
1 

Högskolan på Gotland
2011 VT

Kandidatuppsats i kvalitetsteknik 15 hp
Författare: Anna-Lena Svensson

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Handledare: Gunnar Dahlin

  

 Lokalbedövning
- ett förbättringsprojekt på  
Hallands sjukhus Varberg 



2 

Sammanfattning 
Operationsavdelningen på Hallands sjukhus Varberg har genomfört ett förbätt-
ringsprojekt för att se hur flödet med att ge lokalbedövning (blockad) inför 
operation kan optimeras. Projektets mål var att spara tid på operationssalen 
genom snabbare byten, förbättra miljön för patienter och personal och samtidigt 
säkerställa fortsatt god patientsäkerhet och gott bemötande.  

Jag har valt att göra en fallstudie av projektet för att se hur förbättringsarbetet 
fungerat och hur gruppens förståelse utvecklats. Jag har gjort en deskriptiv 
undersökning och utgått från ett kvalitativt angreppssätt. Informationen har 
samlats in genom deltagande observationer av gruppens arbete och utvärde-
ring av dokumentation. 
  
Som lösningsmetod har jag utgått från PDSA-hjulet, (Plan, Do, Study, Act) och 
tillämpat ett antal olika förbättringsverktyg för att analysera och beskriva verk-
samheten. I projektplaneringen har jag använt Tonnquists projektmodell. 
Resultatet har utvärderats genom tidmätningar, en loggbok som förts under 
testperioden och en enkät för att samla in medarbetarnas synpunkter. 
Tidsplanen fick revideras eftersom vi hade svårt att få fram resurser och testen 
fick skjutas fram en månad. 

Arbetsgruppen har bestått av ett multiprofessionellt team med en enhetschef, 
anestesiläkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Samarbetet har fungerat 
väl och engagemanget har varit stort, trots att det har varit svårt att avsätta tid, 
särskilt för läkaren. 

Det nya arbetssättet har testats under maj och vi har börjat utvärdera resultatet. 
Mätningen av bytestiderna har inte visat något tydligt resultat. Den loggbok som 
förts i sänghallen under testtiden visade att det fungerade bra att lägga blocka-
derna i sänghallen och att patientsäkerheten inte påverkats. Enligt enkäten 
ansåg en anestesiläkare att miljön var lugnare i sänghallen, medan ett par 
anestesisjuksköterskor hade invändningar mot att inte samma person följer 
patienten hela vägen från det att blockaden lagts. De ansåg också att resursen i 
sänghallen skulle kunnat utnyttjas bättre på operationssalarna. 

Min rekommendation är att detaljerna kring arbetsfördelningen ses över för att 
skapa en bättre balans mellan de olika uppgifterna i sänghallen respektive på 
operationssalen. Vi behöver också se över mätningen av bytestiderna.  

En allmän reflektion är att det är svårt att få loss resurser till förbättringsprojekt. 
Det har också varit bra att prova i mindre skala först, då vi fick många idéer 
under resans gång. Vi har även insett vikten av tydlighet kring projektets 
omfattning och mätmetoder. Det är också viktigt att förändringar kommuniceras 
ordentligt och fungerar bra för alla inblandade, för att de ska gå att införa.  

Nyckelord: förbättringsarbete, förbättringsprojekt, kvalitetssäkring inom hälso- 
och sjukvård, lean, Total Quality Management, TQM, verksamhetsutveckling 
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Summary 
The Operation Ward at Hallands Hospital in Varberg has carried out an 
improvement project to see how the workflow with nerve blockades in the pre-
op preparation area can be optimized. The project's goals were to save time in 
the operation ward by reducing the time between operations and improving the 
environment for patients and staff, while ensuring continued patient safety and 
good care. 

I have chosen to do a case study to see the effect of the improvement work, 
and how the group's understanding has evolved. I have made a descriptive 
study and focused on qualitative data. The information was collected through 
observations and analysis of the documentation. 
  
As a solution method, I used the PDSA-cycle, (Plan, Do, Study, Act) and 
applied a variety of improvement tools to analyze and describe the project. In 
the project planning I used Tonnquist’s project model. The result was evaluated 
through time measurement, a test diary and an employee survey. The timetable 
was revised due to a shortage of staff and the test had to be postponed by a 
month. 

The project group consisted of a multi-professional team with a head of unit, 
anesthetist, nurses and assistants. The group worked well together, although 
sometimes it was hard to find the time, especially for the anesthetist. 

The new way of working was tried out in May and we have started to evaluate 
the results. The time measurements did not show any clear result. The diary in 
the pre-op preparation area showed that the new routine worked well and that 
patient safety was not affected. The survey showed that while a doctor was 
positive, a couple of nurses objected to the fact that the patient was not treated 
by the same nurse all the way. They also said that the nurse in the bed hall 
could be put to better use in the operating theatres. 

My recommendation is to further discuss the details of the distribution of the 
different tasks between the pre-op nurse and the anesthetist nurses. We also 
need to review the time measurements.  

An observation is that it is hard to find the time to work with improvement 
projects. A testing period is also useful in order to adjust the details of the imple-
mentation. The importance of a clear definition of the project and the measure-
ments is evident, as well as the necessity of communication with the staff 
involved. In order to get acceptance from everyone in the implementation, it is 
important that the solution is perceived as a win-win situation for all parties. 

Key words: Communication in Organizations, Health Care, Improvement, Lean, 
Organizational Learning, Quality Assurance, Total Quality Management, TQM 
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Förord
Denna rapport beskriver mitt examensarbete i kvalitetsteknik (15 hp) vid 
Högskolan på Gotland, som jag skrivit under vårterminen 2011. Jag har fått 
möjligheten göra en fallstudie om ett förbättringsarbete om förändrade arbets-
flöden på Operationsavdelningen på Hallands sjukhus Varberg.  

Ett stort tack till projektgruppen som välkomnat mig in i sänghallen, visat och 
förklarat och svarat på alla mina frågor! Utan ert engagemang och all den extra 
tid ni lagt ner, hade projektet inte kunnat genomföras! Särskilt tack till min hand-
ledare Lotta för uppmuntran och stöd och till Margareta som först nappade på 
min idé.  

Stort tack också till mina lärare på Högskolan på Gotland och särskilt min 
handledare Gunnar, som tålmodigt muntrat upp mig och lugnat ner mig, allt 
efter behov.  

Till sist ett alldeles särskilt tack till vännerna på FoUU och Biblioteket på 
Hallands sjukhus Varberg, för att ni försett mig med ett outsinligt förråd av 
moraliskt stöd och kurslitteratur!  

Varberg, maj 2011 

Anna-Lena Svensson 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund   

Inom sjukvården pågår ett ständigt arbete med att effektivisera verksamheten, 
för att kunna producera mer vård med mindre resurser. Behovet av vård ökar i 
takt med att befolkningen lever allt längre och nya behandlingsmetoder införs. 
Det ställs höga krav på sjukvården att tillhandahålla god vård till alla och vi 
behöver då arbeta med att effektivisera arbetssätt och metoder. Det är inte 
längre bara den professionella kunskapen som är viktig, utan även att kunna 
arbeta med förbättringskunskap, (Socialstyrelsen, 2006). 

Figur 1 (Socialstyrelsen, 2006) 

Några aktörer som arbetar nationellt med förbättringsområden inom hälsa- och 
sjukvård är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2011) och Socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen, 2011). De arbetar bl a med nationella riktlinjer, öppna jämför-
elser av kvalitet och väntetider samt utbildning och stöd i olika förbättrings-
projekt, t ex angående tillgänglighet och patientsäkerhet.  
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All vård ska vara patientsäker och följa Socialstyrelsens riktlinjer om god vård 
(Socialstyrelsen, 2006). Inom Region Halland fokuseras speciellt på några av 
dessa områden, som patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet, bättre tillgänglig-
het samt ekonomi i balans. (Verksamhetsplan för VO3 HSV, 2011).  

Detta kräver ökad produktivitet på operation, vilket ska uppnås genom att sam-
ordna och produktionsplanera på ett effektivare sätt. Som en del i detta förbätt-
ringsarbete har de arbetat med att försöka förkorta bytestiden mellan opera-
tionerna, dvs tiden från det att en patient körs ut från salen till dess nästa kom-
mer in. För att undvika att behöva stå och vänta på varandra, försöker de hitta 
effektivare sätt att arbeta.  

Ett förslag som kommit fram är att testa att lägga blockader i förväg ute i säng-
hallen istället för inne på operationssalen. Jag vill nu genomföra en fallstudie för 
att se om detta nya arbetssätt kan minska bytestiderna och förbättra arbets-
flödet på operationsavdelningen. 

En blockad är en lokalbedövning där läkemedel injiceras för att blockera 
smärtimpulserna i en nerv. Den kan ges när patienten är svag och inte tål alltför 
djup narkos eller när man av annan anledning inte vill söva patienten. Ibland ger 
man också en blockad för att få smärtlindringseffekt efter själva ingreppet, för 
att patienten ska slippa ha ont efteråt och snabbare kunna komma igång och 
röra sig efter operationen, vilket påskyndar läkningen. 

Det kan ta en tid innan blockaden verkar, ibland uppåt 45 minuter. Under tiden 
tills bedövningen verkar, måste patienten övervakas av en sjuksköterska. Det 
kan förekomma biverkningar, som t ex allergireaktioner eller blodtrycksfall och 
då kan en sjuksköterska snabbt behandla detta.  

Figur 2 Axillarisblockad, foto Maina Johansson, 2011 



9 

1.2 Problembeskrivning 

En patient som ska opereras kommer först till sänghallen där en undersköterska 
förbereder. Därefter körs patienten in till operationssalen, ibland via ett förbere-
delserum. Blockader läggs idag i första hand på förberedelserummet. Se 
processkartan, (bilaga 5). Narkossjuksköterskorna vill i möjligaste mån för-
bereda bedövningen innan patienten kommer in till operationssalen, för att 
kunna utnyttja salarna mer effektivt. Om bedövningen läggs i ett förberedelse-
rum måste en narkossjuksköterska stanna där och övervaka patienten och kan 
då inte samtidigt vara inne på en operationssal. Ett förslag är därför att lägga 
bedövningen redan i sänghallen och placera en leg. sjuksköterska där – mellan 
kl 9-14 för att fylla behovet av övervakning. 

I och med en ombyggnad för några år sedan, när de byggde en helt ny och 
modernare operationsavdelning, ändrades utformningen av lokalerna. Tidigare 
hade varje operationssal ett eget förberedelserum där de förberedde patienten. 
Nu finns istället två förberedelserum till nio operationssalar. Detta gör att 
sjuksköterskan på salen inte längre finns i direkt anslutning till förberedelse-
rummet. Istället har de nu byggt en större sänghall utanför själva operations-
avdelningen. I dagsläget finns där endast en undersköterska, och om vi ska 
kunna ge läkemedel, assistera vid blockader och övervaka behöver vi avsätta 
ytterligare en leg. sjuksköterska till sänghallen. Vi får inte någon utökning av 
tjänsterna utan måste flytta om befintlig personal.

Detta problem består alltså både av en lokalfråga - var ska patienten bedövas?  
och en personalfråga - varifrån ska vi ta en sjuksköterska som kan övervaka 
patienten?  

I nuläget utförs uppskattningsvis mellan 5 och 20 blockader i veckan. Detta är 
inte tillräckligt för att kunna ha en person avsatt till att bara övervaka dessa 
patienter, utan uppgiften måste kunna kombineras med andra arbetsuppgifter 
för att utnyttja resurserna effektivt. Vi i projektgruppen har då tänkt att även 
andra förberedelseuppgifter kan utföras av sjuksköterskan i sänghallen, som 
därmed avlastar narkossjuksköterskan på operationssalen. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är undersöka hur flödet kring blockader i sänghallen kan 
optimeras. Ett annat syfte är stimulera medarbetarnas kreativitet och delaktighet 
i kvalitetsarbetet.   

1.4 Mål 

De mål vi satt upp för förbättringsarbetet är att: 
• spara tid på operationssalen genom snabbare byten då patienten redan 

är förberedd i sänghallen  
• förbättra miljön, för både patienter och personal, genom att fördela om 

arbetet så att det kan utföras på en lugnare plats och med mindre stress 
• fortsätta ge patienterna en säker vård och ett gott bemötande 
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1.5 Lösningsmetod 

Den modell vi använder baserar sig på PDSA-hjulet, (Bergman & Klefsjö, 2007, 
sid 238). PDSA står för Plan, Do, Study, Act eller på svenska PGSA, Planera, 
Göra, Studera, Agera. 

Planera-fasen: Först dokumenterar vi nuläget med SWOT-analys och process-
kartläggning, gör en intressentanalys och planerar kommunikationsinsatser. Vi 
samlar även in grunddata och statistik. Dessutom gör vi studiebesök samt har 
erfarenhetsutbyte med kollegor som har erfarenheter från ett liknande arbets-
sätt i en annan organisation, och sammanställer sedan ett börläge - förslag på 
det nya arbetssättet. Vi gör även en riskanalys för att försäkra oss om att vi inte 
missar något viktigt. När vi har lösningsförslaget klart planerar vi det praktiska 
genomförandet av testet. Resurser säkras med berörda chefer och utrustning 
ska införskaffas.  

Göra-fasen: Under maj månad kommer vi att testa det nya arbetssättet och 
under tiden föra loggbok och göra mätningar.  

Studera-fasen: Här kommer vi att utvärdera om målen uppfyllts med hjälp av 
tidsmätningar, statistik samt återkoppling från olika personalkategorier. 

Agera-fasen: Om allt går bra, införs sedan de nya rutinerna i den löpande 
förvaltningen av ansvariga chefer som deltar i projektet.  

Projektet kommer att dokumenteras dels i en enkel PDSA-mall för översiktlighet 
och dels enligt Tonnquists projektledningsmetod, (Tonnquist, 2008, sid 358). 

1.6 Avgränsningar 

Förbättringsprojektet gäller endast blockader, dock ej spinaler (ryggbedövning). 
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2 Metod  
2.1 Förstudie 

Parallellt med studierna arbetar jag som utvecklare på FoUU-avdelningen på 
Hallands sjukhus Varberg. I mitt examensarbete ville jag tillämpa kunskaperna 
på min egen organisation. Jag utvärderade tre möjliga verksamhetsprojekt 
utifrån frågorna i Denscombe (2009, sid 22-23) och valde att skriva om 
Blockadprojektet på operationsmottagningen, se förstudien (bilaga 1).   

2.2 Design 

Kvalitativ forskning beskriver det som sker i ord och bilder, medan kvantitativ 
forskning främst analyserar numerisk data. (Denscombe, 2009, sid 320 ff). 
Utifrån min frågeställning med en hur-fråga väljer jag därför en kvalitativ design 
eftersom jag fokuserar på att beskriva det som sker i ord. Det kommer i och för 
sig att ingå mindre delar även av numeriska mätningar, t ex av bytestider i 
projektet, men det huvudsakliga syftet med mitt arbete beskrivs bäst kvalitativt. 
Enligt Denscombe (2009, sid 319) behöver tillvägagångssätten inte vara 
ömsesidigt uteslutande.  
  
