander, 

2005). Insamling av empiriskt material har skett genom intervjuer med lämpliga personer 

inom förändringsprocessen vilka har stärkts av dokument från Qulturum. De nyttjade 

formerna för insamling av material är typiska för kvalitativa studier (Bogdan & Biklen, 

2007). Bryman & Bell (2015) nämner intervjuer som den mest användbara metoden inom 

den kvalitativa forskningen. Syftet med vår studie är att utvärdera hur Region Jönköpings 

län arbetar med förändringsprocessen för delprojektet Akuten till primärvården. 

Utvärderingen fokuserar på det arbetssätt och de metoder som används för att uppnå 

målen med förändringsprocessen, vilket ger en djupare förståelse för arbetets 

tillvägagångssätt. Forskningsstrategin överensstämmer med Holme och Solvangs (1997) 

beskrivning av vad som karaktäriserar en kvalitativ forskning. 
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2.1.4 Forskningsansats och val av teori  

För att göra en utvärdering av förändringsprocessen utgick vi från teori som beskriver vad 

som kännetecknar en process, hur en utvärdering genomförs samt vilka kriterier som 

krävs för ett effektivt förändringsarbete. Teoretiskt material har hämtats ur litterära samt 

elektroniska källor. Flera källor har använts för att styrka den teori som tagits fram samt 

för att öka graden av tillförlitligheten i studien. Den teoretiska referensramen har 

sammanställts i en konceptuell modell som varit utgångspunkt för insamling av lämpligt 

empiriskt material. Vårt arbetssätt är av ett deduktivt slag, vilket enligt Bryman och Bell 

(2015) är ett synsätt där utgångspunkten ligger i teorin och utifrån den görs observationer 

av verkligheten.  

2.1.5 Val av fallföretag 

Utvärderingen av en förändringsprocess kommer ske inom sjukvården i Region 

Jönköpings län då Jönköping är ett av Sveriges mest framgångsrika landsting enligt 

SKL:s resultatöversikt. Efter inledande kontakt med utvecklingsledaren för delprojektet 

Akuten till primärvården, Pernilla Söderberg på Qulturum i Jönköping, fick vi veta att 

länet arbetar med ett förbättringsarbete som grundar sig i den nationella utredningen av 

Göran Stiernstedt - Effektivare vård (Söderberg, utvecklingsledare Qulturum, 2017). 

Qulturum är ett centrum som arbetar med utveckling och förbättring inom hälso- och 

sjukvården genom att erbjuda strategier för nya system och arbetssätt. Söderberg gav oss 

en inblick i arbetet samt material om förändringsprocessen, vilket har varit största 

utgångspunkten under studien. Efter mötet på Qulturum fick vi vidare kontakt med 

akutmottagningen som medverkar i delprojektet samt två av de tre vårdcentraler som var 

med från förändringsprocessens start. 

 

2.2 Materialinsamling 

2.2.1 Intervju  

För materialinsamlingen valde vi att tillämpa intervjuer. Intervjuer är en metod som 

skapar förståelse för respondentens verklighetsbild och erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genomförandet av intervjuer gav oss möjlighet till en bredare 

uppfattning över hur förändringsprocessen fungerar i praktiken. Vi har därmed fått en 

bättre verklighetsbild över hur akutmottagningen och vårdcentralerna upplever 

förändringsprocessen och om den har bidragit till förbättring.  
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Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer som intervjuteknik. Bryman & Bell 

(2015) beskriver semistrukturerade intervjuer som en generell intervjuguide där frågorna 

är mer allmänt formulerade med specifika teman som ska beröras. I och med detta har 

respondenterna haft stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Semistrukturerade 

intervjuer gav oss möjlighet att ställa följdfrågor direkt till respondenterna, vilket gör att 

otydligheten i frågorna minskar samt att en djupare förståelse skapas (Denscombe, 2009). 

För de semistrukturerade intervjuerna har vi precis som Bryman & Bell (2015) beskriver, 

utgått från en guide med förutbestämda frågor och teman. Den guide (Bilaga 2) vi 

använde har sin utgångspunkt i forskningsfrågorna inom studien, vilket är en viktig del 

att ta hänsyn till vid utformning av de frågor som ställs under intervjun (Yin 2007). 

Intervjuguiden bestod av följande teman: tillvägagångssätt, beslutsprocess, förändring 

och uppföljning. Ordningsföljden av frågorna anpassades utifrån varje enskild 

intervjusituation.  

 

Under varje intervju ställdes frågan om inspelning tillåts, vilket enligt Yin (2007) är en 

viktig faktor att beakta. Vi fick tillåtelse till inspelning på alla intervjuer, vilket gav oss 

möjlighet att i efterhand avlyssna intervjuerna för att undvika bortfall av viktig 

information. Under intervjuerna kombinerade vi inspelningar med egna anteckningar för 

att säkra upp om tekniken skulle fallera.  

 

2.2.1.1  Val av respondenter  

Under arbetets gång har fem intervjuer genomförts med fyra olika personer. De 

respondenter som har intervjuats är personer som är verksamma på olika mottagningar i 

Region Jönköpings län och som också medverkar i förändringsprocessen. Samtliga 

personer medverkar även i projektgruppen för delprojektet Akuten till primärvården. 

Respondenterna i studien har varit viktiga källor för att ge oss en komplett bild över 

förändringsprocessen som pågår samt en förståelse över hur den fungerar i praktiken och 

vilka möjligheter och svårigheter som uppstått under arbetets gång.  

 

Två intervjuer har genomförts med Pernilla Söderberg, utvecklingsledare på Qulturum i 

Jönköping. Hon har även varit vår kontaktperson under studiens gång. Som 

utvecklingsledare över delprojektet Akuten till primärvården har Söderberg en bred 

inblick i förändringsprocessen, både över hur den startade, hur den har vidarebefordrats 

till akutmottagningen och vårdcentralerna samt hur den har följts upp. Vi valde att starta 
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en intervju med Pernilla Söderberg för att få en överblick över delprojektet, få förståelse 

för bakgrunden till problemet och få en förklaring över vad projektet innebär. Efter 

intervjuer med övriga respondenter, valde vi att även genomföra en avslutande intervju 

med Söderberg för att fylla i upplevda informationsluckor.  

 

Övriga respondenter valdes genom ett så kallat kedjeurval, där vi tillsammans med 

Söderberg valde ut lämpliga verksamhetschefer som är insatta i förändringsprocessen och 

vars enhet varit med från starten av delprojektet. Samtliga verksamhetschefer som 

intervjuats är med i projektgruppen för delprojektet Akuten till primärvården. Den andra 

intervjun i studien genomfördes på länssjukhuset Ryhov, Jönköping, där 

akutmottagningens verksamhetschef intervjuades. Verksamhetschefen kommer inte 

nämnas vid namn efter önskemål, men tillåtelse har getts att använda titeln 

verksamhetschef samt vilken akutmottagning hon tillhör. Tredje intervjun var med 

verksamhetschefen Marie Sigfridsson på Hälsans vårdcentral 2. Fjärde intervjun var 

tillsammans med Miriam Carlsson, verksamhetschef på Öxnehaga vårdcentral. För att få 

en inblick i hur förändringsprocessen fungerar i praktiken valde vi att genomföra 

intervjuer med verksamhetschefer på både akutmottagningen och vårdcentraler. Vi ville 

även ta del av deras syn över hur planeringen, genomförandet och uppföljningar inom 

förändringsprocessen gick till samt styrka den information vi tidigare tagit del av. 

Intervjuerna gav oss information om respondenternas syn på förändringsprocessen och 

dess arbetssätt. Respondenterna var tillmötesgående och gav i olika stor utsträckning 

utförliga svar på de frågor som ställdes.  

  

Tabell 1 - Sammanställning av respondenter   

 

2.2.2 Dokument  

Utöver intervjuerna har vi stärkt upp forskningen med hjälp av ytterligare empiriskt 

material, i form av olika dokument som Qulturum i Jönköping har gett oss tillgång till. 
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Yin (2007) beskriver att insamling av dokument är av relevans vid de flesta fallstudier. 

Dokument finns i många olika former och de dokument vi har fått ta del av i studien är i 

form av mötesprotokoll, dagordningar, statistik och hemsidor. Dokumenten har använts 

främst i empirin för att styrka och bekräfta hur förändringsprocessen och uppföljningen 

har gått till. Dokumenten har även använts i bakgrundsbeskrivningen för att även där 

bekräfta informationen som har tagits upp. Dokumentinsamlingens viktigaste roll är 

enligt Yin (2007) att styrka det material som har hämtats från andra källor och även 

bekräfta fler detaljer av den insamlade informationen. 

 

En viktig punkt som Yin (2007) tar upp är att en forskare måste använda dokument med 

försiktighet och förhålla sig kritiskt vid tolkningen av innehållet i materialet. Vid 

tolkningar av dagordningar och mötesprotokoll har vi varit kritiska till innehållet då 

dokumenten oftast har framställts i ett specifikt syfte och för en viss målgrupp. Vid 

tolkningen av dokument har vi stärkt upp materialet genom intervjuer med personer från 

fler målgrupper för att få en tydligare bild av informationen i dokumenten. 

 

2.3 Bearbetning och analys av materialinsamling  

Bryman & Bell (2015) beskriver att kvalitativa analyser kan vara svåra att genomföra, då 

det kan leda till mycket ostrukturerat material inom studien. Enligt Yin (2007) finns det 

ingen specifik ordning eller tillvägagångssätt vid analyseringen av materialinsamlingen. 

Men för att kunna skapa tydlighet vid genomförandet av studien måste vi enligt Backman 

et.al, (2012) sortera, analysera och presentera materialinsamlingen för att kunna använda 

det i studien på bästa sätt. Jacobsen (2002) belyser att den kvalitativa studien ska 

genomföras i tre steg; beskrivning, systematisk/kategorisering och kombination, vilket vi 

har förhållit oss till i denna studie för att uppnå mer tydlighet.  

 

Genom att vi använde oss av ljudinspelning samt förde anteckningar under intervjuerna 

kunde vi gå tillbaka i materialet för att säkerställa att vi tolkat det rätt och att endast 

respondenternas svar återgetts i det empiriska materialet. Dokumenten som vi fått tillgång 

till samt informationen från respondenterna har bekräftat och stärkt varandra. Genom en 

sammanställning av informationen har en beskrivning upprättats av 

förändringsprocessens planering, genomförande och uppföljning. Utifrån insamlat 

material var det möjligt att utvärdera förändringsprocessen och identifiera 

utvecklingsmöjligheter. Materialinsamlingen har sammanställts där irrelevant material 
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har uteslutits för att skapa en systematisk struktur. I avsnittet för analys har vi i enlighet 

med Jacobsen (2002) kombinerat våra teoretiska ståndpunkter med det empiriska 

materialet för att besvara våra frågeställningar. 

 

2.4 Kvalitetsmått 

Yin (2007) redogör för några olika faktorer som är viktiga att beakta för att uppnå god 

kvalitet i en forskningsstudie. Det finns fyra olika designkriterier som kan vara 

användbara vid tillämpande av fallstudier, begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet (Yin, 2007). 

 

Begreppsvaliditet innebär huruvida ett begreppsmått liknar det begrepp som anses 

symboliseras (Yin, 2007). För att säkra begreppsvaliditeten har vi använt oss av ett flertal 

olika källor som intervjuer, dokument samt litterära och elektroniska källor. Vi har använt 

oss av respondentvalidering då vi har skickat vårt empiriavsnitt till Pernilla Söderberg på 

Qulturum. Där hon har kunnat granska empirin för att säkerställa att vi uppfattat det 

empiriska materialet på ett korrekt sätt. Vi har även skickat empirin vidare till resterande 

intervjupersoner för att styrka den information vi har fått från Qulturum samt att vi har 

förstått deras verklighetsbild över förändringsprocessen korrekt.  

 

Intern validitet innebär att de slutsatser som dras är hållbara och kommer att ge ett 

trovärdigt resultat (Yin, 2007). Under studien har vi på olika sätt samlat in data, vilket 

förstärker den interna validiteten. Då vi har genomfört intervjuer med Qulturum, 

akutmottagningen samt två vårdcentraler, har vi kunnat se förändringsprocessen ur olika 

perspektiv. Efter sammanställning av insamlat material har studiens syfte och 

frågeställningar kunnat uppnås och besvaras. 

 

Enligt Yin (2007) innebär extern validitet hur undersökningens resultat kan generaliseras 

utifrån den genomförda fallstudien. Vi har valt att intervjua personer som är väl insatta i 

förändringsprocessen och som har stor kunskap inom området. Att välja rätt respondenter 

har varit en viktig del i arbetet då vi vill garantera att tillräcklig och riktig information 

förmedlas. Målet är att skapa en analytisk generalisering då vi har använt oss av redan 

tillgänglig teori. Genom att koppla resultatet från utvärderingsstudien med generell teori 

kan vi skapa en analytisk generalisering av en förändringsprocess inom ramen för 

omfördelning av patientflödet från akutmottagning till primärvård.  
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Reliabilitet påvisar hur undersökningens utförande kan återkomma med samma slutsatser 

och resultat. Syftet med detta kriterium är att minska undersökningens felaktigheter som 

kan uppkomma (Yin, 2007). För att öka reliabiliteten har det metodiska 

tillvägagångssättet återgetts med tydlighet, där läsaren får förståelse för vilka val som 

gjorts och varför. I form av bilaga ges även tillgång till de teman och frågor som användes 

under intervjuerna. På så sätt ökar möjligheten för en oberoende forskare att utgå ifrån 

samma förutsättningar och uppnå samma slutsatser som i denna studie. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Bryman & Bell (2015) förklarar att forskningsetiska principer handlar om hur 

undersökaren ska behandla de personer som är inblandade i studien. De belyser fyra etiska 

överväganden som bör beaktas under forskningsprocessen; skada för deltagarnas del, 

samtyckeskravet, intrång i privatlivet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2015). 