Kvalitativ forskning lämpar sig även bättre för småskaliga projekt (Denscombe, 
2009, sid 323), vilket är fallet här. Jag har också holistiskt fokus (Denscombe, 
2009, sid 323), där jag vill se till sammanhang snarare än specifika detaljer. 
Kvalitativ forskning associeras med inblandning från forskarens sida 
(Denscombe, 2009, sid 323), vilket är bra i mitt fall, eftersom jag är i nära 
kontakt med gruppen. Jag använder också en mer öppen design (Denscombe, 
2009, sid 323) genom att metoderna inte är bestämda från början utan kan 
anpassas utifrån projektets behov under resans gång. 

2.3  Metod 

Det går att genomföra undersökningar i form av: 
• surveyundersökningar, som innebär att göra en ”uttömmande och 

detaljerad granskning”, (Denscombe, 2009, sid 25 ff). Detta kan t ex 
göras med enkäter eller intervjuer. Surveyundersökningar lämpar sig t ex 
för att göra stora kvantitativa undersökningar där man vill ha in stora 
mängder data som sedan kan analyseras statistiskt. Jag har inte 
möjlighet att samla in sådana stora datamängder och metoden passar 
inte heller ihop med att jag använder en kvalitativ design. 

• experiment, där man ”under kontrollerade former undersöker specifika 
faktorers egenskaper och förhållanden”, (Denscombe, 2009, sid 75 ff). 
Detta är inte heller relevant för mitt arbete eftersom jag inte kan styra alla 
faktorer och hur de samverkar.  

• fallstudier, som ”fokuserar på en (eller några få) förekomster av ett 
särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för 
händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i 
detta särskilda fall.” (Denscombe, 2009, sid 59 ff). 
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I mitt fall passar det bäst att använda en fallstudie. Jag fokuserar på hur 
förbättringsarbetet fungerar på den aktuella avdelningen, vad som händer med 
deltagarnas förståelse under resans gång samt vilka faktorer som förenklar 
respektive försvårar genomförandet. I fallstudien fokuserar jag på relationer och 
processer som sker i en naturlig miljö och letar efter orsaker och samband i det 
som sker.  

Patel och Davidson, (2003, sid 12 ff) skriver om olika typer av undersökningar. 
• Explorativa undersökningar utforskar sådant som inte redan är känt.  

• Deskriptiva beskriver olika aspekter av ett problem och kan användas för 
att systematisera och skapa modeller. 

• Hypotesprövande undersökningar används när forskaren tror sig veta 
något och vill undersöka om det stämmer med verkligheten. 

Jag gör en deskriptiv undersökning, där jag beskriver ett skeende och drar slut-
satser utifrån det jag ser. 

När det gäller relationen mellan teori och empiri kan följande begrepp 
användas: (Patel & Davidson, 2003, sid 23 ff) 

• Deduktion handlar om att utifrån allmänna principer och befintliga teorier 
dra slutsatser om enskilda företeelser.  

• Induktion handlar istället om att upptäcka något i ett litet sammanhang 
och försöka dra slutsatser som sedan kan formuleras i en teori. 

• Abduktion är en kombination av de båda ovanstående. Metoden utgår 
från ett enskilt fall och formulerar en hypotes, som sedan provas i ett nytt 
sammanhang för att se om den kan tillämpas även generellt. 

Trots att jag redan bär med mig en förkunskap och inte helt kan bortse från be-
fintliga teorier, tillämpar jag främst ett induktivt arbetssätt, eftersom jag utgår 
från verkligheten och formulerar teorier utifrån det jag ser och beskriver. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Deltagande observation 

Jag samlar in informationen genom deltagande observation (Denscombe, 2009, 
sid 283), dvs jag ”deltar i de studerade människornas dagliga liv… observerar 
det som händer, lyssnar till det som sägs och ställer frågor under en viss 
tidsperiod”. Jag har en uttalad roll i gruppen som metodstödjare och hjälper 
även till med viss dokumentation, samtidigt som jag öppet berättat att jag även 
skriver ett examensarbete om arbetet. De övriga gruppdeltagarna har uttryckt 
sig positiva till detta. De ser mig som en stödperson, men inte direkt som del-
tagare i gruppen, eftersom jag inte är involverad i själva vårdarbetet. 
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Jag använder inte något observationsschema eller liknande (Denscombe, 2009, 
sid 278), utan deltar i projektet och ställer frågor för att förtydliga det som sker. 
Jag är medveten om observatörseffekten (Denscombe, 2009, sid 81), men tror 
inte att min närvaro påverkar gruppmedlemmarna så mycket att de förändrar sitt 
normala beteende. Däremot inser jag att jag påverkar gruppens resultat i och 
med min roll som metodstödjare, men det ingår i själva förutsättningarna för 
gruppen att få den hjälpen. Jag är medveten om att jag har två separata roller - 
dels som stödjare och dels som observatör. 

2.4.2 Aktionsforskning 

Aktionsforskning används ofta i verksamhetsutvecklingssammanhang och 
verkar för en forskning som samtidigt leder till en förändring. Det skapar en 
relation mellan å ena sidan handlandet och å andra sidan förståelse av vad som 
sker. (Rönnerman, 2004, sid 15). Detta kombinerar både en teoretisk och en 
praktisk sida, en vardagsförståelse som är personlig och berör en enskild 
händelse och en vetenskaplig förståelse som berör det generella. (Rönnerman, 
2004, sid 211).  

Jag har haft ett angreppsätt som påminner om aktionsforskning (Denscombe, 
2009, sid 169ff). Detta är ju inte forskning, men jag tycker tankesättet passar in 
då mitt arbete gäller ett förändringsprojekt där gruppdeltagarna är aktivt 
deltagande och det gäller ett konkret praktiskt problem som jag observerar 
medan det pågår. Jag är deltagare och betraktare samtidigt. Det stämmer 
också med att det är en cyklisk process, eftersom detta är ett PDSA-hjul bland 
många andra i ett fortlöpande förändringsarbete i organisationen.  

2.4.3 Litteratursökning 

Jag har gjort en litteratursökning, där jag sökt i databaserna Business Source 
Premier, ERIC, OVID medline, PubMed samt SveMed+. Sökbegreppen jag 
använde var kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård, quality assurance + 
Health Care, förbättringsarbete/improvement, lean, TQM, communication in 
organizations och organizational learning. Jag har också sökt efter fackböcker i 
samarbete med sjukhusbiblioteket.  

De artiklar jag hittade, som var relevanta för mitt ämne, var till stor del sådant 
jag redan kände till. Jag försökte då utöka min sökning, men hittade inte mycket 
mer. Jag tror det kan bero på att sjukvårdsrelaterade forskningsprojekt främst är 
inriktade på medicinska frågor. Det är inte så många som arbetar med just 
kombinationen av förbättringsarbete och sjukvård på vetenskaplig nivå. 
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2.5 Urval 

Jag begränsar min undersökning till att bara studera de personer och för-
ändringar som berörs av det aktuella projektet på operationsmottagningen. Det 
är ett exempel på ”icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009, sid 52). Jag har 
inga anspråk på att göra något representativt urval för en stor kvantitativ 
surveyundersökning, utan fokuserar på att beskriva ett specifikt lokalt projekt 
med en kvalitativ design. 

När jag studerar effekterna på bytestiderna utgår jag från alla blockader under 
en begränsad testperiod. I loggboken skriver alla som arbetar i sänghallen 
under testperioden. Enkäten besvaras av de medarbetare inne på operation 
som arbetar under testperioden. 

2.6 Analys 

Jag utvärderar resultatet med kvantitativa data i form av statistik över bytes-
tiderna på operation (Denscombe, 2009, sid 352 ff) samt kvalitativa data i form 
av observationer och dokumentation, (Denscombe, 2009, sid 368 ff). 

Jag använder mig av mötesanteckningar och dokumenterade resultat från 
gruppens arbete. Dessutom analyserar jag den loggbok som förs under test-
tiden. Jag utvärderar också svaren på enkäten för att undersöka hur övriga 
medarbetare uppfattar det nya arbetssättet. (Denscombe, 2009, sid 207 ff). Till 
sist analyserar jag statistik för att se om projektet givit någon mätbar effekt på 
bytestiden. På detta sätt använder jag triangulering, d v s kombinerar olika 
metoder för att säkra validiteten. (Denscombe, 2009, sid 184 ff). Analysen och 
datainsamlingen kommer av naturliga skäl att ske parallellt, vilket enligt 
Denscombe (2009, sid 370) är normalt i sådana här fall.  

Det mesta är primärdata, dvs sådant jag samlar in själv. I vissa fall använder jag 
mig också av sekundärdata som redan finns inom organisationen. Detta kan 
vara olika verksamhetsbeskrivningar eller statistik som finns registrerade i olika 
datasystem. 

2.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Verifieringen av data går ut på att bedöma kvaliteten på materialet som under-
söks. (Denscombe, 2009, sid 378 ff) 

• Validitet handlar om att mäta rätt saker och gör det på ett tillförlitligt sätt.  

• Tillförlitligheten handlar om att forskningsinstrumentet är konsekvent och 
ger samma resultat varje gång man mäter på samma sätt.  

• Generaliserbarheten handlar om huruvida resultatet är tillämpbart även i 
andra sammanhang.  

• Objektivitet handlar om att vara opartisk och neutral, att ha ett öppet 
sinne och inte begränsas av fördomar eller favoritidéer. 
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Validiteten säkras genom att vi enas om mättillfällen och metoder och genom 
att all dokumentation stäms av med gruppen för att undanröja ev. missförstånd.  

Tillförlitligheten säkras genom att samma personer genomför mätningarna och 
att de sker på samma sätt.  

Generaliserbarheten bör bli god eftersom arbetet bedrivs enligt samma rutiner 
som andra förbättringsprojekt inom organisationen. Operationsavdelningen är 
en typisk undersökningsenhet (Denscombe, 2009, sid 65) för ett förbättrings-
arbete på verksamhetsnära nivå. Deras tidigare erfarenheter och förutsättningar 
överensstämmer med andra avdelningar som gjort liknande projekt och därför 
anser jag att det går att dra generella slutsatser av fallet, vad gäller själva 
förbättringsarbetet.  

Objektiviteten bör främjas av att gruppen är multiprofessionellt sammansatt och 
att observatören inte är involverad i det dagliga arbetet utan har ett utifrån-
perspektiv. 

2.8 Etik 

Alla deltagare i projektet har gett sitt muntliga medgivande till att delta. Då pati-
enter eller medarbetare syns i materialet, är det endast efter uttryckligt med-
givande.  
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3 Teoretisk referensram
3.1  Modeller 

Jag väljer att kombinera metoder från några olika inriktningar och tillämpa det 
som är relevant från flera olika källor. Sjukhusets kvalitetsarbete har influerats 
från flera olika håll. Vi har främst fått inspiration från tre olika källor:  

• TQM-synsättet som det beskrivs t ex i Bergman och Klefsjö, (2007)  

• Nolans teorier om förbättringsarbete samt mikrosystem från Institute for 
Healthcare Improvement i USA (IHI, 2011) 

• Lean healthcare som det tillämpas i Region Skåne (Region Skåne, 2011) 
samt på S:t Görans sjukhus (Capio, 2011). 

Inom verksamhetsområdet har de sedan flera år tillbaka arbetat strukturerat 
med förbättringsarbete. Till grund för detta arbete ligger de värderingar som 
beskrivs i Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007, 
sid 39). 

Figur 3 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling, ur internt utbildningsmaterial 

Inom Region Halland tillämpas ett antal metoder för förbättringsarbete. Vi 
beskriver processer enligt en rutin som definieras i Ledningssystemet, (2011). 
Vi har även använt en mall för hur PDSA-hjulet används, samt metod och mall 
för riskanalys (Ledningssystemet, 2011). 
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3.2 PDSA 

I små, konkreta förbättringsprojekt tillämpar vi den modell som grundar sig på 
tankar från Deming och Nolan (IHI, 2011), där vi först sätter mål, därefter tar 
fram mätningar som ska visa om förändringen verkligen leder till en förbättring 
och sedan tillämpar PDSA-hjulet för att testa de olika idéer vi tagit fram. Vi har 
lånat in modellen av Qulturum (Landstinget i Jönköpings län).  

Figur 4 Modell för förbättringar, från Qulturums websida, 2011 

Att jobba med förbättringshjulet och ständiga förbättringar är något som 
används i alla de olika inriktningar jag nämner ovan. Kärt barn har många 
namn. Inom TQM hänsvisas till Demings PDSA-cykel (Bergman & Klefsjö, 
2007, sid 238), och inom lean talar man om Kaizen vilket är ständiga förbätt-
ringar på japanska (Liker, 2004, sid 24). 

3.3 Mål och mätningar 

Inom sjukhuset arbetar vi med balanserade styrkort, (Bergman & Klefsjö, 2007, 
sid 465) och sätter målen utifrån olika synvinklar för att få en bra helhet. 
Verksamhetsområdets övergripande mål grupperas utifrån huvudrubriker som 
Kvalitet, Patient/kund, Process, Medarbetare och Ekonomi. I projektet försöker 
vi också balansera målen mot varandra genom att mäta både tid och med-
arbetarnöjdhet. Vi tar också hänsyn till patientsäkerhet och kostnader. 
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Vi har använt statistikinsamling för att få fram antal blockader och bytestider. 
Informationen har hämtats från dataprogrammet Provisio med hjälp av opera-
tionsavdelningens statistikansvarige. 

3.4 Projektplanering 

Jag har utgått från mallar och beskrivningar i Tonnquists processmodell (2008, 
sid 358 ff), för att ta fram projektplan, nulägesanalys, intressentanalys och tids-
plan. Under projektets gång har jag haft avstämningsmöten per telefon med 
mina handledare vid de olika beslutspunkterna.  

3.5 Arbetsmetoder 

3.5.1 Processkartläggning av nu-läge och bör-läge  

”En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i 
tiden. Den transformerar vissa resurser till resultat som ska tillfredsställa 
processens kunder med så liten resursåtgång som möjligt.” (Bergman & Klefsjö, 
2007, sid 44). Vi använder processkartläggning som utgångspunkt för att skapa 
en gemensam översikt över nuläget. Dock fokuserar vi inte på hela processen 
ur ett patientperspektiv, utan avgränsar oss till en liten delprocess som vi analy-
serar på detaljnivå.  

Patientens väg genom operationsavdelningen har kartlagts enligt sjukhusets 
rutiner för processbeskrivning, (Ledningssystemet, 2011). Det innebär att ange 
vem som är kund till processen, vilka aktiviteter som utförs, vilka  besluts-
punkter som finns på vägen samt kommentarer om problem och förbättrings-
idéer. I börlägeskartan har vi gått ner på ytterligare detaljnivå och även angivit 
vilka yrkesroller som ska göra vad i en detaljerad arbetsbeskrivning, vilket är en 
beskrivning av processens lägsta aktivitetsnivå. 