Konfidentialitet och anonymitet är viktiga aspekter inom principen att inte medföra skada 

för deltagarnas del (Bryman & Bell, 2015). Även Holme & Solvang (1997) tar upp vikten 

av anonymitet, konfidentialitet samt tystnadsplikt. Möjligheten för respondenterna att 

vara anonyma har erbjudits och känsliga uppgifter om enskilda personer har inte varit 

aktuellt för studien. Samtliga respondenter har blivit informerade om studiens syfte och 

innehåll, i enlighet med samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2015). De inblandade i studien 

alla blivit tillfrågade om de är villiga att delta och har på egen hand valt att medverka i 

studien, vilket Backman et. al (2012) anser vara en väsentlig etisk aspekt. Information har 

förmedlats till berörda personer om möjligheten att när som helst avbryta medverkan i 

studien. Respondenternas privatliv ska inte inkräktas (Bryman & Bell, 2015) och det har 

därför varit frivilligt att besvara frågorna som ställts. Vi har lagt stor vikt vid att beakta 

deltagande personers integritet och varje deltagare har haft rätten att bestämma vilken 

information den vill bidra med (Holme & Solvang, 1997). Bryman och Bell (2015) talar 

om falska förespeglingar, vilket innebär att påverka respondenterna genom att ge 

felaktiga uppgifter. Genom att upprätthålla en rak och tydlig kommunikation med 

respondenterna har risken för vilseledning eller felaktig information minimerats (Bryman 

& Bell, 2015).  
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3 Teoretisk referensram  

 

Följande avsnitt innehåller den teoretiska referensram som ligger till grund för 

utvärderingen av förändringsprocessen av delprojektet Akuten till primärvården. 

Inledningsvis presenteras begreppet process och processorientering som sedan leder in 

på utvärdering samt processinriktad utvärdering. Vidare redogörs allmänna kriterier för 

ett framgångsrikt förbättringsarbete. De teoretiska delarna mynnar slutligen ut i en 

konceptuell modell. 

 

3.1 Processer  

Processförbättringar samt processorientering har sedan 90-talet fått ett större intresse 

inom hälso- och sjukvården. Genom processförbättringar identifieras nya arbetssätt för 

att uppnå en högre effektivitet. En process definieras enligt Striem (2008) som “en serie 

aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst. Den har en väl definierad början och ett väl 

definierat slut”. Vidare beskriver Striem (2008) processer som kärnan inom en 

organisation, när processerna inte fungerar brister hela systemet. En vanlig orsak till att 

processer inte fungerar är enligt Willoch (1994) att det är många personer från olika 

mottagningar och avdelningar som medverkar i processen. En annan anledning är att det 

saknas en huvudperson som har ansvaret för processen och att varje mottagning istället 

har ansvar för sin del samt att processen inte är tydligt framställd för alla medverkande. 

Samverkan innebär att flera parter arbetar tillsammans mot uppsatta mål antingen formellt 

mellan organisationer eller informellt mellan individer (Lindberg, 2009).  För att en 

process ska fungera krävs samverkan mellan samtliga medverkande, ofta uppstår problem 

i övergången mellan avdelningar. Behovet av koordinering är betydligt större i stora 

organisationer, som hälso- och sjukvården. För att uppnå samverkan krävs det att alla 

enheter i en organisation ser till helheten och inte enbart till enskilda uppgifter (Öhrming, 

2008).  

 

3.1.1 Processorientering  

Kastberg & Siverbo (2013) nämner att under de senaste decennierna har 

processorientering varit en trend inom den privata industrisektorn och har även kommit 

att bli allt vanligare inom den offentliga sektorn. Utifrån diskussioner om hur olika 

modeller ska kunna effektivisera sjukvården har processorientering varit mycket 
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uppmärksammat (Blomqvist, 2007). Kastberg & Siverbo (2013) beskriver syftet med 

processorientering som att förbättra resan för en patient genom hela sjukvårdssystemet 

utgångspunkter i kontinuerlig utveckling, medarbetarnas deltagande, processer samt 

patientfokus (Lindvall, 2011). Inom processorientering ligger, enligt Gemmel et al., 

(2008), ett större fokus på hur ett arbete ska utföras än vad det är som ska utföras, vilket 

ofta resulterar i mer självständigt arbete och ansvarstagande för människorna inom 

organisationen. Enligt Berlin & Kastberg (2013) handlar processer inom sjukvården om 

resursomvandling som ska skapa värde för patienten. De nämner även att utifrån ett 

processinriktat perspektiv kan organisationen styra sina anställda till att arbeta 

tillsammans för att uppnå de förväntade målen. Utifrån målet med att skapa värde för 

patienten menar Chenhall (2007) att organisation bör lägga fokus på en patientinriktad 

strategi. Genom en patientinriktad strategi kan organisationen genomföra de förändringar 

som krävs för att de anställda, strukturen samt processerna ska hålla sig till strategin och 

på så sätt skapa värde för patienterna. Med fokus på kartläggningen av processerna skapas 

en uppmuntran för anställda på olika avdelningar att samarbeta mot gemensamma mål 

(Chenhall, 2007).  

 

Tydliga fördelar som återfinns i organisationer som arbetar med processorientering är att 

det finns bra samordning och kommunikation då alla ses som en och samma enhet, vilket 

är viktigt för att få en process att fungera. I organisationer med processorientering finns 

det risk för dubbelarbete då liknande processer utförs på olika vårdinstanser (Berlin och 

Kastberg, 2013). Genom att arbeta med saker som eliminering av steg som inte är 

värdeskapande, kan en ökad effektivitet och förbättring av använd kapacitet uppnås. 

Arbetet med förbättring av processer kan bidra till kostnadsminskningar utan att det 

påverkar säkerhet, utfall eller kvalitet (Kaplan et al., 2014).  

 

Processers livscykel kan delas in i fyra faser i likhet med Larssons (2012) uppdelning av 

projekt. Den första fasen är Idéfasen, där startar processen och konceptet fastställs. Idén 

till processen uppstår antingen internt i verksamheten eller externt. Fasen innefattar 

förtydligande om vad som ska genomföras, vilka intressenter som påverkas av processen 

samt en övergripande bild av processen. Andra fasen är Planeringsfasen och i denna fas 

bestäms det huruvida projektgruppen för processen ska gå tillväga, där projektplan samt 

resursförbrukning fastställs. Tredje fasen är Genomförandefasen och viktiga aspekter som 

måste tas hänsyn till i denna fas är styrning och kommunikation då åtaganden ska ske 
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utifrån kundens förväntningar och krav. Fjärde och sista fasen är Avslutningsfasen och 

här ligger fokus på att stämma av samt följa upp för att sedan göra en jämförelse mellan 

resultat och kundens krav. För att kontroll av vidare tillfredsställelse ska kunna 

genomföras krävs det god kommunikation med intressenter och kunder. I denna fas är det 

även viktigt att få till en avgörande slutpunkt, som fastställs redan vid starten. 

 

Enligt Lööw (2009) är processuppföljning en viktig aspekt för att nå en ständigt 

förbättrande verksamhet. Uppföljning innebär en analysering samt utvärdering av 

projektets resultat, där kontroll görs om huruvida processens delar har genomförts enligt 

plan. Jerkedal (2010) nämner två olika definitioner av uppföljning, summativ och 

formativ. Summativ uppföljning innebär en övergripande bedömning av projektet efter 

genomförandet. Formativ uppföljning syftar till att utvärdera arbetet under processens 

gång. Formativ uppföljning skapar även större möjligheter till att utveckla processen 

(Jerkedal 2010). Även Karlsson (1999) belyser att formativ uppföljning är ett effektivt 

tillvägagångssätt för att kunna förbättra en pågående process.   

    

3.1.2 Nolans förbättringsmodell  

Vid genomförande av förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården vet 

organisationen inte i förväg vilka förbättringsmöjligheter som finns. För att förstå 

förändringsprocesser används modeller (Striem, 2008). Nolans förbättringsmodell är en 

metod som infördes inom hälso- och sjukvården under 1990-talet. Ett vanligt fel som 

uppstår inom förbättringsarbeten är att gå direkt från problem till lösningen (Sveriges 

kommuner och landsting, 2005). Genom att sätta upp mål, följa upp över tid samt hitta 

nya idéer som testas i praktiken används Nolans förbättringsmodellen för att nå ett mer 

strukturerat förändringsarbete (Edström & Wiklund Åberg, 2005). Modellens fokus 

ligger på förbättringsarbetets planering, genomförande och uppföljning. Basen i det 

praktiska förbättringsarbetet och i Nolans förbättringsmodell är PGSA-cykeln, där små 

förändringar identifieras och testas i praktiken (Edström, Svensson & Olsson, 2008). 

PGSA-cykeln består av fyra olika steg, där varje steg är en del av processen för 

förbättringsarbetet (Edström & Wiklund Åberg, 2005). 
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 Edström & Wiklund Åberg (2005) beskriver cykelns fyra steg enligt följande:  

• Planera - I planeringsfasen bedöms den aktuella situationen och problem 

identifieras. Utifrån bedömningen kartläggs möjliga åtgärder och vad 

förändringen ska åstadkomma.  

• Gör - Genomförandefasen innebär att förändringen implementeras och testas i 

praktiken. I denna fas antecknas avvikelser och oförutsedda händelser.    

• Studera - Studera är den fas där all information om förändringar och resultat 

samlas in. Resultatet jämförs sedan med de förväntade målen i planeringsfasen.  

• Agera - Agerafasen är beroende av implementeringens utfall. I denna fas tas beslut 

om den implementerade förändringen ska förkastas, genomgå justeringar innan 

vidare implementering eller fullfölja den pågående förändringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Nolans förbättringsmodell   

 

3.2 Utvärdering av processer 

Målet med en utvärdering är enligt Kylén (2008) att göra en bedömning av en process 

som ska ligga till grund för beslut och utveckling. Han använder sig vidare av fyra 

begrepp för att beskriva utvärdering, beskriva, förklara, värdera och föreslå. Utvärdering 

av ett förbättringsarbete innebär enligt Parmander (2005) att dokumentera och analysera 

utvecklingen av en process. Enligt Karlsson (1999) kan utvärdering av en process delas 

upp i målorienterad, interaktiv samt processinriktad utvärdering. Den målorienterade 
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utvärderingen är en kvantitativ metod där utfallet beskrivs genom att utvärdera mätbara 

mål. Interaktiv utvärdering sätter intressentgrupperna i fokus och formas utefter deras 

intresse. Processutvärdering bedömer hur väl en verksamhet fungerar i kvalitativa termer, 

där utvärderingen ställs mot kriterier för vad som anses vara en god process. Fokus ligger 

på genomförandet av processen för att granska dess innehåll samt det arbetssätt man 

förhåller sig till. Zetterlund (2004) delar upp utvärderingen av en process något 

annorlunda. Hon fördelar värderingsmodellerna i produktinriktad, teoriinriktad, 

nyttoinriktad samt processinriktad. Produktinriktad utvärdering fokuserar, i likhet med 

Karlssons (1999) målorienterade utvärdering, på resultatet av en process. Resultaten ställs 

mot de mål som finns uppsatta för det utvärderade projektet. Teoriinriktad utvärdering 

kräver en teoretisk ram som ligger till grund för vad som ska utvärderas, vilket kan 

omfatta processens mål eller dess genomförande. Den nyttoinriktade utvärderingen har 

sitt fokus i pågående förändringsprocesser. Utvärderingsmodellen undersöker helheten av 

en process och resultaten nyttjas genom att implementeras i förändringsarbetet. Den 

processinriktade utvärderingsmodellen används för att utvärdera de faktorer som ligger 

till grund för resultat och effekter av en process. Modellen är användbar även i fall då det 

finns behov av att klargöra för varför processens resultat inte blivit som planerat. 

  

3.2.1 Processinriktad utvärdering  

Resultatet av en förändringsprocess har en stor betydelse och det är av stor vikt att granska 

värdet av den insats som gjorts (Parmander, 2005). Utvärderingen ska värdera resultatet 

av de aktiviteter som implementeras under ett förändringsarbete, men den ska även 

värdera de faktiska aktiviteterna (Stevrin, 1991). Fokus i en processinriktad utvärdering 

är enligt Parmander (2005) att bedöma genomförandet och processen som helhet. En 

processinriktad utvärdering har störst betydelse under ett pågående förbättringsarbete då 

det finns möjlighet att använda utvärderingen som ett verktyg för utveckling av 

processen. Utvärdering av processer handlar om reflektioner och alternativa tolkningar 

som ska leda till ett bättre arbetssätt.  

 

Vid utvärdering av processer är det enligt Vedung (2009) viktigt att tidigt fastställa och 

beskriva de insatser i arbetet som ska utvärderas. Insatserna skildras i form av mål och 

styrmedel, så kallade indikatorer, för att det senare ska vara möjligt att mäta effekterna 

av processen. Vid processinriktad utvärdering kan indikatorerna vara av både kvalitativt 

och kvantitativt slag. Insatserna och övriga faktorers betydelse och inverkan på processen 
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kartläggs och förklaras. Utredningen ska bedöma och mäta effekterna och därmed avgöra 

om insatserna bidragit till önskat resultat. Diskussion förs sedan om det finns alternativa 

handlingssätt eller prestationer som leder till att projektet får en högre måluppfyllelse.  

 

3.3 Kriterier för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården 

Utveckling och förändring är grundläggande behov som Lindvall (2011) beskriver som 

ständigt aktuella. Förståelse för syftet med förändringen samt engagemanget från 

inblandade parter är byggstenarna till ett lyckat förbättringsarbete (Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, 2013). Även Sörqvist (2007) 

betonar vikten av att öka engagemanget, hos de som medverkar i en förändringsprocess, 

genom att tydliggöra vad syftet är och visa nyttan av att införa förändringen. En väsentlig 

framgångsfaktor är att förmedla bakgrunden av förändringsarbetet till personalen samt att 

klargöra för det standardiserade arbetssätt som kommer genomsyra processen (Graban, 

2009). Graban menar på att det är viktigt att utveckla standardiserade metoder för 

förbättringsarbetet. Det är särskilt viktigt med standardiserade metoder inom komplexa 

verksamheter som sjukhus. 

 

Enligt Sörqvist (2007) förutsätter ett framgångsrikt förbättringsarbete användning av 

forskningsbaserad kunskap. Det nödvändigt är samtliga inom förändringsarbetet besitter 

relevant kunskap och att de erbjuds anpassade utbildningar. Även Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) menar att det finns även ett 

behov av att anställda utbildas i vårdens organisation. För ett lyckat förändringsarbete 

menar man vidare att det krävs både professionell kunskap samt förbättringskunskap. 

Professionell kunskap är sådan kunskap som lärs ut och sedan används och utvecklas i 

praktiken. Det krävs även förbättringskunskap för att lyckas med förändringsarbetet, 

vilket innebär att kunskap måste finnas om hur bestående förändringsarbete genomförs. 

Kommunikationen är enligt Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-Park (2011) en central 

del i förbättringsarbetet. Det är viktigt att personalen får förståelse inte bara för vad som 

ska göras, utan vad som ligger till grund för förändringen. Kotter (1996) belyser även 

vikten av enkel och direkt kommunikation. Fackliga termer kan vara svåra för personalen 

att förstå, vilket gör att de känner sig uteslutna och kan därmed hämma utvecklingen. 

Sörqvist (2004) nämner även att det ofta är nödvändigt att använda sig av flera olika 

kommunikationskanaler för att säkerställa att informationen når fram till samtliga 

personer som är delaktiga i projektet. Davis et al. (2014) nämner vikten av att både chefer 
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och personal är engagerade i utvecklingsarbetet. Sörqvist (2007) belyser att människors 

attityder påverkar hur framgångsrikt ett förbättringsarbete blir, många förbättringsarbeten 

kräver därför attitydförändringar hos medarbetarna. Källan till bristande engagemang och 

motivation är ofta okunskap om förändringen. Utbildning i förbättringsarbetet är en 

metod som kan brukas för att förebygga dessa brister. Svensk sjuksköterskeförening och 

Svenska Läkaresällskapet (2013) menar att det är viktigt att personalen erbjuds stöd och 

uppmuntran i utvecklingen för att stärka förbättringsarbete, då ett bristande stöd kan 

hämma utvecklingen. Vidare menar man att en förutsättning för ett lyckat 

förbättringsarbete är att avsätta tid till reflektioner av arbetet och att utse personer i 

verksamheter vars arbetsuppgifter är att stödja förbättringsarbetet.   

       

Det är enligt Edström & Wiklund Åberg (2005) väsentligt att följa upp och mäta 

förbättringsarbetet som sker. För att kunna genomföra mätningar måste man veta vilka 

faktorer som ska mätas. Ett tillvägagångssätt för att ta reda på vad som ska mätas är att 

uppföra tydliga målsättningar. Genom att ha ett mål att sträva efter är det avsevärt enklare 

att uppfatta vad som behöver mätas. Edström, Svensson & Olsson (2008) samt Bardon 

(2015) menar att mål måste vara utmanande, de ska medföra innovativt tänkande och 

förändringar av de nuvarande rutinerna. Vidare beskriver de att en vanlig riktlinje är att 

mål ska vara SMARTA. Vilket innebär att mål ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, 

Realistiska, Tidsatta och Ansvarstagande. Ett alternativ för att hitta lämpliga mått är enligt 

Edström & Wiklund Åberg (2005) att studera och inspireras av hur andra har gjort 

tidigare. Utbyte av tidigare erfarenheter är en stor del i förbättringsarbetet, då det många 

gånger finns liknande fall. Vidare menar Edström & Wiklund Åberg att det är viktigt med 

regelbundna mätningar och gärna med små tidsmellanrum. Regelbundna, täta mätningar 

medför möjligheten att snabbare upptäcka effekterna förändringsarbetet fört med sig. 

Genom att iaktta vilka effekter som skett eller möjligen inte skett finns det en chans att 

rätta till de tillvägagångssätt som inte bidrar med önskat resultat innan det gått för lång 

tid. Det är särskilt viktigt att göra regelbundna mätningar på sjukhus då uppgifter 

sammanställs relativt sällan och därmed blir inaktuella (Edström, Svensson & Olsson, 

2008). Vid förändringsarbete är det viktigt att data och mätningar löpande redovisas i 

realtid för att de inblandade ska få återkoppling till sitt arbete.  

      

Ett annat kriterium för ett framgångsrikt förbättringsarbete är enligt SKL (2005) 

användningen av verktyg inom processen. Även Sörqvist (2007) menar att användandet 
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av verktyg är en viktig del i förändringsarbetet. Enligt SKL (2005) är verktyg endast ett 

hjälpmedel inom förbättringsarbeten och medför inte automatiskt en hållbar förbättring. 

Målen med förändringsprocessen ska enligt SKL (2005) vara i fokus och verktygen ska 

ses som en resurs för att uppnå målen. Användande av verktyg säkerställer inte ett 

framgångsrikt förbättringsarbete. Att använda fel verktyg eller att felaktigt använda 

lämpliga verktyg i en förändringsprocess bidrar inte till en förbättring, risken finns att 

användningen av verktygen motverkar det pågående förbättringsarbetet. Enligt Edström 

& Wiklund Åberg (2005) kräver framgångsrika förändringsprocesser anpassade verktyg. 

Beroende på vilket arbetssätt som nyttjas varierar vilket eller vilka verktyg som lämpar 

sig som hjälpmedel.  

 

3.4 Konceptuell modell  

Meningen med en konceptuell modell är att illustrera hur de valda teorierna kopplas 

samman för att uppfylla syftet för studien. Studien avser att utvärdera delprojektet Akuten 

till primärvården genom att kartlägga förändringsprocessen utifrån planering, 

genomförande och uppföljning. För att uppfylla syftet inleder vi med att definiera 

begreppen process samt processorientering inom den teoretiska referensramen. Utifrån 

processorientering fortsätter teorin med en diskussion kring hur processer kan utvärderas. 

Den konceptuella modellen är uppbyggd utifrån kriterier för förbättringsarbete samt 

processutvärdering som ska ge förståelse över hur en process ska fungera för att uppnå 

ett framgångsrikt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården.   

 

 

Figur 2 -  Konceptuell modell  
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4 Empiri  

 

Följande avsnitt avser att presentera insamlat materialet om förändringsprocessen för 

delprojektet Akuten till primärvården. Materialet som presenteras är hämtat från 

samtliga intervjuer och dokument. Första delen i avsnittet beskriver övergripande 

delprojektet som pågår i Region Jönköpings län och det nuvarande arbetssättet. Sedan 

görs en kartläggning av förändringsprocessen där planering, genomförande och 

uppföljningsmetoder beskrivs. Slutligen presenteras material från intervjuerna som har 

genomförts på akutmottagningen Ryhov, Öxnehaga vårdcentral samt Hälsans 

vårdcentral 2.   

 

4.1 Delprojektet: Akuten till primärvården  

Akuten till primärvården är en del av en större förändringsprocess som pågår i Region 

Jönköpings län. Projektet är fördelat på fyra huvudsakliga områden; Asyl-Integration, 

Hälsa för livet, Primärvården är basen och Utveckling av specialistsjukvården, som vidare 

är fördelade i mer ingående förändringsområden. Akuten till primärvården är en av fyra 

delar i förändringsområdet Primärvården är basen (Bilaga 1).  

 

Akuten till primärvården är en förändringsprocess vars syfte är att skapa en effektivare 

resursanvändning genom att omfördela patientströmmar från akutmottagningen till 

primärvården. Problemet som ligger till grund för behovet av förändring är en 

överbelastning på akutmottagningen i Jönköping, med patienter som söker fel vårdnivå. 

Akutmottagningens höga patientströmmar medför längre väntetider på akutmottagningen 

och patienter som är i faktiskt behov av akut vård riskerar att bli sittande i väntrummet 

längre än nödvändigt. Nästa problem som uppstår då patienten söker fel vårdnivå är de 

höga kostnaderna. Ett patientbesök på akutmottagningen kostar sjukvården mellan 3000–

3700 kronor, medan ett primärvårdsbesök kostar 600–1400 kronor. Kostnaden uppstår 

redan vid första mötet mellan vårdtagare och vårdpersonal. Antalet besök på 

akutmottagningen har följts upp i flera år och i maj 2016 utfördes en mer djupgående 

analys, vilket ledde till starten på förändringsarbetet samma år. Utredningen och projektet 

om en förändrad sjukvård i Region Jönköpings län initierades av hälso- och 

sjukvårdsdirektören Mats Bojestig. Delprojektet Akuten till primärvården består av en 

grupp med två projektledare, en utvecklingsledare samt sex stycken verksamhetschefer, 
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varav tre har intervjuats i samband med studien. Planeringsarbetet av delprojektet 

påbörjades i maj 2016 och kommer fortgå fram till december 2017, vilket innebär att det 

är en pågående förändringsprocess. Delprojektet ska medföra en minskad överbelastning 

och minskade väntetider på akutmottagningen samt leda till kostnadsminskningar för 

sjukvårdsbesök i Region Jönköpings län. Utifrån dessa målsättningar utformades ett 

övergripande mål om att minska patientflödet med femton procent på akutmottagningen 

Ryhov. I april 2017 har patientflödet på akutmottagningen minskat med fem procent.  

 

4.2 Arbetssätt i dagsläget på akutmottagning och primärvård 

I dagsläget fungerar arbetssättet på akutmottagning och primärvården genom att patienter 

som söker sig till akutmottagningen först får träffa en undersköterska i receptionen. Där 

får patienten uppge personuppgifter och symptom. Patienten blir sedan triagerad, genom 

RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System), vilket innebär att en 

sjuksköterska genomför en snabb undersökning. Sjuksköterskan gör en bedömning av 

patienten utifrån vilka symtom den söker för samt ett antal vitalparametrar, som puls, 

temp, syresättning, andningsfrekvens, medvetandegrad, blodtryck. Utifrån parametrarna 

hamnar patienten på en femgradig färgskala, där röd innebär att patienten kräver akut 

vård medan grön innebär att patienten kan vänta i några timmar utan medicinsk risk. Med 

hjälp av triagering ska sjuksköterskan bedöma vilken vårdnivå patientens tillstånd kräver. 

God hjälp fås också från de så kallade FAKTA-dokumenten; överenskommelser i Region 

Jönköpings län mellan primärvård och slutenvård, gällande vem som sköter vad.  Uppstår 

osäkerhet gällande patientens tillstånd, har sjuksköterskan tillgång till stöd av läkare. 

Antingen stannar patienten för att få vård på akutmottagningen, eller anser sjuksköterskan 

att primärvården kan erbjuda bättre och snabbare vård. Sjuksköterskan tar kontakt med 

den vårdcentral som patienten tillhör och hänvisar sedan patienten till den vårdcentralen. 

På helger och kvällar hänvisas patienten istället till jourcentralen.  

 

När patienten anländer till vårdcentralen får den vänta i en form av akutmottagning innan 

den får hjälp av en sjuksköterska. Patienten kallas sedan in av sjuksköterska som gör en 

undersökning utifrån patientens sjukdomstillstånd. En kort journalanteckning som är 

gjord av sjuksköterskan på akutmottagningen finns även tillgänglig för vårdcentralen. 

Efter en undersökning beslutas det om sjuksköterskan ska behandla patienten eller 

invänta en läkare. Det kan även hända att patienten hänvisas tillbaka till akutmottagningen 

då akut vård krävs. Besöket på vårdcentralen följs sedan upp genom en specifikt utformad 
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enkät där patienten får svara på frågor om upplevelsen att bli hänvisad från 

akutmottagningen, bemötandet på vårdcentralen samt om patienten vet vart den ska vända 

sig nästa gång.  

 

För att tydliggöra hur det nuvarande arbetssättet ser ut när en patient söker sig till 

akutmottagningen, har en figur över patientens väg ritats upp. De heldragna linjerna är 

patienten väg medan de streckade linjerna är patientens väg utefter sjuksköterskans 

hänvisning.  

 

Figur 3 -  Patientens väg från akutmottagning till vidare vård.  

 

4.3 Förändringsprocessen  

Förändringsprocessen för delprojektet Akuten till primärvården i region Jönköpings län 

genomförs genom tre steg, planering, genomförande och uppföljning. I avsnittet nedan 

kommer de olika stegen i förändringsprocessen att redogöras samt presentera den modell 

och de verktyg som används för att förbättra resursanvändningen på akutmottagningen i 

Jönköping. Figur 4.1 visar hur förändringsprocessen för Akuten till primärvården ser ut, 

där varje del kommer redogöras tydligare vidare i empirin. 

   

 

Figur 4 -  Förändringsprocessen  

   

4.3.1 Planering  

Inför ett förbättringsarbete krävs planering av vilka målen med projektet är samt hur de 

ska uppnås. Den huvudsakliga målsättningen med projektet Tillsammans för bästa 
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möjliga hälsa och jämlik vård är att effektivisera hälso- och sjukvården, vilket ska leda 

till kostnadsminskningar. För att uppnå det huvudsakliga målet måste sjukvården skapa 

effektivitet genom att använda rätt kompetens på bästa möjliga vis. Delmålen till 

huvudprojektet har tagits fram genom ett övergripande balanserat styrkort med 

utgångspunkt i patient-, process-, medarbetare- och resursperspektivet. Den övergripande 

målsättningen konkretiserar vilka delprojektets mål är för att skapa en förändringsprocess 

som ska leda till högre effektivitet.  

 

Problemet som ligger till grund för delprojektet Akuten till primärvården är 

överbelastningen på akutmottagningen, ett problem som även leder till långa kötider och 

höga kostnader för sjukvården då ett akutvårdsbesök är tre gånger så dyrt som ett 

primärvårdsbesök. Utifrån det balanserade styrkortet samt besöksstatistik har dessa 

problem uppförts som mål för delprojektet. Utifrån målsättningen skapades en hypotes 

där 20 procent av alla vårdsökare på akutmottagningen söker fel vårdnivå. Utifrån 

hypotesen arbetar ledningsgruppen med att identifiera nya arbetssätt som ska föras in i 

processen. Målsättningen är att minska patientflödet på akutmottagningen med femton 

procent, vilket i sin tur minskar kötiderna på akutmottagningen och minskar kostnaderna 

för sjukvårdsbesök i regionen.  