Detta detaljfokus stämmer väl överens med ett annat processynsätt som bl a 
används på Qulturum, som fått influenserna från Institute for Healthcare 
Improvement (IHI). De talar om mikrosystem. Nolan hänvisar till studier av 
Nelson, Batalden och Godfrey: ”Ett kliniskt mikrosystem är en mindre grupp 
människor som arbetar tillsammans dagligen med samma patientgrupp för att 
sörja för den service och vård som gruppen behöver. Mikrosystemet är platsen 
där vårdtagare och anhöriga möter vårdlaget.” (Nolan, 2007, sid 21). I mikro-
systemet kan vi sedan tillämpa olika förbättringar med hjälp av PDSA-hjulet 
som nämns ovan. 

3.5.2 Intressentanalys, SWOT-analys och riskanalys 

Intressenterna är de som påverkar eller påverkas av projektets arbete. I vårt 
arbete med att ta fram projektets viktigaste intressenter har vi utgått från mallen 
för intressentanalys i Tonnquists bok (2008, sid 368). Där listas alla intressen-
ter, yrkeskategorier och funktioner som berörs av projektet och hur de påverkas 
av respektive påverkar projektet. 

Vi har även gjort en nulägesanalys i form av en SWOT, (Tonnquist, 2008, sid 
42). SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats - eller 
på svenska - styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter 
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handlar om interna faktorer medan hot och möjligheter syftar på omvärlds-
faktorer. Detta är ett sätt att skapa en bild över sammanhanget och samla de 
olika faktorer som kan påverka projektet på gott eller ont.  

Vi gjorde också en riskanalys utifrån sjukhusets mall (Ledningssystemet, 2011). 
Där anges vilken aktivitet som kan vara en riskkälla, vilken risk den medför samt 
åtgärdsförslag, ansvarig och färdigdatum. Riskerna bedöms utifrån allvarlighets-
grad och sannolikhet för inträffande och vi får då fram ett risktal för prioritering.  

3.5.3 Studiebesök samt erfarenhetsutbyte 

Benchmarking är ett begrepp som innebär att söka efter de bästa arbets-
metoderna för kunna hitta möjligheter till förbättring av sina egna processer. Att 
lära av andra är en enklare form av benchmarking, och kan vara till stor nytta i 
förbättringsarbetet, (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 489). Vi har använt oss av 
studiebesök på en annan avdelning för att få tips och idéer och även bjudit in en 
sjuksköterska som har erfarenhet av detta arbetssätt från ett annat sjukhus. 
Detta är inte någon systematisk jämförelse med de allra bästa på den nivå som 
Bergman och Klefsjö beskriver, men det är ett försök att lära av andra som gjort 
något bra och som vi har tillgång till inom vår egen organisation. 

3.5.4 Lean 

Lean-filosofin innehåller många olika aspekter som måste kombineras för fram-
gång. 4P-modellen visar olika nivåer (Liker, 2004, sid 6): 

• Philosophy - att tänka långsiktigt, utgå från att skapa värde för kunden 
och arbeta med att hela tiden förbättra verksamheten och utveckla 
personalen. 

• Process - att skapa fungerande och effektiva flöden 
• People & Partners - utveckla de anställda i att ständigt utvecklas och 

våga prova nya vägar och också bygga goda relationer till sina leveran-
törer och samarbetspartners. 

• Problem solving - hela tiden hitta grunden till problem och lösa dem, 
analysera, ta reda på fakta ute i verksamheten och fatta besluten direkt 
när det behövs. Alla dessa delar måste samverka för att lean-konceptet 
ska fungera helt ut.   

Vi tillämpar inte hela konceptet, men har lånat några idéer och metoder från 
lean-filosofin. Vi använder t ex flödesanalys på detaljnivå för att se om flödet 
kan bli effektivare om vi flyttar arbetsuppgifter tidigare i kedjan och ser över 
roller och arbetssätt hos narkossjuksköterskorna. I detta använder vi tankesättet 
om värdeskapande eller icke-värdeskapande aktiviteter och ser över slöserier i 
kedjan. Några exempel på slöserier är överarbete, rörelse, väntan, överproduk-
tion, lager, omarbete, transporter och outnyttjad kreativitet, (Blücher & Öjmertz, 
2005, sid 12). Vi har också tagit till oss tankar kring standardisering och vikten 
av att ha ett tydligt arbetssätt som alla följer (Blücher & Öjmertz, 2005, sid 25). 
En annan grundtanke i lean är att ta vara på medarbetarnas kunskap och låta 
personalen själva komma med förslag på förbättringar som de kan genomföra. 
(Blücher & Öjmertz, 2005, sid 19).  
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I utformandet av blockadvagnen tillämpar vi ytterligare en leanmetod; 5S. 
(Capio, S:t Göran, 2011) 

Figur 5 5S hämtat från Capio, S:t Görans sjukhus, 2011 

3.6 Arbetsgruppen 

3.6.1 Gruppsammansättning  

Ett multiprofessionellt team innebär att alla berörda yrkesgrupper ingår och 
arbetar tillsammans, lär av varandra och bidrar mot ett gemensamt mål, 
(Kvarnström & Wallin, 2001). De team som studerats ansåg att informations-
utbytet i gruppen ökat deras eget lärande och hjälpt dem att få ett bättre 
helhetsperpektiv på patienten. Kvarnström och Wallin anser att det finns en 
stark hierarki inom vården och därmed en risk för obalans om någon 
gruppmedlem får en alltför dominant roll. Det finns också en koppling mellan 
arbetet i multiprofessionella team och kvalitetsarbete som t ex delaktighet och 
processorientering. I och med att alla är nära patienten och ser helheten blir det 
också ett bättre flöde runt patienten, (Kvarnström & Wallin, 2001, sid 10). 

Larsson (2005, sid 12) hänvisar till Katzenbach & Smith forskning om team. Där 
framgår att högpresterande team bygger på medlemmarnas yrkesskicklighet, 
ansvarskänsla och engagemang. Enligt Larsson är det också viktigt att cheferna 
håller sig undan och låter teamen själva besluta inom sina ansvarsområden. 
Vidare nämner Larsson Senges teorier kring den femte disciplinen (2005, sid 
15). Detta innebär ett systemtänkande som skapar en helhetssyn och ser hur 
delarna hänger ihop med varandra. Enligt honom är det viktigt att alla med-
arbetare har en sådan helhetssyn, för att skapa effektivitet i en verksamhet.  
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En annan viktig faktor är att målen är tydliga och följs upp ofta. Ledningen bör 
kunna tillhandahålla de resurser som krävs för att kunna nå målen. (Larsson, 
2005, sid 47). Det är också viktigt att ha kul på jobbet. (Larsson, 2005, sid 49). 
När personalen är kompetent och självgående är det viktigt att de får frihet och 
får ta egna initiativ och att ledningen lyssnar på alla förslag som kommer in och 
ger återkoppling så snabbt som möjligt, ”det är förödande när förslagen ramlar 
ner i ett svart hål”. (Larsson, 2005, sid 54). Det är också viktigt med tydlig 
rollfördelning (Larsson, 2005, sid 62) och en öppen kommunikation i teamet 
(Larsson, 2005, sid 64).  

3.7 Motivation och ledarskap 

McGregors Teori X och Y (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 378) beskriver olika 
syn på medarbetarna. X-synsättet står för att medarbetarna måste styras och 
kontrolleras medan Y-synsättet istället menar att medarbetarna motiveras bäst 
genom att ge dem ökat ansvar och handlingsutrymme. Då kan de själva ta 
ansvar för sin insats. 

Vidare beskrivs Salanciks modell (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 381). Enligt 
modellen är det sammanhanget och omgivningen som bestämmer hur med-
arbetarna beter sig och hur mycket ansvar de tar. För att skapa delaktighet och 
ansvarstagande ska en arbetsuppgift vara tydlig, slutgiltig, offentlig och själv-
vald. 

Senges teorier om lärande organisation går ett steg längre, (Bergman & Klefsjö, 
2007, sid 427). Senge talar om personligt mästerskap, att lära i grupp, mentala 
modeller, gemensam vision och i botten systemtänkande - dvs att ha en hel-
hetssyn. Medarbetare som har alla dessa delar kan själva utveckla sig vidare. 

Även Deming tar upp systemtänkande som en del i att skapa en fungerande 
helhetslösning, (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 424 ff). Deming nämner också 
vikten av att ha kunskap om variation och vad den beror på samt att skapa 
motivation till förändring genom att skapa vinna-vinna-situationer. 

Kotter (2001) skriver om skillnaden mellan chefer och ledare och anser att vad 
ledare verkligen bör göra är att förbereda för förändringar och hjälpa organisa-
tionen att klara av att kämpa sig igenom dem. Han talar om att ledaren ska få 
med medarbetarna på en vision och se att de drar åt samma håll istället för att 
bara bemanna och organisera upp verksamheten.  

Alla ovanstående exempel visar på att utvecklingen går mot att lägga alltmer 
ansvar på medarbetarna att själva utveckla sin verksamhet. Det är inte längre 
bara chefens jobb att tänka nytt, utan ledarskap i förändring handlar mer om att 
stödja och inspirera. 
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Nilsson (2007) skriver om komplexitetsteori. Principen är att små förändringar 
av regler eller beteenden leder till en hel massa små effekter. Det är omöjligt att 
förutspå hur det går till, men det uppstår mönster när alla delarna påverkar 
varandra. Även detta kan användas i en verksamhet då medarbetarna själva får 
genomföra små förbättringar. Det går inte alltid att visa exakt hur det går till, 
men i samspelet mellan de olika inblandade kan gruppen hitta nya lösningar 
och bättre arbetssätt.  

3.7.1 Förändringsmotstånd 

Irwe & Ringstedt (2009, sid 43) listar några vanliga orsaker till förändrings-
motstånd:  

• Att medarbetarna inte förstår behovet av förändringen 

• Att initiativet till förändringen kommer utifrån eller uppifrån 

• Att medarbetarna tror att förändringen får negativa konsekvenser för en 
själv 

• Att medarbetarna är osäkra över vad slutresultatet kommer att bli 

Irwe och Ringstedt kopplar detta till Unfreeze-delen av Lewins modell (2009, sid 
43) och menar att förändringsmotstånd kan hanteras med att genomföra vissa 
aktiviteter. Detta kan vara att visualisera och utbilda för att medarbetarna ska 
förstå nyttan med förändringen. Det kan också vara att införa belöningar så att 
medarbetarna ser att de tjänar på att göra på det nya sättet. Delaktighet är 
också en viktig faktor. Medarbetare som själva får besluta om och driva sina 
projekt blir mer motiverade. Det är viktigt att de själva ser nyttan av föränd-
ringen och att de får tid och engagemang från ledarskapet. Det måste också 
finnas en uthållighet, eftersom det ibland kan ta tid att se effekterna. 

Tonnquist (2008, sid 243) skriver också om motstånd vid införande av ett 
projekt och nämner tre faser: 
1. Spänning - äntligen händer det något! 
2. Baksmälla - börja inse vad konsekvenserna blir av förändringen. 
3. Positiv attityd - förstå och acceptera förändringen. 

Ofta kan motstånd bero på att medarbetarna inte har kommit lika långt i tanken 
som de som är med i projektet. Det är alltså mycket viktigt att informera och 
göra övriga medarbetare delaktiga så snart som möjligt och sedan också inse 
att de behöver tid att smälta det nya. Det kan vara bra att involvera vissa 
nyckelpersoner tidigt och få deras hjälp att dra med de övriga. 
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3.8 Kommunikation 

Det är viktigt att ha en fungerande infrastruktur för kommunikation. Tonnquist 
(2008, sid 165 ff) tar upp ett antal viktiga intressentgrupper och förslag på hur 
de kan nås. Medlemmar i projektgruppen nås via projektmöten, kunder via 
styrgruppsmöten och potentiella användare informeras kontinuerligt av projekt-
medlemmar. Informationen kan också samlas på en projektportal. 

Ett sätt att visualisera och tydliggöra informationen är att använda förbättrings-
tavlor. Här har vi använt befintliga tavlor på avdelningen och tagit inspiration av 
hur andra avdelningar presenterat sina förbättringsprojekt. 

3.9 Facilitering 

Gruppen har haft tillgång till metodstöd och viss administrativ hjälp när de lagt 
upp arbetet i projektet. En facilitator, eller ”underlättare”, som går mellan olika 
grupper kan hjälpa till att sprida erfarenheter och arbetssätt mellan grupperna 
och också avlasta verksamhetens personal genom att hjälpa till med metod-
kunskap, dokumentation etc. (Thor, 2004). 
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4 Empiri 
4.1 Organisationen 

Region Halland äger och driver Hallands sjukhus, som är uppdelat i olika 
verksamhetsområden. Verksamhetsområde 3 i Varberg är organiserat enligt 
följande: 

Jag har arbetat med operationsavdelningen i Varberg, som opererar patienter 
inom specialiteterna kirurgi/urologi, ortopedi, gynekologi och öron-näsa-hals. 
Där arbetar ca 100 personer fördelat på anestesiläkare, operationssjuksköters-
kor och -undersköterskor, anestesisjuksköterskor och -undersköterskor.  

Verksamheten uppfyller kraven för Kvalitet, enligt ISO 9001:2000, Miljö, enligt 
ISO 14001:2004 och Informationssäkerhet, enligt ISO 27001:2006 (Verksam-
hetsplanen, 2011). 

4.2 Projektplanering 

Det första utkastet till projektet är daterat 2011-01-12. Gruppen hade också ett 
möte i januari för att diskutera omfattningen och möjligheter till genomförande.  

Vi använde sedan PDSA-hjulet enligt sjukhusets interna mall, för att ge en 
översiktlig bild av projektet som helhet, (bilaga 2).  

I detaljplaneringen utgick vi från Tonnquists projektmodell (2008, sid 358 ff). 
Dessa dokument var ett bra stöd i inledningsskedet av projektet när gruppen 
skulle skapa en gemensam bild av projektet.  
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kliniken 
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Falkenberg

Kirurg-
kliniken 
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Sekretariat

Operation IVA Steril- 
central 
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4.2.1 Tidsplan 

När beslutet om att starta projektet kommit, satte vi oss ner tillsammans i 
gruppen och la upp en översiktlig planering av projektet. Vi tillämpade närzons-
planering (Tonnquist, 2008, sid 106), vilket innebär att planeringen först var 
övergripande och sedan detaljerades mer och mer eftersom projektet fram-
skred. Projektplanen dokumenterades i MS Visio, (bilaga 3). Vi gjorde även ett 
Gantt-schema för att visa på sambanden mellan olika aktiviteter, (bilaga 4). 
Dessa dokument har reviderats under projektets gång. 

Tidsplanen kunde inte riktigt hållas eftersom vi inte fick tillgång till de resurser vi 
räknat med i planeringen. Det var ett problem bara att få schemat att gå ihop för 
den ordinarie verksamheten och det fanns inga marginaler. Vi fick därför revi-
dera projektplanen och skjuta upp test-starten en månad och begränsa oss till 
att testa måndag-onsdag istället för hela veckorna som vi först tänkt. Vi har inte 
heller kunnat ha två personer samtidigt i sänghallen under upplärningsperioden 
som vi först tänkt, utan de har fått turas om. De har inte heller fått möjlighet att 
gå med på operationssalarna och läras upp innan projektets start. 