 

I planeringsfasen för delprojektet används Nolans förbättringsmodell som ska strukturera 

arbetet vid utformningen av att identifiera nya arbetssätt som ska införas och testas. Som 

komplement till förbättringsmodellen används flera verktyg och dessa är SWOT-

analysen, 5P-metoden och påverkansanalys. Inom Nolans förbättringsmodell finns 

PGSA-cykeln, vilket är en modell som används under hela förändringsprocessens 

händelseförlopp. Varje gång ett nytt arbetssätt förs in i förändringsprocessen läggs det in 

i PGSA-cykeln. Bokstaven P i cykeln står för Planera. I den delen av cykeln beskrivs 

förändringsprocessens mål, vilka förändringarna som ska införas och för hur länge testet 

ska pågå. Resterande delar av PGSA-cykeln beskrivs vidare i genomförande- och 

uppföljningsfasen inom processen. Påverkansanalysen är en del av analysen för att 

synliggöra vilka målen för delprojektet är, för att sedan besvara påverkansfaktorerna om 

vad som ska göras samt hur det ska göras för att identifiera förbättringsområden. SWOT-

analysen och 5P-metoden, används endast vid planering av förändringsprocessen. När 

projektgruppen planerar ett nytt arbetssätt som ska testas utförs en SWOT-analys, där 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot som arbetssättet kan medföra analyseras. 5P-



  
 

26 

metoden är en annan modell som analyserar nuläget. Metoden kartlägger och reflekterar 

om nuläget för att sedan systematiskt förbättra arbetsprocessen för akutmottagningen. 

Tillsammans används dessa modeller för att planera ett välfungerande arbetssätt som ska 

införa inom förändringsprocessen för att öka effektiviteten.  

 

4.3.2 Genomförande  

När planeringsfasen av det nya arbetssättet är slutfört ska det föras in och testas i 

praktiken. I detta steget kommer processen in i bokstaven G i PGSA-cykeln, vilket står 

för Gör. Tidigare har arbetssättet endast planerats inom projektgruppen men nu ska det ut 

i praktiken där 10 000 anställda ska få information om vad som ska göras, vilket kräver 

mycket engagemang och god kommunikation. Verksamhetscheferna på både 

akutmottagningen och vårdcentraler bär ansvaret att sprida informationen till de anställda, 

vilket görs under arbetsplatsträffar samt under extrainsatta sjuksköterskemöten. 

Personalen får under möten, med hjälp av olika bildspel, reda på vad de ska göra för att 

bidra till förändringsarbetet. Arbetet följs även upp under processens gång genom olika 

mätningar som utförs varje dag och som sedan sammanställs av utvecklingsledaren. Det 

genomförs även mätningar av övergripande effektmått över alla delområden i 

huvudprojektet en gång i månaden för att samla information som kan ligga till grund för 

utvärderingen i uppföljningsfasen.  

 

4.3.3 Uppföljning  

På många sätt hänger genomförande och uppföljning samman. När det nya arbetssättet 

testats i praktiken ska det utvärderas samtidigt som det genomförs regelbundna 

uppföljningar och avstämningar av medlemmarna i projektgruppen. I detta steg av 

processen ligger fokus på bokstaven S i PGSA-cykeln, vilket står för Studera. I denna fas 

samlas all information och resultat in från testet av det nya arbetssättet. Dagligen sker 

mätning av antalet patienter som hänvisas från akutmottagningen till primärvården. 

Statistiken förs in i en excelfil som sedan sammanställs av utvecklingsledaren på 

Qulturum. Alla delprojekten har en egen projektsida på intranätet, där delprojektets 

utvecklingsledare ansvarar för att sidan uppdateras. En gång i månaden sker 

uppföljningsmöte med sjukvårdens ledningsgrupp där utvecklingsledaren ansvarar för att 

presentera en sammanställd statusrapport som används för den löpande uppföljningen av 

delprojekten. För att det ska vara möjligt att uppdatera intranätsidan och följa upp arbetet 

är det av stor vikt att samtliga verksamhetschefer rapporterar sina siffror i tid, vilket inte 
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alltid sker. Med hjälp av ett A3 verktyg sammanställs och visualiseras hela arbetet. 

Verktyget uppdateras ständigt och innebär att kortfattat beskriva vad som har hänt och 

hur det såg ut under genomförandet av det nya arbetssättet. Det kompletteras med de olika 

mätningarna som gjorts samt den sammanställda statistiken från genomförandet. Ett annat 

verktyg som nyttjas för att presentera delområdets resultat är värdekompassen, vilket är 

ett mer processorienterat verktyg. Värdekompassen sammanställer upplevelse, resurser, 

klinisk status samt funktionalitet. Verktyget ser över värdet av det som ska åstadkommas 

av det nya arbetssättet samt värdet för de som berörs av arbetssättet, såsom medarbetare 

och patienter.  

 

Utifrån uppföljning av det nya arbetssättet är det möjligt att utvärdera 

förändringsprocessen samt att jämföra resultatet med de förväntade målen för att 

kontrollera om den förändring som förutspåddes i planeringsfasen faktiskt har skett. När 

uppföljningen av arbetssättet är utfört går processen vidare till bokstaven A i PGSA-

cykeln, som står för Agera. Utifrån resultat och den insamlade informationen av det nya 

arbetssättet ska ett beslut tas om arbetssättet ska förkastas, genomgå justeringar eller 

fortsätta på samma sätt. Vid beslut om justeringar av det pågående arbetssättet går de 

tillbaka till planeringsfasen för att finna nya idéer för förbättringar och sedan vidare till 

genomförande och uppföljning återigen tills de hittar ett välfungerande arbetssätt som 

resulterar i måluppfyllelse.   

 

4.4  Sammanställning av intervjuer  

4.4.1  Länssjukhuset Ryhov Akutmottagning 

Akutkliniken på Ryhov är en av tre akutkliniker i Region Jönköping län, och är den 

akutmottagning som varit med i delprojektet Akuten till primärvården från start, vilket 

gör den relevant för studien. Akutkliniken består av akutvårdsmottagning och 

akutvårdsavdelning. Mottagningen har omkring 130–140 sökande patienter per dygn. 

Verksamhetschefen på akutmottagningen är en av personerna i projektgruppen som 

arbetar med projektet Akuten till primärvården. 

 

4.4.1.1 Orsaker till problemet 

Verksamhetschefen på akutmottagning Ryhov tror att orsaken till de stora 

patientströmmarna på akutmottagningen är dels att primärvården inte har kunnat erbjuda 

patienter vård och dels att patienterna inte har kunskap om att primärvården kan erbjuda 
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den efterfrågade vården. När patienter ringde till primärvården och sökte vård fick de ofta 

till svar att det inte fanns några tillgängliga tider under dagen. Patienten sökte sig då till 

akutmottagningen istället. Det hände även att primärvården hänvisade de patienter de inte 

hade tid för till akutmottagningen som alternativ om deras tillstånd inte gick över eller 

skulle försämras. 

  

4.4.1.2 Genomförande av delprojektet  

Akutmottagningen har deltagit i tidigare förbättringsarbeten men trots det fanns en viss 

skepsis mot det nya förbättringsarbetet. Verksamhetschefen på akutmottagningen ansåg 

att det var svårt att hitta en välfungerande struktur i arbetet från början då det är många 

människor som ska arbeta i en och samma riktning. För att skapa ett fungerande arbetssätt 

måste förmedlingen av det nya arbetssättet vara i fokus. Akutmottagningen arbetar med 

uppföljning av personalens arbete och åsikter genom olika former av möten. På vardagar 

har arbetsstyrkan morgonmöte, där uppföljning av arbetet sker och det finns möjlighet att 

diskutera eventuella frågor eller otydligheter kring förändringsprocessen. Processen 

diskuteras även under arbetsplatsträffar samt möten tillsammans med läkare och 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna har stor delaktighet i framstegen i förbättringsarbetet.  

I ett tidigt skede var projektet i fokus vid varje möte för att hålla det förändrade arbetet 

vid liv och få alla att arbeta i samma riktning. Verksamhetschefen anser att hon själv har 

varit väldigt närvarande under projektet för att förmedla vikten av förändringen. 

Uppföljningen och möten tillsammans med Qulturum har skett regelbundet, både i form 

av fysiska möten samt över telefon. Verksamhetschefen poängterar att det är viktigt att 

det finns en stödfunktion, som Qulturum, som strukturerar arbetet samt bygger upp en 

strategi för hur arbetet ska gå tillväga som samtliga medverkande kan följa. 

 

Verksamhetschefen på akutmottagningen nämner att inte alla patienter uppskattar att bli 

hänvisade till vårdcentral. Patienter som motsätter sig sjuksköterskans beslut väljer man 

att behandla på akutmottagningen för att undvika en tidskrävande diskussion med 

patienten om att söka annan vårdnivå. Sådana fall hör inte till vanligheten och enligt 

verksamhetschefen har det inte varit några större problem med att hänvisa patienterna. 

 

4.4.1.3 Resultat av delprojektet 

Verksamhetschefen på akutmottagningen Ryhov anser att projektet har fungerat väl och 

att samarbetet mellan de olika vårdinsatserna har inneburit en större enkelhet än förväntat. 

Däremot är hon förvånad över att det inte har skickats så många patienter till 
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primärvården som de hade förväntat sig. I dagsläget hänvisas cirka fem till sex patienter 

till vårdcentralen på vardagar och sju till åtta patienter på helgerna, vilket endast är 

omkring fem procent av det totala antalet sökande på akutmottagningen. 

 

4.4.1.4 Tankar om delprojektets framtid  

Verksamhetschefen på akutmottagningen anser att arbetssättet i dagsläget fungerar bra 

och tror inte på någon vidare ökning av antalet hänvisade patienter. Detta på grund av att 

primärvården har ändrat sitt arbetssätt till att inte längre hänvisa patienter till 

akutmottagningen utan att de tar emot de patienter som ringer och söker hjälp. Även de 

patienter som tidigare har sökt akutmottagningen i första hand och sedan blivit 

omplacerade har nu mer kunskap om att det är vårdcentralen som är förstahandsval vid 

lindriga skador.  

 

4.4.2 Hälsan vårdcentral 2 

Hälsans vårdcentral 2 är belägen i centrala Jönköping och är en av de tre närakuter som 

har varit med sedan projektets start. Fokus ligger på att erbjuda en lättillgänglig vård med 

god kvalitet och kontinuitet i form av helhet och omtanke. Marie Sigfridsson arbetar som 

verksamhetschef på Hälsans vårdcentral 2 och även hon är med i projektgruppen för 

delprojektet Akuten till primärvården. 

 

4.4.2.1 Orsaker till problemet 

Enligt Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 har akuten tidigare arbetat på ett 

sådant sätt att de skulle behandla varje patient som kommer in på akutmottagningen då 

det finns en ansvarskänsla för patienter som söker vård. Hon förklarar att projektet 

innebär att på ett enkelt sätt omfördela de patienter som sökt fel vårdinstans, primärvården 

ska ta hand om sina egna patienter och ge den vård de är i behov av. 

 

Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 säger att det inte varit smärtfritt att få med 

sig hela personalstyrkan. Vårdcentralen hade en svår period innan projektets start, med 

sjukskrivningar och dålig bemanning, det fanns därmed en viss oro och rädsla hos 

personalen inför förändringsarbetet. Vidare berättar Verksamhetschefen på Hälsans 

vårdcentral 2 att det sedan tidigare finns en dålig bild över primärvården, om att de inte 

tar emot sina patienter. Genom viljan att förändra bilden av primärvården samt stöd 

ovanifrån har personalen fått en god inställning till förändringsarbetet. 

Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 belyser även att akutsjukvården och 
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primärvården har olika arbetssätt vilket gör att en förändring är välbehövlig och att 

projektet är till för att akuten ska hitta ett fungerande arbetssätt då det är där problemet 

med långa väntetider finns. 

 

4.4.2.2 Genomförande av delprojektet  

Uppföljning av projektet och det dagliga arbetet sker en gång i veckan på Hälsans 

vårdcentral 2, där hela personalstyrkan samlas och följer upp veckans arbete. 

Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 anser att det är viktigt med uppföljning och 

att finnas närvarande för personalen. Hon menar vidare att problemet med att fördela 

patientströmmar mellan akut och primärvård har varit känt länge ”på golvet” och att det 

är synd att direktiven för förändring måste komma uppifrån för att förändring ska ske.  

 

4.4.2.3 Resultat av delprojektet 

Antalet hänvisade patienter från akutmottagningen till vårdcentralen är inte så stort som 

Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 förväntat sig. Samtidigt anade hon att det 

skulle bli svårt att hänvisa patienter då det är flera verksamheter och många personer som 

är inblandade i projektet. Hon säger att det fortfarande finns personal som inte medvetna 

om projektet och hur de ska hantera patienter som har blivit hänvisad från 

akutmottagningen. I övrigt tycker Verksamhetschefen Hälsans vårdcentral 2 att det nya 

arbetssättet har fungerat bra, det har hänt att patienter hänvisas fel och tvingats hänvisas 

tillbaka till akutmottagningen, men det är endast enstaka fall. 

 

4.4.2.4 Tankar om delprojektets framtid 

Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 anser att bedömningen om en patient ska 

vara på akutmottagningen eller ska söka vård inom primärvården ska ske utan triagering 

av en sjuksköterska. Hon menar att det ska finnas kompetens hos personen som sitter i 

receptionen att avgöra vilken vårdnivå patienten behöver. Undersökning av patienter ska 

inte ske mer än en gång, och trots triagering på akutmottagningen måste en vidare 

undersökning ske på vårdcentralen av den hänvisade patienten. Även om risken för att en 

felbedömning av patienten ökar om bedömningen görs utan triagering undviks det 

dubbelarbete av undersökning som annars sker. Verksamhetschefen på Hälsans 

vårdcentral 2 menar att det inte är en svår uppgift att göra en bedömning utan triagering 

på akutmottagningen då det dagligen sker på vårdcentralen både fysiskt och över telefon.  
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4.4.3  Öxnehaga Vårdcentral 

Öxnehaga Vårdcentral är en av Jönköpings många vårdcentraler och en av de tre 

närakuter som var med från projektets start. Det är en medelstor vårdcentral med ungefär 

6300 personer listade. Det är en mångkulturell vårdcentral, både i termer av patienter och 

personal. Miriam Carlsson är verksamhetschef på vårdcentralen och även hon är med i 

projektgruppen för Akuten till primärvården. 

 

4.4.3.1 Orsaker till problemet 

Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral menar att det är många patienter som söker 

vård på akutmottagningen som egentligen ska söka sig till primärvården, vilket är 

resurskrävande och leder till långa väntetider på akutmottagningen. Verksamhetschefen 

på Öxnehaga Vårdcentral tror att problemet med att det är många som söker sig till 

akutmottagningen trots att fallet inte är av akut slag, beror på en okunskap om vad en 

vårdcentral kan erbjuda. Hon menar på att den mångkulturella befolkningen ökar och att 

rutinerna för att söka vård skiljer sig åt mellan kulturer, vilket bidrar till en ökad okunskap 

hos befolkningen. Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral menar att information 

om primärvårdens kompetens måste kommunicera och förmedlas till befolkningen. Det 

räcker inte att det sker i Region Jönköpings län, det måste även ske på ett nationellt plan. 

Att marknadsföra projektet har inte varit planen i första skedet, men Verksamhetschefen 

på Öxnehaga Vårdcentral menar att det kanske varit behjälpligt för att sprida information 

till befolkningen. 

 

Problemet inom primärvården, menar Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral, har 

varit bristen på tillgänglighet. För att patienter inte ska söka sig till akutmottagningen 

måste det finnas tillgänglighet inom primärvården. Hon menar att det inte är hållbart att 

vårdcentralen inte har tider att erbjuda sina patienter eller att 1177 inte svarar i telefon, 

utan det är sådana brister som får patienter med lindriga tillstånd att söka akutsjukvård. 

Primärvården måste även förmedla en trygghet i sina svar och råd, finns ett missnöje eller 

en osäkerhet i svaren söker sig patienten återigen till akutmottagningen. 

 

4.4.3.2 Genomförande av delprojektet  

Öxnehaga vårdcentral har länge arbetat med att försöka fördela patientströmmar mellan 

akutmottagningen och primärvården, utan resultat. När möjligheten kom att få 

utomstående stöd från Qulturum och en projektgrupp som jobbar för att effektivisera 

patientflödet var valet enkelt. Det var inget problem att få med personalen i projektet då  
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det redan fanns en stark vilja hos medarbetarna att förändra den dåvarande situationen. 

Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentralen menar att det är hennes uppgift att 

motivera personalen samt att säkerställa att rutiner för hantering av patienter fungerar väl. 

Personalen har varit samarbetsvillig och det har inte varit några problem när sköterskan 

ringer från akutmottagningen och vill hänvisa en patient. Det har inte varit några 

ifrågasättningar om varför patienten ska hänvisas, man utgår från att akutmottagningens 

bedömning är välgjord. 

 

Uppföljning med personalen på Öxnehaga vårdcentral har skett löpande under projektets 

gång. Man har morgonmöte varje dag där medarbetare pratar om sina upplevelser och 

åsikter, även på arbetsplatsträffar samt på sköterske- och läkarmöten diskuteras projektet. 

Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral lyssnar mycket på personalens åsikter och 

för vidare förslag till ledningsgruppen vilket gör både personal och verksamhetschef 

delaktiga i planering av nya förändringsarbeten. 

 

4.4.3.3 Resultat av delprojektet  

Det har enligt Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral inte blivit ett så stort flöde 

av patienter som förväntades. Vid projektets start var det ett märkbart antal patienter som 

blev hänvisade till vårdcentralen. Sedan alla vårdcentraler valde att medverka i projektet 

har flödet minskat och förekommer veckor där inte en enda patient blir hänvisad till 

Öxnehaga vårdcentral. Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral säger att hon 

önskade att fler hänvisades från akutmottagningen då de vet att problemet med att 

patienter söker fel vård är existerande.  

 

Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral berättar att enkäterna överlag visar positiva 

resultat. Frågan om vad man tycker om att bli hänvisad är den som gett sämst resultat, 

men efter ett bra mottagande på vårdcentralen är det inte längre ett problem. Det finns ett 

visst motstånd hos patienten att bli hänvisad men om akutmottagningen kan garantera att 

det finns någon som tar emot patienten på en annan mottagning brukar missnöjet minska. 

Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral berättar att hon tror att det för patienterna 

kan kännas som att det blir dubbelarbete, då patienten först undersöks på 

akutmottagningen och sedan hänvisas för vidare vård inom primärvården. Själv anser hon 

att det inte sker dubbelarbete då vårdcentralen får ta del av testerna som gjorts på 

akutmottagningen. 
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4.4.3.4 Tankar om delprojektets framtid  

Verksamhetschefen på Öxnehaga Vårdcentral anser att akutmottagning måste arbeta 

hårdare med att hänvisa, våga säga nej till en patient och vara tydliga med att patienten 

bör söka en annan vårdnivå. Primärvården arbetar med triagering varje dag, endast en 

bråkdel av de som ringer och söker hjälp blir hänvisade att besöka vårdcentralen, 

resterande vårdsökande får råd genom telefonen.  
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5 Empirisk analys av arbetssättet  

 

I följande avsnitt genomförs en empirisk analys av det arbetssätt, inom 

förändringsprocessen av delprojektet Akuten till primärvården, som idag nyttjas på 

medverkande akutmottagning och vårdcentraler. Analysen utgår från problemen bakom 

de höga patientströmmarna på akutmottagningen samt problemen som uppstår under 

patientens väg. Analysen kring arbetssättet grundar sig i det empiriska materialet med 

respondenternas åsikter och värderingar om arbetssättet samt flera litteraturkällor.  

 

5.1 Analys av arbetssättet på akutmottagning och primärvård 

Huvudproblemet bakom de höga patientströmmarna på akutmottagningen Ryhov är 

enligt Stiernstedt (Socialdepartementet, 2016:2) att befolkningen saknar kunskap om 

vilken vårdinstans de ska söka sig till. Akutmottagningarna ska endast fokusera på 

allvarliga, livshotande tillstånd och olycksfall medan primärvården ska vara första 

vårdinstans för icke-akuta besvär (Bojestig, 2016). Verksamhetschefen på Öxnehaga 

vårdcentral nämner att patienter saknar kunskap om vilka resurser vårdcentralerna har att 

erbjuda. I och med att befolkningen ökar med människor från andra kulturer nämner 

verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral att rutinerna för många vårdsökande 

varierar. Hon menar därför att primärvårdens resurser måste marknadsföras bättre för att 

hela befolkningen ska bli mer medvetna om vilken instans de ska söka sig till i första 

hand. Verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral berättar att marknadsföring inte var 

en del av projektets första skede, men hon anser att det är viktigt att sprida information 

till befolkningen om vilka resurser som finns inom primärvården. 

 

Ett annat bakomliggande problem, till överbelastningen på akutmottagningen Ryhov som 

har uppmärksammats vid genomförandet av denna studie, är enligt verksamhetscheferna 

på Öxnehaga vårdcentral och akutmottagningen Ryhov, vårdcentralernas brist på 

tillgänglighet och att de inte tagit emot de patienter som sökt hjälp. Enligt 

verksamhetschefen på akutmottagningen Ryhov har ett vanligt problem på 

vårdcentralerna varit att de har nekat patienter vård på grund av tidsbrist, vilket leder till 

att patienten istället söker vård på akutmottagningen. Borgström (2014) menar att en 

patient som känner oro över sitt tillstånd och inte får vård på vårdcentralen, söker sig till 

akutmottagningen. Problemet ligger alltså inte endast i befolknings okunskap om vilken 
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vårdinstans de ska söka, utan att de inte får vård inom primärvården. Verksamhetschefen 

på Hälsans vårdcentral 2 nämner att det finns en medvetenhet om att primärvården har ett 

dåligt rykte gällande bristfällig tillgänglighet. Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 

2017) nämner att de vid projektets start tog kontakt med de medverkande vårdcentralerna 

om problemet med bristande tillgänglighet och att det ställdes krav på vårdcentralerna att 

ta emot alla patienter som söker vård. Det var viktigt att klargöra vikten av att de måste 

ta emot de patienter som ringer och söker hjälp för att det ska vara möjligt att styra om 

patientströmmarna. Verksamhetscheferna på de två vårdcentralerna menar att det inte 

skett någon förändring i deras arbetssätt, trots det finns det nu tid att ta emot patienter 

som ringer in, tid som enligt verksamhetschefen på akutmottagningen Ryhov inte fanns 

tidigare. Söderberg (utvecklingsledare Qulturum, 2017) nämner att det vid projektet start 

fanns en åsikt om att vårdcentralerna inte var tillräckligt tillgängliga men att de under 

arbetets gång har fortsatt kontakten med vårdcentralerna om tillgängligheten. Hon 

förklarar vidare att kontakten har varit en av faktorerna till att de faktiskt har uppnått fem 

procent i dagsläget.  

 

Enligt Verksamhetschefen på akutmottagningen Ryhov hänvisas det cirka fem till sex 

patienter på vardagar och sju till åtta på helgerna till primärvården, vilket motsvarar 

ungefär fem procent av den totala volymen som söker vård på akutmottagningen. De tre 

intervjuade verksamhetscheferna berättar att det är färre patienter än förväntat som har 

hänvisats vidare från akutmottagningen till primärvården. Verksamhetschefen på 

akutmottagningen Ryhov tror inte att antalet hänvisade patienter från akutmottagningen 

kommer öka. Hon menar att problemet låg i att vårdcentralerna inte tog emot de patienter 

som ringde in och sökte vård. Då vårdcentralerna nu i större utsträckning tar emot sina 

patienter menar hon att problemet med att patienter söker fel vård har minskat. 

Verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral menar, som tidigare nämnts, att ett stort 

problem med de höga patientströmmarna på akutmottagningen är befolkningens 

okunskap om vilken vårdnivå de ska söka sig till. Enligt hennes hypotes skulle ett fortsatt 

arbete leda till att fler patienter hänvisas till primärvården. Verksamhetschefen på 

akutmottagningen Ryhov menar vidare att de patienter som blivit hänvisade från 

akutmottagningen efteråt har en ökad kunskap om vilken vårdnivå de ska söka sig till vid 

senare tillfällen.  
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Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 förklarar att förändringsprocessen startade 

för att akutmottagningen skulle hitta ett fungerande arbetssätt då det är där problemen 

med långa kötider och höga kostnader finns. Eftersom förändringsprocessen endast har 

nått en omfördelning av patientströmmarna med fem procent kan det innebära att 

överbelastningen på akutmottagningen fortfarande är ett faktum. Verksamhetschefen på 

Öxnehaga vårdcentral hävdar att sköterskorna på akutmottagningen inte fullt ut arbetar 

med det nya arbetssättet, då de inte hänvisar den mängd patienter som de borde. 

Verksamhetschefen på akutmottagningen Ryhov nämner att det i början var svårt att hitta 

en välfungerande struktur för att få samtliga i personalstyrkan att arbeta i samma riktning. 

Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum 2017) berättar att de under projektets gång insåg 

att många av sjuksköterskorna på akutmottagningen saknade erfarenheter och kunskaper 

för att hänvisa en patient. Den bristande kunskapen försöker åtgärdas genom att 

personalen genomgår utbildningar och övningar som ska öka deras kunskap om hur och 

när en patient ska hänvisas. Trots införandet av utbildningar brister kunskapen hos 

personalen, då det inte har skett tillräckligt många hänvisningar för att uppnå projektets 

målsättning med att minska patientströmmarna på akutmottagningen med femton procent. 

 

5.1.1 Patientens väg  

Vid ett besök på akutmottagningen möts patienten av en undersköterska i receptionen för 

att sedan bli placerad i ett väntrum. Patienten blir därefter triagerad av en sjuksköterska 

som tar beslut om patienten ska behandlas på akutmottagningen eller hänvisas till 

primärvården. Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 menar att det i nuläget sker 

dubbelarbete när en patient hänvisas då undersökning sker på både akutmottagningen, i 

form av triagering, och på vårdcentralen. Hon menar att om hänvisning sker innan 

triagering genomförs kan dubbelarbete undvikas vilket leder till en effektivare 

resursanvändning. Gällande det dubbelarbetet som Verksamhetschefen på Hälsans 

vårdcentral 2 menar på, håller verksamhetscheferna på akutmottagningen Ryhov och 

Öxnehaga vårdcentral inte med. De anser att akutmottagningens arbetssätt fungerar väl 

och att triagering av alla patienter ska ske på akutmottagningen. För att hänvisa en patient 

krävs en person med kompetens och erfarenhet men också en person som känner sig trygg 

i sin kunskap och vågar ta beslut om vem som ska hänvisas. Verksamhetschefen på 

Hälsans vårdcentral 2 menar att det istället för en undersköterska ska sitta en 

sjuksköterska i receptionen då de har en längre utbildning och mer kompetens. En ökad 

kompetens i receptionen gör det möjligt att bedöma vilken vårdnivå patienten behöver 
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redan vid första mötet. Då arbetet i receptionen, enligt Verksamhetschefen på 

akutmottagning Ryhov, till stor del innebär administrativa uppgifter kan det ses som 

ineffektiv resursanvändning att ha sjuksköterskor där, då de är överkvalificerade för 

arbetet. Att placera en sjuksköterska i receptionen innebär inte heller en garanti för att 

fler patienter hänvisas. Då sjuksköterskorna på akutmottagningen, enligt 

Verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral, inte hänvisar tillräckligt många patienter 

efter en triagering är risken stor att färre blir hänvisade utan triagering. Det kan även leda 

till en ökad risk för att patienten får en felaktig bedömning och hänvisas till fel 

vårdinstans.  