4.2.2 Resurssäkring 

En av de tre enhetscheferna satte ihop projektgruppen. Den bestod av enhets-
chefen själv, en narkosläkare, två sjuksköterskor från operationsmottagningen 
och en narkossjuksköterska och två undersköterskor från operationsavdel-
ningen. Resurserna säkrades av berörda chefer. Enhetschefen kontaktade 
också FoUU för att få hjälp med metodstöd i förbättringsarbetet.  

De personer som resurssäkrades har fått möjlighet att delta, även om de ibland 
varit tvungna att prioritera andra uppgifter framför våra möten. De två sjukskö-
terskor som skulle bemanna den nya tjänsten i sänghallen har dock inte helt 
kunnat tas från sina gamla uppgifter, eftersom det var svårt att hitta en ersättare 
på deras gamla avdelning. Den person som skulle ta över deras gamla upp-
gifter kom inte som planerat och det var svårt att hitta en ersättare. Det har 
också varit svårt att få tillgång till läkaren, pga hög arbetsbelastning. 

Ett annat stort projekt har också körts igång på avdelningen under samma tids-
period och det har också orsakat resurskrockar när samma person ska delta i 
båda projekten. 

4.3 Planera-fasen 

4.3.1 Nulägesbeskrivning 

Gruppen gjorde ett studiebesök på en avdelning där de arbetat med processer, 
förbättringsarbeten och uppföljning. Syftet var att få inspiration och goda idéer 
inför det kommande arbetet. Under det efterföljande mötet gick vi igenom 
ramarna för projektet och gjorde en första preliminär projektplan, (bilaga 3).  
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Därefter gjorde vi en översiktlig processkarta för att beskriva nuläget och för att 
gruppen skulle få en enhetlig bild av sammanhanget, (bilaga 5). I samband med 
övningen gjorde vi också en intressentanalys utifrån mallen i Tonnquist (2008, 
sid 368), för att se vilka vi behövde kommunicera med under projektets gång, 
(bilaga 6).  

Vi gjorde också en nulägesanalys enligt SWOT-modellen (Tonnquist, 2008, sid 
367), (bilaga 7). Efter att ha informerat medarbetarna samlade vi in deras syn-
punkter och lade till dem i SWOT-analysen.  

Samtidigt genomförde vi en mätning under två veckor för att kartlägga antalet 
blockader, (bilaga 8). Vi väntade i flera veckor på att få tag på den person som 
kunde sammanställa data från systemet, men personen gick inte att nå. Detta 
visar på svårigheten att få ut resultatet från de mätningar vi registrerar. Till sist 
fick vi istället göra en manuell mätning med pinnstatistik under två veckor. 
Första veckan var det 21 st och andra veckan 10 st. Det är stor skillnad, men 
det kan vara ganska mycket normal variation i antalet blockader, beroende på 
vilka operatörer som arbetar och vilka diagnoser som opereras. 

Vi gjorde också en riskanalys för att säkerställa patientsäkerhet och undvika 
fällor, (bilaga 9). Där har vi använt en intern mall för riskanalys, (Lednings-
systemet, 2011). Eftersom det var svårt för hela gruppen att avsätta tid 
tillsammans genomfördes riskanalysen delvis som en ”hemläxa” och 
sammanställdes av gruppen vid nästa möte. Riskanalysen visade att det inte 
fanns några stora medicinska risker med att genomföra projektet. Däremot såg 
vi en brist på resurser för att kunna genomföra projektet.  

På nästa möte deltog en sjuksköterska som tidigare arbetat på ett liknande sätt 
på ett annat sjukhus, för att vi skulle få del av hennes erfarenheter till hjälp för 
det fortsatta arbetet.  

4.3.2 Börlägesbeskrivning  

Därefter gjorde vi en börläges-karta, d v s en beskrivning av det nya, förändrade 
arbetssättet, (bilaga 10). Den ser lite annorlunda ut än vår första processkarta 
över nuläget, eftersom vi gjort en mer detaljerad beskrivning bara av just den 
del som berörs och utgått från olika roller för att förtydliga var olika aktiviteter 
sker och vem som är ansvarig. Vi tittade också på en ny fördelning av arbets-
uppgifter och vad som skulle göras var i flödet, (bilaga 11). Även detta är en 
mycket mer detaljerad kartläggning på lägsta aktivitetsnivå. 

Inför testperioden sammanfattade gruppen ett antal konkreta uppgifter i en ”att-
göra-lista”, där vi angav aktivitet, ansvarig person och färdig-datum. På listan 
fanns åtgärder som att informera andra, skaffa utrustning, ta fram rutiner etc. 
Här har vi samlat alla små detaljer som behövt lösas under resans gång. Listan 
har dokumenterats som en del av mötesanteckningarna och uppdaterats vid 
varje veckomöte.  
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Ett exempel på hur vi tillämpat 5S-metodiken enligt lean, är hur allt som behövs 
för en blockad samlats i en flyttbar blockadvagn, se figur 6. Här förvaras allt på  
ett ställe i en låsbar vagn. Lådorna är tydligt markerade för att vi snabbt ska 
hitta rätt bland mediciner och material. Eftersom vagnen innehåller läkemedel 
har vi också sett över rutiner för säker förvaring av vagn och nycklar. 

Figur 6 Blockadvagnen, foto A-L Svensson, 2011 

4.4 Göra-fasen 

Under maj månad har en sjuksköterska funnits tillgänglig i sänghallen måndag-
onsdag kl 9-14. Hon har assisterat narkosläkare vid blockader och även gjort 
andra förberedelsearbeten på sänghallen. I den mån det varit för lite att göra 
har hon ibland kunnat arbeta som extrastöd på avdelningen bredvid eller utföra 
andra uppgifter, men har hela tiden funnits tillgänglig via telefon för att snabbt 
kunna vara på plats om det blir aktuellt med någon akut blockad. Varje blockad 
har skrivits upp i loggboken med tider, vad som gjordes och hur det gick.  

4.5 Studera-fasen, uppföljning mot mål 

Eftersom denna rapport lämnas in innan testtidens slut, har vi inte hunnit samla 
in all data för uppföljningen, men vi har försökt påbörja det vi kan för att kunna 
ge en preliminär bedömning av hur väl vi uppnått våra projektmål:  

• spara tid på operationssalen genom snabbare byten då patienten redan 
är förberedd i sänghallen  

• förbättra miljön, för både patienter och personal, genom att fördela om 
arbetet så att det kan utföras på en lugnare plats och med mindre stress 

• ge patienterna en säker vård och ett gott bemötande 
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4.5.1 Bytestider 

Med hjälp av operationsavdelningens statistiker har jag fått fram en jämförelse 
av bytestiderna före och efter testet. Vår förhoppning var att tiderna skulle ha 
blivit kortare med det nya arbetssättet.  
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Figur 7 Bytestid 

Eftersom antalet blockader har varit lågt under testperioden har vi inte fått in 
tillräckligt med underlag för en riktigt bra utvärdering. Tiderna är visserligen 
något kortare under testperioden i maj än vid kontrollmätningen i april, men det 
är inte tillräckligt stor skillnad för att vi ska kunna säga säkert att det beror på 
projektet. 

4.5.2 Loggbok 

Vi har samlat information genom en loggbok som förts i sänghallen under test-
perioden, (bilaga 12). Anteckningarna visar att det i stort sett har gått bra, att 
det flutit på bra och smidigt. Då det förekommit komplikationer och strul har det 
berott på händelser utanför sänghallens kontroll, t ex missade prover eller att 
patienten ringts ner försent. I ett par fall har det också blivit ändringar i planerna 
och patienter har sövts istället för att få blockad. 
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Sjuksköterskorna som arbetat i sänghallen har inte haft någon erfarenhet av att 
lägga blockader sedan tidigare, men de har inte upplevt det som något stort 
problem, eftersom anestesiläkarna har visat dem vad de ska göra. I vissa fall 
har sjuksköterskorna också kunnat förbereda med att sätta nålar eller blanda 
mediciner eller hjälpa undersköterskan med andra uppgifter när det varit hög 
belastning. Samarbetet har fungerat väl. 

Under testtiden har det varit ovanligt få blockader, vilket är synd. Orsaken till 
detta är att några av de operatörer, som gör den typ av operationer där blocka-
der är vanligast, inte har varit på plats. Därför kan antalet blockader variera över 
tid, och just i maj har det varit ännu mindre än vanligt. Det har inneburit att vi 
inte fått ett så stort underlag för testen som vi hade hoppats.  

Det har också medfört att sjuksköterskan i sänghallen periodvis varit sysslolös. 
Då har den tiden kunnat ägnas åt annat arbete och hon har funnits tillgänglig på 
telefon för att snabbt kunna komma tillbaka vid behov, vilket fungerat bra. Det 
har dock ifrågasatts om inte resurserna behövts bättre någon annanstans eller 
om uppgifterna i sänghallen inte skulle kunna kombineras med andra uppgifter 
för att använda tiden effektivare. 

4.5.3 Enkät 

En enkät har delats ut till medarbetarna inne på operationssalarna för att samla 
in deras synpunkter, (bilaga 13). Eftersom tiden varit knapp har vi inte hunnit 
samla in alla enkätsvar, men jag har redovisat de synpunkter vi fått fram. Totalt 
har vi fått in nio svar. 

En anestesiläkare tycker det har blivit lugnare miljö och ser också en tidsvinst i 
att vi kan förbereda andra patienten innan den första är färdigopererad. Sjuk-
sköterskorna på sänghallen är mer oerfarna när det gäller blockader än de som 
är inne på operationssalarna. 

Anestesisjuksköterskorna på operationssalarna har inte upplevt att de fått 
någon avlastning. Några har haft invändningar eftersom de ifrågasätter vem 
som tar ansvaret för patienterna och anser att det kan bli oroligt för patienterna 
om olika personer tar hand om dem. De gärna vill följa patienterna hela vägen 
från det att blockaden getts. Det kan finnas en fördel med det, eftersom det då 
blir en överlämning mindre i vårdkedjan kring patienten. En sjuksköterska 
ifrågasätter också om det verkligen blir någon vinst eftersom det är så pass få 
blockader och föreslår att vi istället anställer någon mer inne på operations-
salarna och gör blockaderna där. 

De undersköterskor vi frågat har inte märkt av några effekter, varken positiva 
eller negativa. 

Sammanfattningsvis verkar läkarna vara positiva, sjuksköterskorna mer skep-
tiska och undersköterskorna märker ingen större skillnad av det nya arbets-
sättet. 
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4.6 Agera-fasen 

Testfasen i projektet är ännu inte avslutad och vi har bara precis hunnit börja 
analysera den information vi samlat in. Därför har vi ännu inte kommit till agera-
fasen av projektet. Vi kommer under juni månad att sammanställa resultatet och 
sedan besluta om hur vi ska gå vidare. 

4.7 Arbetsgruppen 

Deltagarna i gruppen valdes ut av cheferna på operationsavdelningen. I grup-
pen ingick sju personer som tillsammans representerade alla berörda yrkes-
grupper och arbetsområden. Gruppen bestod av enbart kvinnor. 

Jag upplever att gruppen fungerat väl. Det har varit god stämning och alla har 
fått komma till tals. Ibland har det varit svårt att samla gruppen till möten efter-
som deltagarna har haft svårt att kunna gå ifrån sina andra uppgifter. En kom-
mentar från gruppen är att mötena glöms bort och att inte alla tar ansvar för att 
prioritera projektet.  

4.8 Motivation och ledarskap 

Stämningen i gruppen har varit god och alla har varit villiga att bidra i arbetet 
när de fått konkreta uppgifter att utföra. Däremot har stämningen ibland varit 
uppgiven när olika hinder stoppat eller fördröjt projektet. I och med resursbristen 
har förutsättningarna förändrats under resans gång och projektet blev inte så 
omfattande som vi först hade planerat.  

Chefens roll har framför allt varit att fatta nödvändiga beslut om prioritering av 
resurser och ta med olika frågor till en högre beslutsnivå. Ibland har gruppen 
förväntat sig att chefen skulle ta mer aktiv del i detaljer, medan chefen istället 
delegerat dessa till gruppen. Även om gruppmedlemmarna tagit ansvar för sina 
delar har det ändå varit bra att ha en chef med i gruppen för att få upp en del 
frågor till en högre beslutsnivå.  

4.9 Kommunikation 

Information om projektet har tagits upp på ordinarie arbetsplatsträffar med 
berörd personal. Chefen har också informerat andra berörda avdelningar om att 
projektet pågått. Projektmedlemmarna har löpande informerat sina kollegor 
inom respektive yrkesgrupp om vad som var på gång och har samlat in deras 
synpunkter. Detta har skapat dialog och fångat upp både goda idéer och risker. 

Vi använde också förbättringstavlor för att följa upp och kommunicera projektets 
framsteg till de andra medarbetarna på avdelningen. Det är en white-boardtavla 
på väggen i korridoren på operationsavdelningen. Där har övriga medarbetare 
kunnat se vad som hänt i projektet och även själva kunnat skriva synpunkter.  
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Figur 8 Förbättringstavla, foto A-L Svensson, 2011 

De flesta kommentarer gruppen har fått har varit positiva, men det har också 
varit några medarbetare som ifrågasatt vissa nya rutiner. 

4.9.1 Mötesformer 

Gruppen träffades regelbundet kl 15-16 varje tisdag eftermiddag för att ha 
projektmöte. Det var svårt att samla gruppen med kort varsel och därför avsatte 
vi en fast tid. Vid ett par tillfällen fick vi ställa in mötet pga för få deltagare. 

4.9.2 Dokumentation 

Projektets framsteg dokumenterades i kortfattade mötesanteckningar från 
projektmötena. Där skrev vi ner beslut, att-göra-lista och dokumentation av det 
vi diskuterat. Olika analyser och processkartor dokumenterades separat. All 
dokumentation sattes upp på förbättringstavlan.  

4.10 Facilitering 

Gruppen har fått stöd av FoUU med olika förbättringsmetoder, projektledning 
och dokumentation. Denna roll finns på sjukhuset för att stödja grupper som vill 
arbeta med förbättringsprojekt. I detta fall har jag både varit gruppens metod-
stödjare och skrivit om projektet i mitt examensarbete, varför jag har gått in och 
tagit större ansvar för dokumentationen i projektet än jag vanligtvis brukar göra. 
I och med detta har jag påverkat gruppens resultat, men jag valde ändå att göra 
det, för jag behövde ha kontroll över dokumentationen för att kunna genomföra 
min fallstudie. 