 

Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 2017) nämner att akutmottagningen i Värnamo 

har valt att införa ett arbetssätt där en sjuksköterska ska genomföra en snabb bedömning 

i väntrummet om vilken instans patienten ska söka vård på. Genom att placera en 

sjuksköterska i väntrummet kan därmed en snabbare bedömning av patientens tillstånd 

göras, vilket överensstämmer med verksamhetschefens på Hälsans vårdcentral 2 åsikter. 

Enligt Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 2017) finns det redan resurser på 

akutmottagningen för att införa ett sådant arbetssätt, vilket innebär att det endast hade 

krävts en omfördelning och inte en ökning av personalstyrkan. Söderberg 

(Utvecklingsledare Qulturum, 2017) nämner dock att tanken med en sjuksköterska i 

väntrummet inte har fått medhåll på akutmottagningen Ryhov då de anser att personalen 

är för oerfaren för att göra en hänvisning direkt i väntrummet. Borgström (2014) nämner 

att en av anledningarna till att patienter åker till akutmottagningen är på grund av oro över 

deras sjukdomstillstånd och Söderberg (Utvecklingsledaren Qulturum, 2017) nämner att 

patienten behöver känna tilltro vid ett sjukvårdsbesök. Om hänvisning sker antingen av 

en sjuksköterska i receptionen eller av en sjuksköterska i väntrummet finns risken att 

patienten förlorar tilltron till sjukvården. Därmed uppstår frågan om samma nöjdhet kan 

uppnås hos patienten om hänvisningen sker utan en triagering.  

 

Efter triageringen av patienten tar sjuksköterskan ett beslut om patienten ska erbjudas 

fortsatt vård på akutmottagningen eller om hänvisning till primärvården ska ske. Om 

sjuksköterskan anser att patienten kan få bättre och snabbare vård inom primärvården, 

kontaktas den vårdcentral som patienten tillhör och patienten hänvisas vidare dit. 

Samtalet mellan akutmottagningen och vårdcentralen har enligt Verksamhetschefen på 

akutmottagningen Ryhov fungerat väl och har inte inneburit några omständigheter. 
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Verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral nämner att det har funnits ett visst motstånd 

hos patienten att bli hänvisad till vårdcentral. Verksamhetschefen på akutmottagning 

Ryhov nämner vidare att hänvisningen till vårdcentralen vid enstaka fall har lett till 

irritation och missnöje hos patienten. Verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral menar 

vidare att missnöjet försvinner då akutmottagningen kan garantera att det är någon annan 

mottagning som tar emot patienten samt att patienten upplever ett bra mottagande på 

vårdcentralen. Frågan om hur patienter upplever hänvisningen från akutmottagningen är 

den av de tre frågorna i enkätundersökningen, som fått sämst resultat. Trots det har 

patienterna enligt verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral varit övervägande 

positiva efter att de fått ett gott bemötande på vårdcentralen. 
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6 Utvärdering av förändringsprocessen 

 

I följande avsnitt utvärderas den pågående förändringsprocessen för delprojektet Akuten 

till primärvården. Utifrån den teoretiska referensramen samt empiriskt material 

utvärderas processens planering, genomförande och uppföljning. Utvärdering sker med 

utgångspunkt i de teoretiska förbättringskriterierna som kan användas som indikatorer 

för att mäta hur väl förändringsprocessen genomförts. 

 

6.1 Planering  

Figur 5 - Förändringsprocessen med fokus på planering 

  

Förändringsprocessen inleds med PGSA-cykelns första steg, Planering. Vid planeringen 

av arbetet har följande verktyg nyttjats; balanserat styrkort, påverkansanalys, SWOT-

analys och 5P-metoden. Planeringsfasen kommer utvärderas utifrån 

förbättringskriterierna SMARTA mål, standardiserade metoder och utbyte av tidigare 

erfarenheter.  

 

Målen för det övergripande projektet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård utformades genom det balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet låg sedan 

till grund för hur målen för delprojektet Akuten till primärvården formulerades, men 

fokus i delprojektet ligger på Nolans förbättringsmodellen och de verktyg som beskrivs 

nedan. Planeringen av förändringsarbetet är den första delen av PGSA-cykeln och 

beskriver förändringsprocessens mål, vilka förändringarna som ska införas och hur länge 

testet ska pågå. Enligt Edström & Wiklund (2005) uppnår en organisation mer struktur 

över förbättringsarbetet med hjälp av modeller som PGSA-cykeln för att identifiera målen 

för förbättringsarbetet samt nya arbetssätt som kan införas och testas.  

 

Processorientering handlar om att skapa värde för patienten (Kastberg & Siverbo, 2013). 

Chenhall (2007) menar att fokus ska ligga på en patientinriktad strategi för att det ska 

vara möjligt att genomföra de förändringar som krävs för att skapa värde för patienten. I 
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förbättringsarbetet i region Jönköpings län genomfördes en SWOT-analys för att få en 

överblick av den rådande situationen och en förberedelse för vilka hot som kan uppstå. 

Med hjälp av en SWOT-analys kunde svagheter samt styrkor och möjligheter, som 

förändringsarbetet kan medföra, synliggöras. 5P-metoden är ytterligare ett verktyg som 

analyserar nuläget. Genom att göra en nulägesanalys innan projektet togs i kraft var det 

möjligt att planera ett arbetssätt som skulle leda till de uppsatta målen för delprojektet. 

Användningen av flera verktyg som hjälpmedel i en förändringsprocess är en viktig del 

av förbättringsarbetet enligt SKL (2005). Inom planeringsfasen ger de olika verktygen en 

övergripande bild över hur nuläget ser ut, vad som ska åstadkommas samt vilka 

förutsättningar som finns. SKL (2005) nämner också att användandet av verktyg inte är 

någon garanti på att det kommer leda till en automatisk förbättring och att det finns en 

risk att användningen av verktygen kan motverka det pågående förbättringsarbetet. Det 

är därför viktigt för organisationen att endast använda verktyg som hjälpmedel för att 

stärka upp resterande kriterier i ett förbättringsarbete.  

 

För att genomföra ett förbättringsarbete måste organisationen utforma tydliga 

målsättningar över vad som ska uppnås samt hur de ska uppnås (Edström & Wiklund 

Åberg, 2005). Utformandet av målsättningen ska besvara frågeställningen “vad är det vi 

vill åstadkomma?” och en vanlig riktlinje är att mål ska vara SMARTA (Edström, 

Svensson & Olsson, 2008; Bardon, 2016). Vi kommer därför att utgå från SMARTA mål 

som förbättringskriterier när vi utvärderar delprojektets målsättning.  

 

Stiernstedts utredning (Socialdepartementet, 2016:2) handlar om att effektivisera 

sjukvården i Sverige då kostnadsbilden i dagsläget inte är långsiktigt hållbar. Det 

huvudsakliga målet för projektet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är 

att effektivisera hälso- och sjukvården, vilket i sin tur ska leda till kostnadsminskningar. 

Region Jönköpings län tog fram ett övergripande balanserat styrkort över delmålen för 

projektet, vilket konkretiserar målen för de olika delprojekten, bland annat Akuten till 

primärvården. Målet för delprojektet Akuten till primärvården grundar sig i att ändra 

patientströmmar och sökmönster från akutmottagningarna i länet till att primärvården ska 

vara förstahandsval vid sjukdom och skada som inte kräver akutmottagningens resurser. 

Den konkreta målsättningen för delprojektet Akuten till primärvården är att minska 

patientströmmarna på akutmottagningen Ryhov med femton procent (Bojestig, 2016).  
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Utifrån SMARTA mål utvärderas i vilken utsträckning förändringsprocessens mål är 

specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarstagande. Målet att minska 

patientströmmarna på akutmottagningen med femton procent är både specifikt och 

mätbart, vilket är två av Bardons (2016) kriterier för utformning av smarta mål. Det är 

tydligt vad arbetet med förändringsprocessen ska medföra. För att ett mål ska uppnås är 

det även viktigt att kunna mäta vad som gjorts. Målet är numeriskt utformat vilket gör att 

det är möjligt att mäta måluppfyllelsen. Enligt Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 

2017) mäts patientströmmarna på akutmottagningen genom regelbundna uppföljningar. 

Genom att utföra mätningar, med utgångspunkt i målsättningen, är det möjligt att under 

processens gång följa hur väl arbetet leder till måluppfyllelse. Den tydliga och mätbara 

målsättningen med att minska patientströmmarna med femton procent, är en resurs som 

använts för att förbättra förändringsprocessen.  

 

En viktig del vid utformning av mål enligt förbättringskriterierna är att de måste vara 

accepterade av samtliga som arbetar med förbättringen (Bardon, 2016). Av 

verksamhetscheferna på akutmottagningen Ryhov, Hälsans vårdcentral 2 och Öxnehaga 

vårdcentral har målen varit accepterade. För att även de anställda som arbetar på de olika 

instanserna ska acceptera målen är det viktigt att de har en förståelse för vad som ligger 

till grund för de uppsatta målen. För att uppnå full acceptans hos medarbetarna är det 

viktigt att redogöra för vad måluppfyllelse skulle innebära för dels patienten men även 

för personalen (Graban, 2009). Graban (2009) menar vidare att förmedlingen av 

bakgrunden för målsättningen samt effekten av att uppnå målen kräver hårt arbete. Detta 

på grund av att sjukvården är en komplex verksamhet med många medverkande som ska 

förstå och arbeta utefter målen. Medverkandes förståelse för bakgrund och syfte är 

grundläggande. De mål som utformats för delprojektet Akuten till primärvården är 

formulerade utifrån det rådande problemet med höga patientströmmar på 

akutmottagningen. Genom att målet har sin grund i ett problem som i olika utsträckning 

är känt hos både akutmottagningen och vårdcentralerna fanns det från start en viss 

förståelse och acceptans av målsättningen (Söderberg, utvecklingsledare Qulturum, 

2017). Enligt verksamhetscheferna på akutmottagningen Ryhov, Hälsans vårdcentral 2 

och Öxnehaga vårdcentral har arbetet med att förmedla syftet varit ett stort fokus i 

processen, vilket har medfört att graden av acceptans ökat i takt med processens gång.  
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För att förändringsarbetet ska vara framgångsrikt krävs ett ansvarstagande från de som 

medverkar i processen (Bardon, 2016). Att målen är accepterade är inte tillräckligt för att 

förändringsarbetet ska ge goda resultat. Det är viktigt att såväl projektgruppen som 

personalen på akutmottagningen och vårdcentralerna tar ansvar för att följa det arbetssätt 

som är utformat för att målet ska uppnås. Enligt Verksamhetschefen på Öxnehaga 

vårdcentral arbetar akutmottagningen inte i tillräcklig utsträckning med delprojektets 

arbetssätt. Hon menar på att akutmottagningen måste våga hänvisa fler patienter till 

primärvården. Arbetar inte varje enhet efter samma arbetssätt för att uppnå ett gemensamt 

mål inom processen, faller hela systemet och arbetet leder inte till någon förbättring 

(Striem, 2008).        

 

Enligt Bardon (2016) och Edström, Svensson & Olsson (2008) ska mål vara realistiska, 

vilket innebär att de ska vara konkreta och utmanande. Mål måste vara utmanande för att 

nya arbetssätt ska hittas, det finns annars en risk att förbättringsarbetet inte utvecklas. 

Ligger strävan i att uppnå ett bestående genombrott är en förutsättning att utforma högt 

ställda mål. Enligt en tidigare studie som genomförts av patientströmmarna på 

akutmottagningen sattes en hypotes om att det är 20 procent av patienterna som inte är i 

behov av akutsjukvård och som istället borde söka hjälp inom primärvården (Söderberg, 

utvecklingsledare Qulturum, 2017). Målet för delprojektet är att minska 

patientströmmarna på akutmottagningen med femton procent, vilket är ett lägre antal än 

de som faktisk söker fel vårdnivå. Utifrån resultatet av den tidigare studien hade varit 

möjligt att utforma ett mer utmanande mål. En annan väsentlig faktor är i enlighet med 

Bardon (2016) och Edström, Svensson & Olsson (2008) att utforma mål som är tidsatta. 

Det är viktigt att utforma ett slutdatum för när målen ska vara uppfyllda, då det annars 

finns en risk att förändringsarbetet förskjuts (Bardon, 2016). Även enligt Striem (2008) 

ska processer ha ett väldefinierat slut. Projektet hade initialt ett slutdatum 2016-12-31 

(Bojestig, 2016), detta datum har sedan skjutits fram och slutdatumet för delprojektet är 

i dagsläget 2017-12-31. Slutdatumet har förskjutits då målet med att minska 

patientströmmarna med femton procent inte uppnåtts. Risken med att förskjuta 

slutdatumet och samtidigt fortlöpa med samma arbetssätt som tidigare är att målet inte 

kommer uppnås vid det nya slutdatumet. Enligt Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 

2017) har projektets arbetssätt under förändringsprocessens gång utvecklats för att uppnå 

målsättningen vilket innebär att en förskjutning av slutdatumet inte behöver innebära att 

målet inte uppnås.  
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För att uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete krävs det i enlighet med Graban (2009) 

standardiserade metoder. Enligt Gemmel et al., (2008), ska ett större fokus ligga på hur 

ett arbete ska utföras än på vad det är som ska utföras. Inom förändringsprocessen i 

Region Jönköpings län arbetar projektgruppen med att införa ett standardiserat arbetssätt 

som ska uppfylla det framtagna målet med att minska patientflödet på akutmottagningen. 

Akutmottagningen och vårdcentralerna har tydliga kriterier över vad som måste göras 

inom förbättringsarbetet, vilket är att minska patientflödet genom att hänvisa patienter 

med icke-akuta besvär vidare till primärvården medan primärvården ska ta emot dessa 

patienter. Avseende det standardiserade arbetssättet inom förändringsprocessen är 

vårdcentralerna och akutmottagningen inte eniga, vilket skapar problem i samverkan 

mellan enheterna. Då det handlar om samverkan mellan två verksamheter krävs det enligt 

Öhrming (2008) att enheterna ser till helheten och inte enbart till enskilda uppgifter. 

Enligt Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 2017) brister samordningen då de olika 

enheterna är oeniga om arbetssättet, vilket leder till att arbetet mot förändringsprocessens 

målsättning motverkas. Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 anser att 

hänvisningen bör ske tidigare på akutmottagningen genom andra arbetsmetoder medan 

verksamhetscheferna på akutmottagningen Ryhov och Öxnehaga vårdcentral är nöjda 

med det arbetssätt som genomförs i dagsläget.   

 

Ett upprättat standardiserat arbetssätt ska gälla för samtliga inblandade i 

förändringsprocessen (Gemmel et al., 2008) och en viktig framgångsfaktor är att förmedla 

bakgrunden över förändringsarbetet till personalen samt att klargöra för det 

standardiserade arbetssätt som kommer genomsyra processen (Graban, 2009). Vid 

införandet av arbetssättet, har Qulturum varit tydliga med att förmedla och klargöra för 

förändringsarbetet till medverkande enheter. Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 

2017) nämner att Qulturum hade ansvar för att förmedla införandet av 

förändringsprocessen, medan verksamhetscheferna hade ansvar för att förmedla 

arbetssättet till sin personal, vilket visar på förutsättningar för ett framgångsrikt 

förbättringsarbete (Graban, 2009). Enligt Graban (2009) är sjukvården en komplex 

organisation och därför krävs det standardiserade metoder där alla i organisationen 

arbetar på samma sätt. Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 2017) nämner att en 

större del av personalstyrkan på akutmottagningen är oerfarna gällande hänvisningen av 

patienter vilket kan leda till att personalen arbetar efter olika arbetssätt. Då personal på 

skilda sätt arbetar med hänvisning och mottagning av patienter frångås det 
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standardiserade arbetssättet, vilket enligt Graban (2009) inte är optimalt inom ett 

förändringsarbete.  

 

Enligt Edström & Wiklund Åberg (2005) är det lämpligt att studera och inspireras av 

tidigare förbättringsarbeten. Qulturum, som är ett center för utveckling och 

förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården, har stor erfarenhet över hur en 

förändringsprocess ska gå till. Enligt verksamhetscheferna på akutmottagningen Ryhov 

och Öxnehaga vårdcentral, har de båda enheterna självständigt arbetat med liknande 

förbättringsarbeten. Projektet Akuten till primärvården kan därför ta del av tidigare 

förbättringsarbeten som har skett på enskilda mottagningar. När det gäller 

förändringsprocessen som sker i dagsläget, gällande samarbete mellan akutsjukvården 

och primärvården, finns det inget tidigare liknande förbättringsarbete och därmed inga 

erfarenheter att ta del av.  

 

6.2 Genomförande  

Figur 6 -  Förändringsprocessen med fokus på genomförande  

 

Genomförandefasen är PGSA-cykelns andra steg, som står för Gör. I 

förändringsprocessens genomförandefas används inga verktyg. Under denna fas sker flera 

aktiviteter som kan sammankopplas med de teoretiska förbättringskriterierna. Följande 

indikatorer utvärderas; kommunikation, syfte, professionell kunskap, engagemang, 

motivation och stöd.  

 

När planeringen av förändringsprocessen är färdig ska processen införas i arbetet vilket 

faller under PGSA-cykelns andra steg, Gör. Det nya arbetssättet och dess syfte ska 

förmedlas till samtliga inblandade i processen. Det är verksamhetscheferna på 

akutmottagningen och vårdcentralerna som är ansvariga för att information om 

förändringsprocessen förmedlas till personalen. Informationen har spridits till personalen 

genom att kommunicera om det förändrade arbetssättet på arbetsplatsträffar samt 

sjuksköterskemöten (Söderberg, Utvecklingsledare Qulturum, 2017). Enligt Berlin och 
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Kastberg (2013) finns det tydliga fördelar med bra samordning och kommunikation och 

det är något som krävs för att få en process att fungera. Enligt Willoch (1994) innebär ett 

stort antal medarbetare och mottagningar inom en process en ökad risk för att 

förändringsarbetet inte leder till de uppsatta målen. Han nämner även att, saknas det en 

person med huvudansvar eller att förändringsarbetet inte framställs tydligt för 

medarbetarna, finns det en ökad risk för att processen inte fungerar. Willoch (1994) anser 

därför att samverkan är en viktig utgångspunkt för att uppnå en välfungerande process. 

Det är ett stort antal anställda som ska ta del av informationen om det förändrade 

arbetssättet och i en verksamhet som sjukvården med skiftarbete, är det en tidskrävande 

uppgift att förmedla förändringen till samtliga inblandade. Det krävs att verksamheterna 

från start håller i regelbundna möten för att snabbt få samtliga i personalen medvetna om 

den gällande förändringen. Att endast använda en form av kommunikationskanal är enligt 

Sörqvist (2004) riskfyllt. Genom att tillämpa flera kommunikationskanaler för att 

förmedla det nya arbetssättet för delprojektet kan det i större utsträckning säkerställas att 

samtliga personer som är inblandade i processen blir tilldelade relevant information. 

Verksamhetscheferna på akutmottagningen Ryhov, Hälsans vårdcentral 2 och Öxnehaga 

vårdcentral har endast använt sig av en kommunikationskanal vid förmedling av syftet, 

att muntligt förmedla information på möten. Det kan vara svårt att förankra syftet till 

personalen då möten sker på arbetsplatsen som är en stressig miljö. Hade 

verksamhetscheferna istället använt sig av fler kommunikationskanaler hade det enligt 

Sörqvist (2004) kunnat leda till att syftet i större utsträckning når ut till samtliga i 

personalen. Ett alternativ är att material gällande förändringsarbetet skriftligt förmedlas 

till personalen så de kan ta del av det nya arbetssättet och syftet bakom samt målen som 

ska uppnås. Skriftlig information är även möjligt att återkomma till vid osäkerhet hos 

personalen. Risken är annars som Verksamhetschefen på Hälsans vårdcentral 2 berättar 

att det fortfarande, ett år efter införandet av det nya arbetssättet, finns personal som är 

osäkra på vad de förväntas göra.  

 

I samband med att det nya arbetssättet kommuniceras, förmedlas även syftet som ligger 

till grund för förändringen. För ett framgångsrikt förändringsarbete är det inte tillräckligt 

att personalen vet vad som ska göras, de måste även veta vad som ligger till grund för 

förändringen (Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-Park, 2011). Graban (2009) belyser 

vikten av att samtliga personer som medverkar i förändringsarbetet är medvetna om de 

bakomliggande orsakerna till ett förändrat arbetssätt. Verksamhetscheferna på 
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akutmottagningen Ryhov samt på Hälsans vårdcentral 2 ansåg inga problem med att 

förmedla syftet med förändringsarbetet men de märkte av svårigheter med att få samtliga 

i personalstyrkan att arbeta i samma riktning. Arbetar inte alla inom processen i samma 

riktning och efter samma mål faller hela systemet (Striem, 2008). Berlin och Kastberg 

(2013) nämner att verksamheterna kan styra sina anställda till att arbeta gemensamt mot 

de uppsatta målen genom att utgå från ett processinriktat perspektiv. Verksamhetschefen 

på Öxnehaga vårdcentral däremot, såg inga hinder med att få personalen att arbeta i 

samma riktigt. Problemet för de två förstnämnda enheterna ligger i att det fanns en oro 

bland personalen inför det förändrade arbetssättet. Med kompletterande 

kommunikationskanaler ökar möjligheten att förmedla syftet, vad som ligger till grund 

för förändringen och vilka förbättringar det ändrade arbetssättet kommer leda till 

(Sörqvist, 2004).  

 

Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver engagemang från både verksamhetschefernas 

och personalens sida (Davis et al., 2014). Genom att lägga fokus på beskrivning av 

förändringsprocessen skapas ett större engagemang hos de anställda att tillsammans 

arbeta mot de gemensamma målen (Chenhall, 2007). Engagemanget för 

förändringsarbetet är stort hos verksamhetscheferna på akutmottagningen Ryhov, 

Hälsans vårdcentral 2 samt Öxnehaga vårdcentral. Engagemanget hos personalen är mer 

varierande, enligt verksamhetscheferna på akutmottagningen Ryhov och Hälsans 

vårdcentral 2 var det till en början en utmaning att få samtliga i personalstyrkan att 

engagerat arbeta med förändringarna. Verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral 

menar att hela personalstyrkan på vårdcentralen har arbetat med stort engagemang sedan 

förändringsarbetet infördes. Bristande förståelse för syftet kan, i enlighet med Sörqvist 

(2007), påverka engagemanget hos de inblandade i förändringsarbetet. 

Verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral menar att vårdcentralens hela 

personalstyrka kände till problemet med att patienter söker fel vård redan innan 

förändringsarbetet presenterades för dem. Kännedomen och kunskapen om bakgrunden 

till det ändrade arbetssättet underlättar införandet av förändringsarbetet (Sörqvist, 2007). 

Genom arbetsplatsmöten och utbildningar har även övriga berörda med tiden blivit mer 

införstådda för vad syftet med förändringen är och engagemanget har därmed växt 

(Söderberg, 2017).  
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Det finns även bristande engagemang bland verksamhetscheferna. Söderberg 

(Utvecklingsledare Qulturum, 2017) berättar att uppdatering av intranätet inte alltid sker 

enligt tidsplan. Det är verksamhetscheferna på akutmottagningen och samtliga 

vårdcentraler som har ansvar för att uppdatera. Uteblivna rapporteringar visar på ett 

bristande engagemang även från verksamhetschefernas sida. Orsaken till det bristande 

engagemanget ligger antingen i att de inte förstår vikten av regelbundna mätningar eller 

att de inte har ambition att uppnå målen. Oavsett orsak krävs det, i enlighet med Sörqvist 

(2007), att förståelse för syftet blir tydligt för att engagemanget ska öka. Information om 

alla steg i förändringsprocessen måste förmedlas samt varför de olika stegen är relevanta 

vid en förändring. För att upprätthålla engagemanget krävs motivation och stöd för de 

som arbetar i en förändringsprocess (Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 

Läkaresällskapet, 2013). Personalen får uppmuntran och stöd av verksamhetscheferna i 

form av muntlig kommunikation på arbetsplatsträffar samt läkar- och 

sjuksköterskemöten. En förutsättning för att minska motståndet mot ett förändringsarbete 

är i enlighet med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) 

professionell kunskap. Enligt Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 2017) 

uppmärksammades en osäkerhet hos de sjuksköterskor som skulle hänvisa vidare 

patienter från akutmottagningen. Man insåg att personalen behövde en bredare kunskap 

om förändringen och det nya arbetssättet, det togs därför ett beslut om att personal som 

medverkar i förändringsarbetet ska genomgå utbildningar för att öka sin kompetens inom 

området. Sörqvist (2004) menar på att anpassade utbildningar är en förutsättning för att 

uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete.  

 

Det finns enligt Verksamhetschefen på Öxnehaga vårdcentral ett problem med att 

sjuksköterskorna på akutmottagningen inte hänvisar ett tillräckligt stort antal patienter till 

primärvården. Hon menar att anledningen till att minskningen av patientflödet på 

akutmottagningen endast nått fem procent beror på att det fortfarande är många patienter 

på akutmottagningen, som är i behov av primärvård men som inte blir hänvisade. 

Bristande kunskap samt dåligt stöd och motivation kan enligt påverka hur väl 

sjuksköterskorna på akutmottagningen Ryhov arbetar med att hänvisa fler patienter. Att 

personalen har en bred kunskap om hur och när en patient ska hänvisas är en 

grundläggande förutsättning för att arbetet ska fortlöpa med effekt (Sörqvist, 2004). 

Enligt Sörqvist (2004) grundar sig bristande engagemang ofta i okunskap om 
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förändringen. Det finns ett behov av att införa ytterligare stöd och utbildningar för att 

sköterskorna på akutmottagningen ska hänvisa fler patienter till primärvården.  

 

6.3 Uppföljning  

Figur 7 - Förändringsprocessen med fokus på uppföljning  

 

I avsnittet för uppföljning utvärderas det tredje steget i PGSA-cykeln, Studera. Verktygen 

som används i uppföljningsfasen är A3 modellen och värdekompassen. Indikatorer som 

utformats utifrån förbättringskriterierna är kommunikation och regelbundna mätningar. 

 

Uppföljning hamnar under tredje steget, studera, i PGSA-cykeln, där det sker en 

granskning av arbetssättet och förändringarna som processen medfört. Enligt Söderberg 

(Utvecklingsledare Qulturum, 2017) sker uppföljningen av förändringsprocessen 

regelbundet och med hjälp av flera metoder, vilket i enlighet med Edström & Wiklund 

Åberg (2005) är en viktig del av ett förändringsarbete. Antalet hänvisade patienter mäts 

dagligen, regelbundna uppföljningsmöten sker en gång varje månad samt sker det även 

informell uppföljning av verksamhetschefen vid arbetsplatsträffarna på 

akutmottagningen och vårdcentralerna (Söderberg, utvecklingsledare Qulturum, 2017). 