Samtidigt med att vi i gruppen följt projektets resultat har jag också gjort egna 
anteckningar med tankar för fallstudien.  
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5 Analys 
5.1 Hörnstensmodellen 

I sjukhusets kvalitetsarbete utgår vi från hörnstensmodellen (Bergman & 
Klefsjö, 2007, sid 39). Det stämmer väl överens med de värderingar vi tillämpat 
i arbetet. Vi har kunderna i centrum då vi försöker göra det som är bäst för våra 
patienter och är noga med patientsäkerheten. Vi arbetar med processer och 
ständiga förbättringar och försöker basera alla beslut på fakta. Genom ett 
engagerat ledarskap försöker vi också skapa förutsättningar för delaktighet och 
ta vara på medarbetarnas kunskap och idéer.  

5.2 Projektplanering 

Tonnquists projektmodell (2008, sid 358 ff) har fungerat bra, även om vi inte 
tillämpat alla delar, eftersom projektet inte var så omfattande. Vi saknade dock 
en formell beställare och styrgrupp och vi har inte heller följt upp beslutspunkter 
på något formellt sätt.  

Själva projektrapporteringen och avstämningarna vid beslutspunkterna med 
handledarna för examensarbetet har skötts relativt informellt men fungerat väl. 

5.3 Nulägesbeskrivning och börlägesbeskrivning 

Studiebesöket samt erfarenhetsutbytet med den sjuksköterska som bidrog med 
erfarenheter från annat håll var bra inspiration för gruppen. Det var inte till-
räckligt omfattande för att kallas benchmarking (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 
489), men gav goda idéer. 

De olika dokument vi tog fram i planeringsfasen (bilagorna 2-9) var bra att ha 
som bakgrund när vi byggde upp projektet, ett diskussionsunderlag för gruppen 
att samlas kring. De har reviderats vid behov, men var främst till nytta i början 
när gruppen skulle skapa sig en gemensam bild av projektets innehåll. Nuläges-
analysen (Tonnquist, 2008, sid 42) var inte var helt nödvändig, men ändå en 
bra försäkring om att vi inte glömt något viktigt. Riskanalysen (Lednings-
systemet, 2011) var bra för att bemöta oro och förändringsmotstånd, då vi 
kunde visa på att vi tagit med patientsäkerhetsfrågorna i beräkningen. 

Processkartläggningens utformning stämmer bäst in på Nolans beskrivning av 
mikrosystem (2007, sid 21), eftersom det berör en detaljerad del av ett flöde. 
Även beskrivning av processarbete (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 44) stämmer 
överens med det vi gjort, men ligger på en mer övergripande nivå. Vi har haft 
tankarna om kundfokus med oss och försökt se till att göra det som är bäst för 
patienten. Vi kunde också ha lagt mer möda på att analysera flödet i sitt sam-
manhang och då tillämpat flödesanalys enligt lean (Liker, 2004, sid 6) på ett 
tydligare sätt.  
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De tankar som handlade om lean fanns redan relativt väl implementerade på 
avdelningen och det uppfattades som naturligt att tillämpa 5S på den nya 
blockadvagnen, (Capio, S:t Göran, 2011). Det praktiska förhållningssättet att 
hitta enkla och fungerande lösningar och sedan vara flexibel i att komplettera 
dem vid behov finns redan etablerat.  

Medarbetarna på avdelningen är vana vid att lösa de problem som uppkommer, 
men efterfrågar också tydliga rutiner och anvisningar. Ett problem som kom 
fram i anslutning till att testen skulle börja, var att det inte fanns plockkort, d v s 
exakta anvisningar om vad som skulle tas fram inför en blockad. De sjuk-
sköterskor som skulle arbeta i sänghallen hade inte heller i förväg fått tillfälle att 
öva på att ge blockader inne på operationsavdelningen, vilket kunnat ordnas om 
vi bara tänkt på det tidigare. Det visar att medarbetarna är kunniga och själv-
ständiga, men också att de behöver få hjälp med att lära sig nya rutiner. 

5.4 Uppföljning mot mål 

Målen vi satte upp gällde bytestider, medarbetarnöjdhet och patientsäkerhet. 
Jag tror det var en bra kombination av mål att följa upp, eftersom de balanserar 
varandra och säkrar att inga viktiga delar glöms bort (Bergman & Klefsjö, 2007, 
sid 465). En triangulering med både kvalitativa och kvantitativa data i 
kombination stärker validiteten, (Denscombe, 2009, sid 184). 

Vi lyckades inte riktigt verifiera våra mätdata kring bytestiderna, eftersom vi har 
fått komplettera en del uppgifter i efterhand. Därför är validiteten inte så bra 
som jag skulle önskat, (Denscombe, 2009, sid 378 ff). 

Under testtiden har vi bara fått in totalt åtta mätningar under tre veckor, samma 
antal både i april (före-mätning) och maj (under testtiden), men då har vi bara 
tagit med de blockader som gjorts i sänghallen. De blockader som ges direkt på 
morgonen görs alltid på operationssalen. Det är ett litet antal och vi skulle 
behövt ett större underlag för att vara säkra på att resultatet är generaliserbart, 
(Denscombe, 2009, sid 378 ff). 

Vår första mätning av antal blockader per vecka visade mellan 10-21 st block-
ader i veckan, (bilaga 8). Det finns en stor variation i antalet, vilket beror på 
ojämnheter i schemaläggningen vad gäller olika diagnoser och operatörer. Det 
är alltså inte någon slumpmässig variation, utan en effekt av planeringen, 
(Bergman & Klefsjö, 2007, sid 425).  

Vad gäller mina observationer och dokumentstudier är det svårt att veta hur 
objektiv jag lyckats vara, (Denscombe, 2009, sid 378 ff). Jag har försökt närma 
mig projektet med ett öppet sinne och lyssna av projektdeltagarna, men jag har 
själv formulerat mycket av materialet. För att försöka verifiera resultatet har jag 
bett projektdeltagarna att bekräfta eller komplettera mina slutsatser. 

Loggboken (bilaga 12) fylldes i av den person som arbetade i sänghallen. Den 
ger en bra och tydlig bild av hur dagen upplevdes, men vi borde ha varit 
tydligare med att registrera blockaderna med en unik identitet, för att göra dem 
enklare att följa upp i efterhand när vi behövde komplettera tiderna. 
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Enkäten (bilaga 13), (Denscombe, 2009, sid 207 ff) delades ut till anestesi-
personalen på operationsavdelningen, men eftersom testet inte hann bli färdigt 
innan denna rapport skulle lämnas in, fick vi skynda på utvärderingen. Alla har 
inte hunnit fylla i enkäten, vilket innebär att vi bara har ett begränsat material att 
utvärdera. Risken är stor att vi inte fått med alla synpunkter. Jag hade hellre 
velat göra denna undersökning i form av en fokusgrupp (Denscombe, 2009, sid 
240), men det var tyvärr omöjligt att få ihop en mötestid då alla kunde träffas. 
Därför använde vi en enkät trots att gruppen är liten och svaren komplexa. När 
vi fått in alla svar kommer vi att göra en mer noggrann utvärdering. 

Bytestiderna och medarbetarnöjdheten har vi kunnat följa upp, men vi har inte 
haft möjlighet att fråga patienterna hur de upplevt det förändrade arbetssättet. 
De har ju ingenting att jämföra med. Därför har vi istället följt upp patientsäker-
het och omhändertagande indirekt, genom att fråga personalen hur de upplevt 
att patienterna tagits omhand. Vi har använt loggboken för att notera om något 
speciellt inträffat, men där finns inga anteckningar om att något skulle ha hotat 
patientsäkerheten. Det finns en notering om att en patient varit ledsen och 
behövt prata och det togs omhand i sänghallen utan några problem.  

5.5 Arbetsgruppen 

Gruppens sammansättning (Kvarnström & Wallin, 2001) med ett multiprofessio-
nellt team har fungerat bra.  Det har varit värdefullt att ha med alla olika yrkes-
gruppers synvinklar och kompetens. Jag uppfattar också att de som medverkat i 
gruppen fått en större förståelse för varandras arbetsuppgifter och haft en bra 
dialog kring helheten kring patienten. Det har också fungerat väl med sam-
arbetet och jag har inte sett att någon har haft en alltför dominerande roll på 
någon annans bekostnad.  

Det som däremot varit ett stort problem är själva resurssäkringen. Testperioden 
fick skjutas upp och testets omfattning begränsas pga brist på personal. Det har 
varit svårt att frigöra en sjuksköterska till sänghallen, eftersom det redan är 
starkt ansträngt med bemanningen på avdelningen. Det går inte att ta någon 
från operationssalarna och de resurser som nu ska arbeta i sänghallen kommer 
från grannavdelningen. Där måste dessa personer ersättas av ny personal, som 
behöver läras upp och denna nya person var svår att hitta. Till sist fick vi 
begränsa testen till att bara gälla måndag-onsdag istället för hela veckorna, 
eftersom det inte gick att få loss en sjuksköterska alla dagar i veckan. Ända in i 
det sista innan testperioden skulle börja, fick en av enhetscheferna sitta och 
pussla med schemat för att få ihop det. 

I teorin talar Larsson (2005, sid 12-15) om vikten av att högpresterande team 
själva får bestämma inom sina ansvarsområden, att deras yrkesskicklighet och 
engagemang får driva dem. Samtidigt talar Larsson om ledningens ansvar att 
tillhandahålla de resurser som krävs för att nå målen (2005, sid 47). I det här 
projektet har teamet arbetat bra tillsammans, men att ledningens problem med 
att tillhandahålla resurser har varit det största hindret för att genomföra testet. 
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5.6 Motivation och ledarskap 

Med en grund i McGregors syn på medarbetarna som självmotiverande 
(Bergman & Klefsjö, 2007, sid 378) och Salanciks modell om sammanhangets 
betydelse (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 381) tycker jag dessa teorier bekräf-
tats. Medarbetarna har visat engagemang och vilja att själva komma med lös-
ningar på olika frågor som uppstått under arbetets gång. Min bedömning är att 
de dock inte riktigt har den helhetssyn som Senge talar om, (Bergman & 
Klefsjö, 2007, sid 427). Verksamheten är så komplex och det finns så många 
beroenden av delar som medarbetarna inte har full kontroll över. Det gör 
ledarskapet ännu viktigare, eftersom det är först på den nivån som hela pusslet 
kan läggas. Kotters (2001) definition av ledarens roll i att förbereda för föränd-
ring är i högsta grad relevant. Samtidigt behövs också den administrativa 
chefsrollen vara med, t ex i schemaläggning och resursfördelning.  

Nilssons (2007) komplexitetsteori stämmer också mycket väl in på det jag 
observerat. Just det att små förändringar kan ge stora återverkningar på helt 
andra områden är tydligt. En sak leder till en annan och det blir många små 
sidoeffekter för varje detalj som förändras. Några exempel: När vi började se 
över hur larmen fungerar i sänghallen kom det upp information om även andra 
typer av larm. När medarbetare skulle flyttas till nya uppgifter ledde det till 
utbildning även för ersättare. Checklistor behövde uppdateras och nya rutiner 
för påfyllning av material tas fram. På så sätt kom även andra småsaker att 
lösas runt om själva kärnproblemet. 

5.6.1 Förändringsmotstånd 

Förbättringsarbetet med att minska bytestiderna har diskuterats länge och de 
flesta ser behovet av nya arbetssätt. Många nyckelpersoner är redan inför-
stådda med att detta är något som ska testas. Därför är de flesta neutrala eller 
positiva till projektet fram till en viss gräns. Men om det bara antyds att 
resurserna för det nya arbetssättet ska tas från en viss avdelning, då blir det 
protester! Därför har det varit tydligt uttalat redan från början, från ledningens 
sida, att sjukskötersketjänsten inte ska tas från personalen inne på 
operationssalarna och att de personer som ska arbeta i sänghallen ska 
ersättas. När det var svårt att hitta denna ersättare höll hela projektet på att gå 
om intet. Irwe & Ringstedt (2009, sid 43) listar orsaker till förändringsmotstånd 
och bland dessa är oron för att det ska få negativa konsekvenser för en själv 
den som jag tror är mest relevant här. 

5.7 Kommunikation  

I projektet har vi försökt kommunicera dels genom att publicera allt material på 
en tavla där alla kan titta och dels genom att ta upp information på arbetsplats-
träffar etc, (Tonnquist, 2008, sid 165 ff). Den viktigaste källan till informations-
spridning har dock varit när gruppmedlemmarna själva talat med sina kollegor, 
informellt. Det var en stor fördel att gruppen var sammansatt av personer från 
olika yrkeskategorier och arbetsplatser. Det räcker sällan att sätta upp material 
på en anslagstavla och tro att medarbetarna självmant går dit och tittar. Det 
bästa sättet att sprida information är att aktivt gå runt och berätta det för dem 
det berör. 
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5.7.1 Mötesformer 

Våra veckomöten varje tisdag eftermiddag har varit en bra rutin för att regel-
bundet samla ihop alla detaljer. Alla har inte kunnat vara med alla gånger, men 
veckomötena har ändå hållit uppe fokus och motivation i gruppen. Det var 
särskilt viktigt att sätta av tiden i början av projektet när vi var i planeringsfasen, 
för då var det mycket att stämma av. På slutet har det varit svårare att samla 
gruppen, eftersom många inte kunnat ta sig tid att vara med.  

Från början hade vi möten på FoUU, för att ha plats att göra modellerings-
övningar och en tavla att skriva på i planeringen, men allt eftersom projektet 
blev mer konkret började vi hellre samlas nere i sänghallen, för att vara på plats 
och kunna se hur de praktiska lösningarna skulle kunna utformas. Projektet 
flyttades rent handgripligt från teori till praktik och blev alltmer gruppens uppgift 
och min roll som metodstödjare minskade i betydelse. 

5.7.2 Dokumentation 

I vanliga fall brukar gruppen själva få ansvara för mötesanteckningar och övrig 
dokumentation, men i det här fallet gjorde jag ett undantag. Som facilitator för 
gruppen brukar jag ge mallar och lite stöd första gången och sedan lämna 
ansvaret helt till gruppen, men eftersom jag här hade ett egenintresse av att ha 
kontroll över att allt dokumenterades för examensarbetet tog jag på mig sekre-
terarrollen i projektet. Jag tror inte detta inverkat på resultatet i någon större 
utsträckning, men det har möjligen bidragit till en större tydlighet i dokumenta-
tionen och något mer struktur vid mötestillfällena.  

5.8 Facilitering 

Rollen som facilitator eller ”underlättare” har fungerat så som den beskrivs i 
Thor (2004). Gruppen har fått tillgång till metodkunskap och verktyg och även 
fått praktisk hjälp med dokumentation. Fördelarna jag sett är att dokumenta-
tionen blivit mer sammanhållen och kommit ut snabbare till gruppen, men nack-
delen är att de inte själva fått skriva ner sina tankar. Det är en viktig process i 
lärandet att själv få formulera sig. Samtidigt har gruppen uttryckt att det varit bra 
att få denna hjälp.  
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6 Slutsats 
6.1 Utvärdering av resultatet 

Syftet med projektet var att testa att lägga blockader i sänghallen och se om det 
kunde leda till ett bättre flöde på operation. De mål vi ville uppnå var att spara 
tid genom snabbare byten samt förbättra miljön för patienter och medarbetare 
utan att riskera sämre patientsäkerhet och bemötande. 