För att förändringsarbetet ska nå ständiga förbättringar är det enligt Lööw (2009) en 

förutsättning av att följa upp arbetet. Enligt Edström & Wiklund Åberg (2005) är det 

viktigt att genomföra regelbundna och täta mätningar för att öka möjligheten att upptäcka 

brister i arbetet. Genom att ständigt följa upp arbetet kan brister åtgärdas snabbare och 

förändringsarbetet kan utvecklas i rätt riktning för att uppnå målen. Uppföljning av arbetet 

sker under den pågående processen, vilket Jerkedal (2010) betecknar som formativ 

uppföljning. Formativ uppföljning är en effektiv metod för att förbättra och utveckla en 

pågående förändringsprocess (Karlsson, 1999). Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 

2017) berättar att projektet, tack vare användandet av regelbunden uppföljning, har 

kunnat uppdateras under processens gång för att åtgärda bristfälliga aktiviteter. De 

mätningar som gjorts under förändringsprocessens gång signalerar att utvecklingen går i 

rätt riktning, då patientströmmarna har minskat med fem procent. Utifrån mätningen kan 
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det även utläsas att förändringsprocessen inte i tillräcklig utsträckning nått den nivå som 

var förväntad. Genom sådan information är det möjligt för projektgruppen att göra 

justeringar av arbetssättet under processens gång för att finna ett effektivare arbetssätt 

som leder till målsättningen (Karlsson, 1999). Söderberg (Utvecklingsledare Qulturum, 

2017) menar att det vid flera tillfällen skett uppdateringar av projektet med utgångspunkt 

i mätningar utifrån målet.  

 

Ett verktyg som används för att sammanställa resultaten av förändringsprocessen är A3-

modellen som ger en översikt över hela arbetet. Värdekompassen är ett kompletterande 

verktyg som sammanställer värdet av det nya arbetssättets resultat samt värdet för 

personal och patienter. Verktygen för uppföljning ger en övergripande bild av arbetet och 

dess resultat, som sedan ligger till grund för vidare utveckling. Genom att uppdatera 

intranätsidan är det möjligt för utvecklingsledaren att skapa en A3-modell och en 

värdekompass som sedan vidarebefordras till projektledarna. För att möjliggöra 

uppföljning krävs det enligt Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-Park (2011) god 

kommunikation. Det krävs att kommunikationen mellan verksamhetscheferna och 

utvecklingsledaren på Qulturum fungerar väl. Uppdatering av intranätet har enligt 

Söderberg (Utvecklingsledaren Qulturum, 2017) skett i varierande utsträckning. Alla 

enheter följer inte tidsplanen för när uppdatering ska ske vilket fördröjer arbetet, då 

sammanställning av uppföljning inte kan genomföras utan samtliga rapporter. 

Kommunikationen blir bristande då informationen inte finns tillgänglig från samtliga 

enheter, vilket kan leda till att förbättringsarbetet stannar upp. 
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7 Slutdiskussion  

 

I följande avsnitt presenteras en slutdiskussion som besvarar studiens två 

forskningsfrågor. Slutdiskussion grundas utifrån den empiriska analysen samt 

utvärdering av förändringsprocessen. Vi redogör för hur förändringsprocessen Akuten 

till primärvården ser ut samt hur förändringsprocessen kan utvecklas för att uppnå en 

effektivare resursanvändning. Slutligen presenteras förslag om framtida forskning utifrån 

de brister och möjligheter som studien har påvisat.  

 

7.1  Slutsats  

Hur ser förändringsprocessen ut för delprojektet Akuten till primärvården i Region 

Jönköpings län?  

Delprojektet Akuten till primärvården är en del av projektet Tillsammans för bästa 

möjliga hälsa och jämlik vård som är ett nationellt initiativ. Det balanserade styrkortet är 

ett verktyg som ligger till grund för hela projektet. Utifrån detta arbetar projektgruppen 

för delprojektet Akuten till primärvården, med att identifiera och utforma målsättningar 

och arbetssätt för delprojektet. Målsättningen med delprojektet är att minska patientflödet 

på akutmottagningen med femton procent, vilket ska leda till minskade kötider samt 

minskade kostnader. Arbetet för förändringsprocessen är uppdelad i tre steg; planering, 

genomförande och uppföljning. Planeringsfasen innebär identifiering av nya arbetssätt. 

Under genomförandet införs och testas arbetssätten i praktiken och slutligen görs en 

uppföljning samt utvärdering av arbetssätten.  

 

PGSA-cykeln är en modell som används genom hela förändringsprocessen för att nå ett 

strukturerat arbetssätt. I planeringsfasen använder Qulturum sig av olika verktyg för att 

utforma lämpliga målsättningar och arbetssätt. Verktyg som ligger till grund i 

planeringsfasen är SWOT-analysen, 5P-metoden och påverkansanalys. Genom 

projektgruppen får verksamhetscheferna information om förändringsprocessen och det 

nya arbetssätt som ska införas. Det är vidare verksamhetschefernas uppgift att sprida 

informationen till de anställda på vardera mottagning, vilket görs i form av muntlig 

kommunikation på möten med personalen. Genomförandet och uppföljningen går 

samman något, då arbetet följs upp under processens gång genom olika mätningar. Inom 

uppföljningsfasen används verktygen A3 formulär, värdekompassen samt 
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påverkansanalys, vilka sammanställer resultaten av uppföljningen. Uppföljning sker 

dagligen genom mätningar av antalet patienter som hänvisas från akutmottagningen till 

primärvården. Statistiken sammanställs och skickas vidare till utvecklingsledare på 

Qulturum. På intranätet finns all information gällande delprojektet och det är 

utvecklingsledare på Qulturum som ansvarar för att hålla den uppdaterad. En gång i 

månaden är det uppföljningsmöte med sjukvårdens ledningsgrupp där projektledare 

presenterar sammanställda rapporter som används löpande under processen. Utifrån 

insamlad information samt resultat ska ett beslut tas om arbetssättet ska förkastas, justeras 

eller fortgå som tidigare. Sker beslut om justering hamnar planeringsfasen i fokus för att 

finna nya arbetssätt som leder till förbättring och återgår sedan vidare till genomförande 

och uppföljning tills ett välfungerande arbetssätt utformats.  

 

Hur kan förändringsprocessen inom delprojektet utvecklas för att uppnå 

målsättningen?  

Utvärderingen av den pågående förändringsprocessen leder oss till slutsatsen att 

arbetssättet och marknadsföringen måste ses över av projektgruppen. Enligt Stiernstedts 

utredning är grundproblemet gällande de höga patientströmmarna på akutmottagningen 

att befolkningen saknar kunskap om vilken vårdinstans de ska söka. För att minska 

patientströmmarna på akutmottagningen och få fler patienter att söka hjälp inom 

primärvården krävs en ökad kunskap hos befolkningen om vilka resurser primärvården 

har att erbjuda. En rekommendation är att utöka arbetet genom marknadsföring för att 

sprida vidare vilken kompetens primärvården besitter. Marknadsföring kan bidra till att 

hälso- och sjukvården uppnår en effektivare fördelning av patientströmmar mellan 

akutvården och primärvården. 

 

Gällande det pågående arbetssättet finns det i dagsläget oenigheter mellan 

akutmottagningen och vårdcentralerna om hur och när hänvisningen ska ske samt vilka 

resurser som ska finnas på akutmottagningen. Det är delade meningar om vilken 

kompetens som ska finnas tillgänglig i receptionen på akutmottagningen. Det finns även 

oenigheter hos verksamhetscheferna om triagering av patienter innebär ett resurskrävande 

dubbelarbete eller inte. För att uppnå delprojektets mål om att minska patientströmmarna 

på akutmottagningen med femton procent måste projektgruppen arbeta med och utveckla 

ett standardiserat arbetssätt som samtliga medverkande enheter stödjer och arbetar efter. 

En ökad kommunikation inom projektgruppen om personalens och verksamhetschefernas 
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upplevelser kring arbetet med förändringsprocessen kan vara ett stöd i utvecklandet av 

ett fungerande arbetssätt. Genom att använda sig av praktisk kunskap och erfarenhet är 

det möjligt att tillsammans utforma en metod som leder till måluppfyllelse.  

 

En rekommendation är att använda fler kommunikationskanaler vid förmedling av ett 

förändrat arbetssätt och syfte. Genom att komplettera den muntliga kommunikationen 

med skriftlig kommunikation kan informationen i större utsträckning spridas och 

förankras hos de som arbetar inom förändringsprocessen. Kunskap om det nya 

arbetssättet och hur det ska implementeras i praktiken måste tydliggöras och utvecklas 

hos personalen på akutmottagningen för att alla ska arbeta utifrån samma målsättning. 

Förslagsvis kan ytterligare utbildningar och övningar kring det nya arbetssättet utnyttjas 

för att öka kompetensen. För att upprätthålla det förändrade arbetssättet krävs en ökad 

motivation från verksamhetscheferna. Det krävs också stödfunktioner med utsatt tid för 

att stötta personalen samt verksamhetscheferna inom förändringsarbetet.  

 

7.2 Delprojektets spridningsmöjligheter i landet    

Den pågående förändringsprocessen i region Jönköpings län har lyckats minska 

patientströmmarna med fem procent, men det är flera förändringar som måste göras för 

att uppnå målsättningen med femton procent. Problemet med överbelastning på 

akutmottagningar finns även i andra delar av landet, vilket gör att det finns ett behov av 

att implementera den pågående förändringsprocessen även i andra län. Hur väl 

förändringsprocessen skulle fungera i andra län beror på flera faktorer. Region 

Jönköpings län får stöd från Qulturum, vilket är en resurs som inte alla län besitter. 

Qulturum har varit en ledande aktör inom förbättringsarbetet och utan den formen av stöd 

kan implementering av en liknande förändringsprocess i andra län vara utmanande. 

Processen har endast bidragit till att patientströmmarna på akutmottagningen har minskat 

med fem procent vilket innebär att det krävs ett fortsatt arbete för att uppnå det uppsatta 

målet. Det är viktigt att ha i åtanke att det är en pågående process och att regionen 

fortfarande arbetar för att minska patientströmmarna genom att utveckla 

förändringsarbetet. Det är även värt att nämna att Region Jönköping är det första länet i 

landet med att införa en förändringsprocess utifrån Stiernstedts utredning. En 

förändringsprocess som innebär att effektivisera hälso- och sjukvården genom 

samordning mellan akutvården och primärvården. Att införa en ny form av 

förbättringsarbete är en prövning då det inte finns någon tidigare erfarenhet att utnyttja. 
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Det är en tidskrävande process att tillämpa ett nytt arbetssätt vilket är en bidragande orsak 

till att processen endast bidragit med en femprocentig minskning av patientströmmarna 

på akutmottagningen. Utifrån utvärderingen av förändringsprocessen finns det 

möjligheter att införa arbetet även i andra delar av landet. En rekommendation är att låta 

förändringsprocessen som pågår i Region Jönköpings län avslutas innan införande i andra 

län påbörjas. Det medför en tydligare och mer omfattande grund att utgå ifrån.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning  

Studien genomfördes i Region Jönköpings län på utvecklingscentret Qulturum, 

akutmottagningen Ryhov samt två av de medverkande vårdcentralerna, Öxnehaga 

vårdcentral och Hälsans vårdcentral 2. Vi har tagit del av förändringsprocessen Akuten 

till primärvården, hur den har införts för att förändra patientströmmarna och sökmönster 

på akutmottagningen samt hur arbetssättet på de olika mottagningarna ser ut för att stödja 

processen. Det är en förändringsprocess som fortfarande pågår och kommer att slutföras 

i slutet av 2017.  

 

Vidare forskning gällande förbättringsarbete skulle kunna vara att gå djupare in i projektet 

och studera förändringsprocessen ur fler perspektiv. En mer omfattande utvärdering 

skulle vara möjlig om intervjuer genomförts med verksamhetscheferna på samtliga 

vårdcentraler som medverkar i förändringsprocessen, projektgruppens alla deltagare samt 

anställda på de olika mottagningarna. En bredare empirisk bakgrund skulle leda till ökad 

validitet av utvärderingen och en minskad risk för att relevant information uteblir.  

 

I och med att delprojektet Akuten till primärvården fortfarande pågår finns ett intresse till 

vidare forskning. För närvarande har förändringsprocessen på akutmottagningen endast 

uppnått fem av femton procent när det gäller minskningen av patientflödet. Därmed finns 

ett intresse av att studera förändringsprocessens fortsatta arbete med att uppnå 

målsättningen samt att göra en utvärdering efter projektets avslut.  

 

Denna studie har endast studerat förändringsprocessen Akuten till primärvården som är 

ett delprojekt till projektet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Projektet 

är uppdelat i flera delprojekt för att uppnå huvudmålet om en effektivare sjukvård. Ett 

förslag till vidare forskning är att studera och utvärdera förändringsprocesser för de 

resterande delprojekten för att få en övergripande bild av hela projektet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Strategisk indelning av Tillsammans-projektet.  

  



  
 

II 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Teman: Förändring, beslutsprocess, tillvägagångssätt, uppföljning 

 

Allmänt 

1. Skulle du kunna presentera dig och berätta om din arbetsroll?  

2. Hur är din syn på förändringsarbetet? 

3. Var ni med från starten?  

4. Vilken roll har ni i detta?  

Beslutsprocess  

5. Hur initieras ett förändringsarbete? 

6. Vem fattar beslut om att påbörja arbetet?  

7. Får personalen medverka i beslutsprocessen?  

Tillvägagångssätt 

8. Kan du beskriva förändringsarbetet från att det startade fram till idag, gällande 

förflyttning av patientströmmar mellan akuten och primärvården?  

9. Hur ser scenariot ut från att patienten söker vård tills att den har fått vård? 

10. Vad använder ni för tillvägagångssätt/metoder för att uppnå era mål? 

11. Får ni order utifrån hur ni ska gå tillväga eller hur fungerar förändringen? 

12. Hur ofta har ni kontakt med varandra, stat, kommun och landsting? Är det vid 

uppföljningsmöten eller vid andra tillfällen?  

13. Hur förmedlar ni till personalen vad som ligger till grund för förändringen? Och 

hur får ni alla att arbeta i samma riktning?  

14. Har ni regelbundna uppföljningar med personalen? 

15. Har ni någon stödfunktion?  

16. Har ni egna mål och mått eller går ni efter de gemensamma målen? 

Resultat/Slutsats 

17. Har det gått som ni trodde? 

18. Vad har det medfört för möjligheter och svårigheter? 

19. Ser du några brister eller kritiska faktorer i förändringen?  

 

 