Slutsatsen är att det har gått alldeles utmärkt att lägga blockaderna i säng-
hallen. Vi har inte kunnat se något som tyder på att det skulle vara sämre för 
patienten, varken i själva omhändertagandet eller vad det gäller patientsäker-
heten. Det har vid några tillfällen lett till att patienten kommit bättre förberedd in 
på salen och arbetet har flutit smidigare (bilaga 12 och 13). I mätningarna av 
bytestider har vi dock inte lyckats påvisa några säkra tidsvinster. 

Den anestesiläkare som svarat på enkäten (bilaga 13) verkade nöjd med att det 
var lugnare miljö i sänghallen och gick att spara tid genom att lägga blocka-
derna där. Däremot var anestesisjuksköterskorna inte lika positiva eftersom de 
hellre själva vill ha hand om patienten hela vägen. Om vi ska fortsätta med det 
nya arbetssättet behöver vi kunna försäkra anestesisjuksköterskorna om att 
kvaliteten än tillräckligt bra i sänghallen och att de kan släppa ansvaret utan risk 
för patienterna.  

Vi lyckades inte riktigt att optimera flödet kring blockaderna i sänghallen. En 
anestesisjuksköterska invände i enkäten (bilaga 13) att resurserna skulle kunna 
användas bättre inne på operationssalarna än ute i sänghallen, eftersom det var 
så få blockader och sjuksköterskan i sänghallen inte hade fullt upp att göra. Här 
behöver vi undersöka om det finns några andra uppgifter som kan kombineras 
med blockaderna i sänghallen eller om några uppgifter kan omfördelas, för att 
tjänsten ska kunna utnyttjas bättre.   

Ett annat syfte var att få medarbetarna att arbeta tillsammans med förbättringar 
för att stimulera deras kreativitet och delaktighet. I mina observationer har jag 
funnit tecken på att de fått en större helhetssyn och börjat samarbeta mer med 
varandra under projekttiden. Det har varit värdefullt att ha med flera olika 
professioner i gruppen, eftersom de har bidragit med olika kunskaper, erfaren-
heter och synsätt och lärt sig av varandra. Projektgruppen har också haft ett bra 
samarbete och en god kommunikation och det märks att teamkänslan har blivit 
starkare inom gruppen. Gruppen jag valt att studera är representativ för den här 
typen av förbättringsarbete på sjukhuset och bör ge en god generaliserbarhet.  

De har dock inte riktigt nått ut till övriga medarbetare med sina idéer och det 
finns mer att göra på kommunikationsfronten. De som inte varit med i gruppen 
är mer tveksamma till förändringar och ifrågasätter t ex om de nya rutinerna är 
lika säkra för patienterna. 
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Det finns ett förändringsmotstånd bland anestesisjuksköterskorna som vi skulle 
behöva undersöka närmare. Detta tror jag är oundvikligt när ansvaret omför-
delas mellan olika aktörer och det visar på en stark ansvarsmedvetenhet. 
Motståndet kan bero på att vi inte varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation, 
och att medarbetarna inte förstår behovet av förändring eller att de är rädda för 
att den ska få negativa konsekvenser för dem (Irwe & Ringstedt, 2009, sid 43). 
Samtidigt bör vi ta deras synpunkter på stort allvar och lyssna. De kan ha goda 
idéer som kan att förbättra arbetssättet ytterligare.  

Trots god planering blev testen en månad försenad jämfört med den första tids-
planen och genomfördes under maj istället för april som först sagts. Tidsplanen 
kunde inte hållas eftersom vi inte fick tillgång till de resurser vi räknat med. 
Detta är ett vanligt problem eftersom patientverksamheten går före förbättrings-
projekt när det fattas personal, och det finns inga marginaler i planeringen. Vi 
fick därför revidera projektplanen och skjuta upp test-starten en månad och 
begränsa oss till att testa måndag-onsdag istället för hela veckorna som vi först 
tänkt. Vi har inte heller kunnat ha två personer samtidigt i sänghallen under 
upplärningsperioden som vi först tänkt, utan de har fått turas om. De har inte 
heller fått möjlighet att gå med på operationssalarna och läras upp innan 
projektets start. Svårigheterna med att få testet att fungera visar på problem 
med resurser som måste lösas om det nya arbetssättet ska kunna tillämpas 
permanent.  

6.2 Metodkritik 

Mitt metodval att göra en fallstudie, (Denscombe, 2009, sid 59 ff) har varit 
lämpligt för det här projektet. Det är ett typiskt förbättringsarbete och jag tror det 
går bra att generalisera kring det här exemplet. Min kombinerade roll som 
observatör och metodstödjare har inte heller varit något problem enligt gruppen, 
(Denscombe, 2009, sid 283). 

Tonnquists projektmodell (2008, sid 358 ff) är bra, men alltför omfattande att 
tillämpa i sin helhet för ett så här litet projekt. Samtidigt är det viktigt att ha 
tydliga förutsättningar för projektet och vi hade god nytta av det planerings-
arbete vi la ner i början. Vi har varit dåliga på att formalisera projektets 
beslutspunkter. Vi hade inte heller någon uttalad beställare eller styrgrupp i 
själva projektet. En uttalad beställare högre upp i organisationen hade kunnat 
vara till hjälp i att få fram resurser för att kunna genomföra projektet.  

Arbetssättet med att följa PDSA-hjulet, (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 238), gav 
en bra struktur för arbetet. Planeringsfasen la en god grund och när testtiden 
väl började var det mesta färdigt. Processbeskrivningarna gav en tydlig bild av 
nuläge och börläge och var ett bra underlag i utformningen av det nya arbets-
sättet. I göra-fasen har det kommit fram en del småsaker som behövde lösas 
under resans gång och det ser jag som helt naturligt. Det är ju därför det är bra 
med en test i liten skala innan man inför en förändring. I studera-fasen har vi 
börjat samla in data för denna preliminära redovisning, men vi behöver slutföra 
mätningarna och analysera dem när testet är helt klart. Därefter får vi gå vidare 
till agera-fasen och besluta om en fortsättning. 
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De olika tankar som kom fram i de olika analyserna har stämt väl överens med 
resultatet av utvärderingarna och jag tror därför att vi har valt relevanta verktyg. 
De största riskerna vi fann i riskanalysen handlade om resurssäkring vilket 
också mycket riktigt blev ett problem. Andra farhågor var att tidsvinsterna skulle 
utebli eller att ökade resurser inte skulle leda till ökad nytta. Hur det blev med 
tidsvinsterna och nyttan är inte helt klarlagt.  

Våra regelbundna möten har hjälpt oss att hålla uppe fokuseringen i gruppen, 
men mot slutet av projektet var det svårt att samla hela gruppen. Det berodde 
delvis på hög arbetsbelastning, men var nog också en disciplinfråga. Mötena 
upplevdes som viktigare i början när vi tog fram planerna. När testet väl började 
löpte det på och avstämningarna sköttes mer informellt i gruppen. 

Mätmetoderna för bytestiderna har inte visat någon tydlig effekt. Eftersom 
mätmaterialet är så begränsat är det svårt att dra några säkra slutsatser, även 
om tiden verkar ha gått ner något. Det finns också en stor variation i mät-
värdena och vi tror att den kan bero på ett antal olika faktorer, som skulle 
behöva utredas närmare.  

Noteringarna i loggboken har gett en bra bild över hur arbetet fungerade i säng-
hallen. Enkäten har också visat hur det nya arbetssättet uppfattats av anestesi-
personalen på salarna, men tyvärr har vi inte fått in allt underlag ännu. Eftersom 
projektet försenades har vi inte hunnit samla in all information efter testperioden 
innan denna rapport skulle lämnas in.  

Gruppen jag valt att studera är representativ för den här typen av förbättrings-
arbete på sjukhuset och bör ge en god generaliserbarhet. 

Dokumentationen som legat till grund för analysen har varit komplett och 
avstämd med gruppen, och materialet ger en bra bild av projektets innehåll. Min 
roll i gruppen har främst varit som metodstödjare, men också som administrativt 
stöd. Dokumentationsdelen kunde gruppen säkert ha klarat bra själva om de 
bara haft avsatt tid för den. 
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6.3 Rekommendationer 

Det finns fördelar med det nya arbetssättet som gör att jag rekommenderar att 
vi går vidare med idén att lägga blockader i sänghallen. Anestesiläkarna ser en 
förbättring i att de får en flexiblare tidsplanering och större möjlighet att för-
bereda patienten för att snabbare komma igång på salen, (bilaga 13). Det är 
också bra att arbetsmiljön upplevs som lugnare.  

Min rekommendation är därför att projektgruppen utvärderar testet färdigt, drar 
nytta av erfarenheterna och sedan kör en ny testomgång i höst, t ex i septem-
ber. Då får vi tillfälle att göra om mätningen och få ett mer fullständigt underlag 
vad gäller bytestiderna och vi kan också finslipa registreringen av blockaderna i 
sänghallen för att kunna identifiera om det finns andra faktorer som påverkar 
variationen i bytestiderna. För att få in mer data bör vi också utöka testen till att 
även infatta torsdagar.  

Uppgifterna som hör till den nya sjukskötersketjänsten i sänghallen behöver 
också förtydligas. Det är inte rimligt att ha en person på plats kl 9-14 när det inte 
är fler blockader än nu. Det måste därför till någon sorts omfördelning av andra 
uppgifter som kan utföras i sänghallen och kombineras med blockaderna. Detta 
kräver en större analys av angränsande uppgifter som idag görs av andra funk-
tioner. Här skulle även anestesisjuksköterskorna på operationssalarna behöva 
involveras i högre utsträckning i arbetet med att försöka hitta samordningsför-
delar. Det skulle också kunna hjälpa dem att känna en större trygghet och 
delaktighet i förändringen. 

Till sist nämner Deming vinna-vinna principen (Bergman & Klefsjö, 2007, sid 
426). För att det ska gå att införa förändringarna måste alla känna sig nöjda 
med den nya lösningen. Kommunikation är en bra början, men för att verkligen 
få med sig alla behöver så många som möjligt vara direkt delaktiga i arbetet.  
Det är viktigt för gruppen att få visa att deras arbete gett resultat. Vi bör synlig-
göra det genom att berätta om projektet på en arbetsplatsträff, för att ge alla 
medarbetare feedback på hur det gått och hur vi planerar att fortsätta. Det är 
också viktigt att visa fram konkreta resultat för att inspirera andra att arbeta med 
förbättringar. 
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7 Reflektion 
7.1 Projektet som helhet 

När vi påbörjade projektet var ämnet redan avgränsat till en konkret frågeställ-
ning och beslutet var taget om att testa att lägga blockader i sänghallen. 
Tanken kom från ett tidigare arbete där vi försökt hitta möjligheter att förkorta 
bytestiderna. Kanske hade det varit bättre att ta ett steg tillbaka och se till en 
större fråga – hur kan vi optimera flödet och arbetsfördelningen hela vägen från 
sänghallen och in till operationssalen?  Då kunde vi ha tagit ett större grepp om 
frågan och kompletterat blockadlösningen med andra förbättringsförslag och 
kunnat få ännu större samordningsfördelar.  

En orsak till att frågan kom upp tror jag var ombyggnaden, där förberedelse-
rummen för varje sal togs bort. Kanske är det så att ett gammalt arbetssätt lever 
kvar trots att förutsättningarna förändrats i och med de nya lokalerna? Sjukskö-
terskan som vi talade med hade erfarenheter med sig från ett annat sjukhus där 
de förbereder nästan allt i sänghallen, vilket visar att det går att göra om arbetet 
organiseras annorlunda. Kanske skulle vi vågat tänka mer utanför ramarna? 

Senge talar om systemtänkande och helhetssyn (Larsson, 2005, sid 15). Även 
Deming nämner systemtänkande och definierar ett system som ”ett nätverk av 
komponenter som strävar mot att uppnå ett gemensamt syfte”, (Bergman & 
Klefsjö, 2007, sid 424). För att verkligen få ett optimalt flöde tror jag vi måste se 
till hela systemet och förstå mer om vad som påverkar det som händer i hela 
operationskedjan som den beskrivs i processkartan, (bilaga 5). Här skulle jag 
också vilja ha en större samverkan mellan sjuksköterskorna i sänghallen och de 
på operationssalarna. I mina observationer har jag märkt att det går en gräns 
mellan sänghallen och operationssalarna, som jag tror främst beror på det 
geografiska avståndet med en korridor och flera dörrar mellan lokalerna. Med 
facit i hand hade jag velat ha med ytterligare några anestesisjuksköterskor i 
gruppen för att kunna diskutera var ansvarsgränserna skulle kunna gå vid ett 
överlämnande samt se om det skulle gå att hitta bättre sätt att kommunicera.  

Deming talar också om vikten av att ha kunskap om variation, (Bergman & 
Klefsjö, 2007, sid 425). Om vi ska få ut något av mätningarna av bytestiderna 
behöver vi mer kunskap om vad som påverkar variationen. Det gäller både 
variationen i att det är stor skillnad i antal blockader under olika veckor och 
skillnaden i tid från anestesistart till operationsstart. Vi skulle också behöva få 
fram ett tydligt målvärde för att veta vad vi vill uppnå.  
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Jag har också funderat över om vi mätt rätt tider för att se effekten på bytes-
tiderna på operationssalarna. Det vi är ute efter är att förkorta tiden då salen 
står tom mellan två patienter. Vi har mätt en patients tid mellan anestesistart 
och operationsstart. Om vi förbereder blockaden i god tid i sänghallen börjar 
tidmätningen redan i sänghallen, samtidigt som det kan finnas en tidigare 
patient kvar i operationssalen. Då är det inte tiden mellan anestesistart och 
operationsstart som är viktigast, utan snarare tiden från det att första opera-
tionen slutar på salen till dess nästa börjar. Det senare visar tydligare om vi 
utnyttjar salarna effektivt. Det här bör vi ifrågasätta om vi gör om testet igen. 

7.2 Förslag till fortsatt arbete 

Eftersom det varit färre blockader än vanligt har vi talat om att testa under en 
månad till i höst, förmodligen i september. Vi kommer dock att göra en utvärde-
ring efter maj för att se om vi ska ändra något ytterligare i upplägget inför 
höstens test. 

Inför hösten tror jag också att vi måste vara tydligare med resurssäkringen och 
förbereda ersättare med ännu bättre framförhållning, för att det säkert ska gå att 
få loss personal till sänghallen. Vi bör också komma igång tidigare med 
utbildning för att bättre förbereda sjuksköterskan i sänghallen. Vi bör också 
förankra projektet i en mer formell styrgrupp med en beställare som har mandat 
att sätta till resurser vid behov.  

Det har också varit diskussioner om hur balansen blir mellan de olika funktio-
nerna inne på operationssalen. Om vi gör mer förberedelser i sänghallen kan vi 
spara tid för anestesisjuksköterskorna, men det finns en risk att de då får vänta 
på att operationssjuksköterskorna ska hinna duka upp till nästa operation. 
Därför funderar jag på om vi skulle kunna göra en detaljerad processkart-
läggning för att se hur lång tid det tar i genomsnitt för de olika personalkatego-
rierna. Det kan hjälpa oss att få ett bättre balanserat flöde, där vi inte behöver 
vänta in varandra. 

Eftersom systemet är så komplext är det svårt att gå in och ändra något utan att 
det påverkar en massa andra saker runt omkring. Jag tror därför det är bra att 
skapa modeller för att visa dessa komplexa sammanhang.  
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Bakgrund 
Jag arbetar på Hallands sjukhus i Varberg samtidigt som jag läser och därför 
väljer jag av tidsskäl att göra examensarbetet inom min organisation. Jag har 
undersökt ett antal möjliga projekt som jag skulle kunna skriva mitt 
examensarbete om:  

1. Blockadprojekt på operationsmottagningen 

2. Diabetesmottagningens samarbete med ögonmottagningen 

3. Införande av preoperativ mottagning 

Dessa möjliga projekt har jag fått fram genom att intervjua de ansvariga 
vårdutvecklarna på Hallands sjukhus Varberg om vilka projekt som är på gång 
inom deras respektive verksamhet-områden och hur dessa passar i tid och 
lämplighet. De får i sin tur sitt underlag från årliga verksamhetsplaner, där 
uppdrag, mål och förbättringsområden tas fram och beskrivs av respektive 
ledningsgrupp. 
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1. Blockadprojekt på 
operationsmottagningen 
Blockadprojektet är ett förbättringsarbete på operationsmottagningen, där jag 
ska vara med som verksamhetsutvecklare från FoUU och stödja dem. De har 
satt samman en tvär-professionell grupp med läkare, sjuksköterskor från 
operation och anestesi och en avdelningschef, som arbetar med frågan. 
Projektet är en del av en större satsning där man arbetar med olika 
förbättringsområden för att öka kvalitet och effektivitet på 
operationsmottagningen. 

Syftet med projektet är snabbare komma igång med operationsstart. Problemet 
är idag att vi har ett begränsat antal operationssalar och en begränsad mängd 
operationspersonal som ska ta hand om många patienter. För att inte skapa 
köer behöver vi använda lokaler och personal på ett mer effektivt sätt så att vi 
hinner operera fler patienter per dag. Ju mer vi kan förbereda innan patienten 
kommer in på operationssalen, desto mer tid kan vi avsätta för att operera.  

Olika patienter får olika typ av narkos och smärtlindring beroende på hur de mår 
och vilket ingrepp som ska göras. En typ av bedövning som används är 
blockad. Det är en form av  smärtlindring som tar ca 45 minuter att börja verka. 
Nu tar man in patienten på operationssalen och lägger blockaden och får sedan 
vänta på att bedövningen ska verka innan operationen kan starta. Projektet ska 
testa om det går att lägga blockader utanför salen, t ex ute i sänghallen, där 
patienten väntar och förbereds innan operationen. Efter att bedövningen lagts 
måste patienten övervakas av en narkossjuksköterska.  

Vi har redan påbörjat projektet och har en översiktlig tidplan färdig. Ansvariga 
chefer är tillfrågade och vill ha min hjälp. De inblandade är också positivt   
nställda till att bidra till mitt examensarbete och ser det som en fördel för 
projektets möjligheter att lyckas.  

Utifrån frågorna (Denscombe 2009, sid 22-23) anser jag att projektet är 
angeläget, rimligt och möjligt att genomföra. Det kommer hur som helst att 
genomföras under våren, så tidplanen passar bra. Det bedöms som viktigt av 
verksamheten och resurser är avsatta.  
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2. Diabetesmottagningens samarbete 
med ögonmottagningen 
Alla patienter som diagnosticeras med en nyupptäckt diabetes får en remiss för 
en ögonundersökning, eftersom diabetes kan påverka ögonen. När de sedan 
kommit in i ”rullorna” hos ögonmottagningen blir de sedan kallade till återbesök 
för kontroll med jämna mellanrum, oftast vartannat år. I dagsläget håller 
ögonmottagningen reda på bevakningslistan för de diabetespatienter som ska 
kallas, men nu har det kommit nya rutiner, där patienterna istället ska bevakas 
på den mottagning eller vårdcentral som ansvarar för deras övriga 
diabetesvård. Detta förenklar för ögonmottagningen, men skapar merarbete i 
den övriga organisationen, där det nu måste införas nya rutiner och 
bevakningslistor hos alla vårdgivare som har diabetespatienter.  

Problemet är att det finns en otydlighet i hur man ska kunna tillämpa de nya 
rutinerna på ett säkert sätt för att undvika oklarheter i vem som ska kalla 
patienten till ögonundersökningen. En diabetspatient kan vårdas hos olika 
vårdgivare, t ex hos en läkare eller sjuksköterska på en vårdcentral - 
landstingsdriven eller privat - eller på specialistmottagningen på något av 
sjukhusen i länet och dessutom ha kontakt med ögonmottagningen för specifika 
ögonproblem. Detta innebär att det måste vara tydligt vem som är ansvarig för 
att hålla reda på när det är dags för nästa återbesök, så att inte patienten 
missas eller får dubbla kallelser.  

Syftet med projektet skulle vara att säkra att alla patienter blir kallade i rätt tid 
och att ingen ramlar mellan stolarna i samband med de nya rutinerna. I 
förlängningen skulle vi även vilja se över och förenkla rutinerna och diskutera 
andra lösningar, eventuellt genom att använda journalsystemet på ett smartare 
sätt. Jag har gjort en processkarta tillsammans med medicinmottagningens 
specialistdiabetesmottagning på sjukhuset för att klargöra konsekvenserna av 
beslutet och i nästa steg ska de kontakta ögonmottagningen för en vidare 
dialog. Dock insåg vi när vi gjorde kartläggningen att vi bara ser problemet ur ett 
perspektiv och att det säkert finns många fler aspekter som vi inte har kunskap 
om. 

Detta projekt vore i allra högsta grad meningsfullt, men jag är inte säker på att 
det är genomförbart. När medicinmottagningen började nysta i problemet insåg 
vi snart att det är mer komplext än vi först insåg. Eftersom även vårdcentraler 
och andra vårdgivare berörs, ligger en stor del av frågan utanför vår kontroll och 
skulle behöva samordnas på en högre chefsnivå. Jag har därför valt att avvakta 
med det här problemet tills vidare. 
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3. Införande av preoperativ mottagning 
Innan en operation är det många olika saker som måste förberedas. Patienten 
ska ta prover på lab, ibland göra en röntgenundersökning, träffa en läkare för att 
få en bedömning av om, och i så fall vad, som ska opereras. Om patienten har 
andra medicinska problem behövs ibland en konsultation från ytterligare någon 
läkare och till sist ska en narkosläkare bedöma om patienten klarar av att sövas 
och på vilket sätt detta ska ske. Patienten får också innan operation ta 
ytterligare några prover samt träffa en sjuksköterska som informerar om det 
praktiska runt operationen och vad som händer efteråt, på avdelningen etc. 
Idag sker detta på många olika ställen, på sjukhuset och ibland tas även vissa 
prover på den lokala vårdcentralen. Det är många olika personer som är 
inblandade och det händer att det blir missförstånd på vägen. Om patienten 
kallas till en operationstid och något förbisetts kan det i värsta fall betyda att 
operationen måste ställas in i sista minuten, och det skapar då stora problem 
och extra kostnader, både för patienter, samhälle och sjukvården. 

För att optimera vårdkedjan fram till operationstillfället så har allt fler sjukhus 
organiserat preoperativa mottagningar till vilka patienterna kommer någon 
vecka/veckor innan planerad operation. Målsättningen med besöket är att 
säkerställa patientens medicinska hälsotillstånd inför operation, minska tiden på 
sjukhus och därigenom även minska risken för vårdrelaterade infektioner. Detta 
innebär att patienten inte behöver sova på sjukhuset natten innan operationen, 
utan kan förberedas innan och komma dit direkt på operationsdagens morgon. 
Mottagningsbesöket ger också patienten större möjlighet till mer information om 
sin kommande operation. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för 
ett effektivt flöde där man får gjort allt på ett ställe och har bättre kontroll över att 
allt är färdigt. Resultat efter införandet visar att färre patienter blev strukna på 
operation p g a  bristande medicinsk bedömning, informationsmissar med mera. 
Patienter var också mer nöjda och uppfattade sig mer informerade samt slapp 
att invänta provsvar och medicinsk bedömning på en vårdavdelning så som 
oftast sker idag.  

För att effektivisera och optimera flödet av patienter till operation så ges 
uppdrag att inom Hallands sjukhus i Varberg och Falkenberg ta fram en 
projektplan för ett Preop center, identifiera dess funktioner, organisation, 
bemanning samt ge förslag på ändamålsenliga lokaler. Projektplanen ska även 
inkludera en gemensam samlad operationskoordinering. 
Detta projekt vore meningsfullt att arbeta med, och skulle vara mycket 
intressant att skriva om. Dock är det i dagsläget svårt att säga när det kommer 
att genomföras. Arbetet har blivit försenat flera gånger och bl a fackliga 
diskussioner kring den framtida bemanningen måste lösas innan vi kan säga 
säkert när projektet kommer igång. Därför vet jag inte säkert att projektet 
kommer att genomföras under den tid jag skriver mitt examensarbete. 
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Slutsats 
Jag har utvärderat de tre olika alternativen utifrån frågorna i Denscombe (2009, 
sid 22-23): 
 1 Blockad 2 Diabetes 3 Preop 
Relevans Ja, projektet kan 

hjälpa oss spara tid 
och kostnader och 
utnyttja 
operationssalarna 
mer effektivt 

Ja, projektet är 
mycket viktigt ur 
patientsäkerhets-
synpunkt och skulle 
kunna eliminera 
mycket merarbete 

Ja, projektet kan hjälpa 
oss att effektivisera 
operationsförberedelser 
och samordning och att 
minska antalet inställda 
operationer 

Utförbarhet Ja, det finns tid och 
resurser avsatta och 
jag har fått godkänt 
av ansvariga chefer 

Nej, vi har inga 
avsatta resurser i 
dagsläget och inte 
heller någon tydligt 
utsedd problemägare 

Vet ej, detta kommer 
att utföras, resurser är 
avsatta, men vi vet inte 
ännu om det faller inom 
tidsramen. 

Täckning Ja, det bör vara 
möjligt att få fram 
data 

Vet ej, det finns 
visserligen ett stort 
antal patienter, men 
inga metoder för att 
mäta. 

Vet ej, det bör vara 
möjligt att få fram data, 
men det är inte säkert 
att det blir i rätt tid. 

Precision Ja, gruppen kommer 
att innehålla personer 
som har nödvändig 
kunskap och jag ser 
ingen anledning till att 
de skulle vara oärliga 
i sina svar. 

Nej, jag vet inte riktigt 
säkert ens vem jag 
skulle fråga. Det kan 
finnas motstridiga 
intressen i frågan. 

Ja, det finns möjlighet 
att få fram ärliga 
resultat, men som sagt 
- tiden! 

Etiska principer Ja, gruppen är 
tillfrågad och har 
svarat att de är villiga 
att delta och jag 
kommer inte att skriva 
om något 
konfidentiellt. 

Nej, jag har ingen bra 
helhetsbild av alla 
aspekter. 

Oklart, jag har inte 
någon grupp att 
tillfråga. 

Av de problem jag inventerat är det i dagsläget bara 1. Blockadprojekt på 
operationsmottagningen som är helt redo att genomföras (se grönmarkering). 
Därför väljer jag att i första hand rikta in mig mot detta problem.  
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Tidplan 
Jag har haft ett första möte med projektgruppen för blockadprojektet den 8/2 då 
vi också genomförde ett studiebesök på en angränsande avdelning för att se 
hur de arbetar med att sprida kommunikation kring förbättringar. 
  
Vi planerade därefter projektet mer i detalj vid ett möte den 11/2, då vi tog fram 
en plan för vilka aktiviteter som ska genomföras. Jag kommer att arbeta med 
mitt examensarbete parallellt och beskriva arbetet eftersom det framskrider. 

Enligt projektets tidplan ska det nya arbetssättet vara testat och utvärderat i maj 
och kommer därefter att införas i hela organisationen om allt går väl. 
En första översiktlig tidplan ser ut så här:  

Referenser  
Kurslitteratur
Denscombe, M, 2009, Forskningshandboken, Studentlitteratur 
Interna dokument: 
Eriksson, E, 2010, Processkarta Diabetes  
Thornqvist M, 2010, Projektplan Preoperativt center
Ljunggren L, 2010, Blockadprojektet 
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PGSA-hjul för förbättringsarbete: Blockadprojektet - Sänghall/opmott/op -  start 2011-02 -11 

Problembeskrivning : 
Patient och operationspersonal får vänta i behandlingsrum/op.sal på att blockad skall läggas på patient inför operation.  
Förändringsidé: 
Lägga blockaden i sänghallen. Se över personalresurser, patientinformation, skapa arbetsrutin för personal. 

Planera 

Förväntad effekt: 
Komma igång snabbare på operationssalen. Förkortad bytestid. Förbättrat flöde för patient. och personal.  
Genomföra: 
Testa 1 mån. 2/5-27/5 i sänghallen. Resurs 1 narkosläkare, 1 sjuksköterska och 1 
undersköterska.  
Blockadvagn 2 - stationerad i sänghallen. Övervakningspanel aktiverad. 
Övervakningsutrustning x 2. Blockad läggs på ”fönsterssidan” av hygienskäl. 

Vem: 
Tjg.Narkosläkare,  
ane-ssk, ssk, usk 
i sänghallen 

Klart: 
29/5-11 Genomföra

  
Uppföljning:  
Mäta bytestid, skillnad i tid från ane-start till op-start. 
Jämföra tid med ”gamla” blockader. 

Vem: 
A, E, S 

Klart: 110614 Effekt: Ser ingen tidseffekt 

Föra loggbok i sänghallen, utvärdera i gruppen. Arb.grupp Klart: 110614 Patientsäkert, bra flyt, har 
fungerat bra. 

Vad tycker op-personalen? Enkät efter 2 v. Bra/dåligt? E med hjälp av 
arbgrp. 

 Positivt och negativt. 

Studera 

   
Slutsatser:  

Ytterligare åtgärder: Vem: Klart: 

Agera 

  

     
P

       
    G

  
S         

A            
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Intressentanalys 
De huvudsakliga intressenter vi identifierat är:  

Intressent Påverkas Påverkar 

Patient Ska få samma omhänder-

tagande. 

Antal patienter som får 

blockad ökar. 

Narkosläkare Får större möjlighet att 

planera sin tid. Får lugnare 

arbetsmiljö och mindre 

stress. Kan få större 

möjlighet att välja blockad 

även med kort varsel. 

Narkosläkare måste finnas på 

plats och lägga  blockaden. 

Måste gå med på att göra 

detta i sänghallen. 

Narkossjuksköterska Narkossjuksköterskan inne 

på operationssalen kan arbeta 

mer fokuserat inne på 

operationssalen. Kollegan i 

sänghallen kan förbereda 

flera patienter. 

Narkossjuksköterska 

övervakar en patient efter 

lagd blockad. 

Måste våga lita på att 

kollegan förberett allt. 

Operatörer Kan vinna tid om 

operationen kommer igång 

snabbare för att blockaden 

lagts i god tid. 

- 

Operationssjuksköterska Kan få mindre tid mellan 

operationer om narkosflödet 

snabbas upp. 

-  

Operationsmottagningen Kommer under testtiden att 

få ersätta den resurs som tas 

till sänghallen. 

-  

Preopmottagning Kan behöva informera 

patienter om nya rutiner 

-  

Avdelningar Kommer att få skicka ner 

patienterna tidigare i vissa 

fall. Behöver informeras. 

-  
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Nulägesanalys SWOT 
SWOT-analys - över att tillämpa det nya arbetssättet 

Styrkor: 

Kan spara tid genom att förbereda patienten 

tidigare. Bedövningen hinner börja verka 

medan man avslutar föregående operation i 

salen. 

Lättare för anestesiläkare att planera sin tid. 

Kommer att avlasta narkossjuksköterskor i 

operationssalarna och minska stress. 

Sänghallens bemanning och kompetens ökar 

för alla patienters säkerhet. 

Patienten kan ligga kvar i säng längre, 

bekvämare. 

Svagheter: 

Det blir inte samma sjuksköterska som lägger 

blockaden som sedan är med på 

operationssalen. 

Längre ifrån operationssalen där läkare finns, 

om det händer något. 

Mindre avskildhet på sänghallen än i ett eget 

behandlingsrum. 

Möjligheter: 

Om man har en sjuksköterska på sänghallen 

kan man också förbereda andra saker redan 

där och spara tid inne på operationssalen. 

Det blir lättare att kunna ta sig tid att utbilda 

ny personal, med mindre tidspress.  

Det blir större plats och bättre arbetsmiljö i 

mer rymliga lokaler. 

Lättare att kunna ta hand om blockader även 

med kort varsel, då man kan vara mer 

flexibel. 

Hot: 

Brist på personal. 

Finns inte ekonomiska resurser för att utöka 

bemanningen. 

Oekonomiskt att låsa en sjuksköterska till 

sänghallen, dåligt resursutnyttjande. 

Risk att man får ont om personal på andra 

områden. 

Risk att man inte sparar så mycket tid som 

man tänkt sig om inte operationssjuksköter-

skorna kan duka upp i operationssalen i 

samma takt. 
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Statistik antal blockader 

Vecka nr. 9 10 

Antal/vecka 21 tot. 

  

Mån. 7 st, tis. 7 st, ons. 5 
st,  

tors. 1 st fred. 1 st

10 tot. 

Mån. 1 st, tis. 3 st, ons. 3 
st,  

tors. 2 st, fred. 0 st

Fördelning Ganska jämnt fördelat för- 
och em. 

Ganska jämnt fördelat för- 
och em. 

Lagda blockader Eda 7 st, paravertebral 1 
st, axillaris utan kat. 1 st, 
Intrascalenär med kat. 1 
st, supraclavikulär utan 
kat. 3 st.  

         ”      ”       med kat. 1 
st 

intraclavikulär utan kat.1 
st,  

         ”      ”     med kat. 1 
st, 

popliteablockad 1 st, 
femoralis 2 st, 

medianus 1 st. 

Eda 3 st, paravertebral 2 
st,  

supraclaviculär utan kat. 4 
st,  

        ”       ”       med kat.  1 
st
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Riskanalys enkel (Ta hjälp av rutin Riskanalys enkel)

Rubrik: Lägga blockad i sänghallen Datum: 
110308

Beställare:

Deltagare: Blockadprojektgruppen 

Förklaringar:  
K= Allvarlighetsgrad  S=Sannolikhet för inträffande   R=Risktal (K x S) 

Aktivitet, process, 
motsvarande 
(riskkälla) 

Risk K= 
1-10

S= 
1-10

R= 
K x S

Åtgärdsförslag Beslut om 
åtgärd 

namn/sign 
datum 

Ansvarig för 
genomförande.  
Datum när åtgärd 
ska vara 
genomförd 

Förberedelse
Patienten kommer för 
sent från avdelningen 

Ingen tidsvinst 3 3 9 Ringa ner i tid   

Flera patienter 
samtidigt som ska få 
blockad i sänghallen, 
sjuksköterska upptagen 
med annan patient 

Ingen tidsvinst 3 4 12 Bara att vänta   

Finns ej rätt antal 
personal i sänghall vid 
komplikationer/många 
patienter 

Assistans utebli, tidsvinst 
med blockader uteblir om 
en personal vid hög 
belastning är ensam. 

3 3 9 Schemalägga   

Risk att personalen inte 
vågar säga ifrån om det 
inte finns tillräckligt 
mycket resurser för 
säkra rutiner 

Risk att patient skadas 10 2 20 Öppen 
kommunikation, 
lyhördhet 

  



Genomförande
Narkosläkare upptagen, 
patienten få vänta 

Ingen tidsvinst 3 3 9 Bara att vänta   

Flera patienter som ska 
få blockad, utrustning 
upptagen (övervakning, 
blockadvagn, ultraljud) 

Patienten få vänta 1 3 3 Anskaffa mer 
utrustning vid behov 

  

Narkosläkare har svårt 
att lägga blockaden, 
ber om hjälp av annan 
narkosläkare 

För få narkosläkare blir kvar 
på operation (till exempel 
fredagar, sommartid, lunch, 
utomhusverksamhet) 

5 3 9 Bara att vänta   

Övervakning under / 
efter blockaden
Komplikationer 

1. toxisk reaktion pga 
intravasal injektion 

2. circulationspåverkan
3. allergisk reaktion 
4. blödning pga 

akzidentell 
kärlpunktion 

5. total epidural-
/spinalanestesi 

6. Nervus-phrenicus-
pares 

7. Horner-syndrom 
8. Nervus-recurrens-

pares 
9. Pneumothorax 

10 

5 

5 
5 

10 

1-5 

1 
4 

1 - 10 

1 

3 

1 
1 

1 

4 – 10 

7 – 9 
1 – 2 

1 

10 

15 

5 
5 

10 

4 – 50 

7 – 9 
4 – 8 

1 – 10 

Monitorering och 
läkemedelsförråd till 
hands  

  

Otillräcklig 
blockadutbredning 

Blockaden få kompletteras, 
annan narkosform få väljas, 
tar mer tid 

3 3 9 Träning   



Komplikation inträffar, 
sjuksköterska upptagen 
med annan patient 

Fördröjning av behandling 1 – 10 3 3 - 30 Öka bemanning   

Sjukvårdspersonal med 
rätt kompetens i 
sänghallen saknas 

Ej uppmärksamma på 
komplikationer, risk för 
patienten. 

10 1 10 Rätt bemanning, 
utbilda? 

  

Sänghall för liten så att 
man lägger blockader 
på flera ställen 
samtidigt. 

Utspridd personal, 
utebliven tidsvinst  

3 3 9 Planeringsfråga, 
framförhållning, 
opansvariga koll på 
antal blockader,  

  

Blockader på op-mott Otillräcklig övervakning av 
pat? Personal tas till andra 
uppgifter 

5 3 15 Ej blockader på 
opmott 

  

Personal från op-mott 
till sänghall ej 
schemalagt 

Otillräckligt med personal 
på op-mott, patientrisk 

5 6 30 Schemalägg!   

Kan vara risk att 
patienterna får ligga 
längre på 
operationsbord istället 
för säng 

Kan ramla av eller 
obekvämt 

10 2 20 Undvika att lägga 
patienten på 
operationsbord i 
sänghallen. 

  

Mer överflyttningar från 
säng till operationsbord 

Mer tunga lyft för 
personalen 

3 5 15 Finns hjälpmedel   

Risk att man tar 
personal från 
opmott/opavd till 
sänghallen 

Stör övriga arbetet 7 7 49 Schemalägg!   

Stor variation på antal 
blockader under veckan 
beroende på 
narkosläkar-bemanning 
och patientutbud 

För lite att göra vissa dagar 
och mycket andra, ojämn 
belastning 

2 3 6 Schemalägg!   



Avstånd Risk för sämre 
kommunikation mellan 
sänghallen och  
operationssalen 

8 4 32 Telefonförbindelse 
emellan sänghallens 
blockadhörna och 
operationssalen. 

  

Övrigt 
Testet visar att 
projektet inte uppfyller 
målen om tidsbesparing 
och arbetsmiljö 

Det kostar mer resurser 
utan att vi får någon ökad 
nytta 

10 4 40 Vi har talat om detta 
länge och bestämt oss 
för att testa. Funkar 
det inte så får vi hitta 
ny idé 

  

Vi får inte med oss 
övrig personal på idén 

Svårt att genomföra 
förändringen 

8 3 24 Ständig 
kommunikation med 
övrig personal 

  

Risk att man inte får tag 
på resurser 

Kan inte lägga blockaden i 
sänghallen  

8 1 8 Vi har fått bekräftat att 
vi får resurser under 
testtiden 

  

Omflyttning av 
personalen gör att det 
blir brister någon 
annanstans 

Måste ta ssk från 
sänghallen igen. 

10 1 10 Schemalägg!   

Vi får inte tag i 
utrustning och material 
som behövs 

Kan inte lägga blockader i 
sänghallen  

1-10 4 4-40 Planerar i god tid    

Vi har missat nåt viktigt Oförutsedda problem 
inträffar 

1-10 3 3-30 Får hantera det då.   

Ny omorganisation eller 
annat som vänder allt 
upp-och-ner 

Måste ändra arbetssättet 
igen 

10 1 10 Hålla örat mot marken.   

Projektet blir försenat 
så jag inte hinner bli 
klar under tiden för 
exarbetet 

Får inte tillräckligt med 
material och underlag 

5 3 15 Får skriva om det jag 
har. Drabbar ej 
patienter! 

  

Använder fel metoder 
för arbetet 

Får inte tillräckligt med 
material och underlag för 
beslut etc 

6 2 12 Försöker tänka till. Alla 
får komma till tals. 

  



Fastnar i en lösning för 
fort. 

Missar andra idéer som 
hade varit bättre. 

8 1 8 Har diskuterat länge 
och med många 
inblandade. 

  

Projektet blir onödigt 
stort och omfattande 

Tar onödigt mycket tid från 
personalen 

6 3 18 Försöker prioritera rätt   

Jag styr för mycket och 
påverkar deltagarnas 
åsikter. 

Projektet blir snedvridet. 6 2 12 Dialog, skiljer på 
struktur och innehåll 

  

Sammanfattning, det verkar inte vara farligt att prova. Största problemet är resursfrågan. 

�
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Processkarta börläge 
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Förslag på ny arbetsfördelning 

Sänghallen, kan göras av 
undersköterska:

• Kolla id 

• Raka 

• Kolla att pat är 
opmärkt 

• Kissat 

• Blodgruppering och 
bastest 

• Rätt papper 

• Rätt klädsel 

• EKG-elektroder 

Uppläggningsrum
• Överflyttning till op-

bord 
Var?  
Vem gör?

Op-salen
• Koppla upp EKG, 

blodtrycks- och 
pulsmätning 

• Samtal med patient 
(kan ev göras i 
sänghallen, men av 
samma person som 
söver) 

• Lägga tillrätta 

• Söva/bedöva 

Sänghallen, måste göras 
av sjuksköterska:

• Kolla labprover 

• Premedicinerad 

• PVK och dropp 

• Ev. samtal  

• Förbereda 
antibiotika 

• Lägga blockad 

Förberedelserum
Behövs detta?  
Användas till att lägga 
CVK på andra patienter 
Göras om till 
medicinrum?

Op-salen
• Väcka etc. 

• Efterarbete 
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Avskrift från loggboken i sänghallen:  

Måndag 2/5 
Idag fanns inga planerade blockader att lägga i sänghallen.  
Fick en oplanerad inlägg av femoralis KAD från Avd.  
Fick plocka fram lite saker och förbereda så gott det går.  
Dagens pat skulle kunnat gå upp efter 20 min och blockad enl läkare. 12.00 pendlar i tryck - 
kontaktar narkosläkare som ska komma förbi och ordinera godtyckligt Bltr inför EDAK-pump. 

Tisdag 3/5  
En tänkbar pat. (EDAK) att förbereda i SH. Det fanns dock skäl att lägga bed. i behrum inne 
på op. (Patienten hade önskemål om särskild ane-sköt + resurs fanns!)  

Akut pat som skulle få paravertebral block. Det blev ett ”bra flyt” då anessk på sal (2 st) var 
upptagna med en Rsi-sövning. Pat fick sin blockad och blev ”upplagd” samtidigt som pat på 
sal ”kördes ut”. Tajming = utmärkt! 

Onsdag 4/5 
1 planerad blockad EDA pat kom sent. Prover var missade. Vi hade förberett så gott det gick. 
Pat här 40 min allt som allt. Resterande tid mellan 9-14 var väntan, lugnt för övrigt. På 
morgonen hjälpte jag till på opmott. 

Måndag 9/5 
1 planerad blockad.  
Pat till opmott 13.00 planerat. 
Kom 13.12. 
Jag hämtade honom 13.30 på opmott och satte nål och gjorde färdigt pat. Kontaktade AL. 

Tisdag 10/5  
Inga planerade blockader i sänghallen på fm.  
En paravertebralblockad som skall läggas efter kl 13.00. Hjälpt till på opmott på fm. Pat för 
blockad från UVA 13.15 väntar på operatör för markering 13.30. Pat behöver tala ordentligt, 
är mycket ledsen. Pat fick sin blockad och blev hämtad för op ganska snabbt efter. Allt flöt 
bra. 

Onsdag 11/5 
Inga planerade blockader på fm. Hjälpt till på UVA. En axillaris planeras ung. vid lunchtid.  
Pat till sänghallen 11.45, blockad längst 12.00, hämtas 12.10, bra flyt. En akut pat planeras i 
em men blir inne på op. 

Måndag 16/5 
Två planerade på morgonen 1:a pat. Dock blev ingen av dem av, sova istället.  
En akut Ortoped Interscalin Blockad. Gick bra. 11.15-11.45 
Har under fm gjort jobb i Preopcenter. 

Tisdag 17/5 
Inga planerade blockader på fm. Blev dock en akut edak 10.25-10.45. Allt OK. 
Varit på opmott på fm fram tills 10.25. 

Onsdag 18/5 
En axillaris kl 13.00. Varit på op.mott på fm (3 pers). 
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Enkät - utvärdering av Blockadprojektet 

 Positiva effekter Problem Övriga komm 

aneläk Lugn miljö. Ockuperar 
inte behandlingsrum/ 
förberedelserum på op. 

Något oerfaren personal. Resursfråga? Tidsvinst  av 
blockader t ex axel med 
kateter läggs tidigt på 
patient som opereras som 
andra patient på sal. 

anessk Nej. Tanken är ju att det 
ska frigöra personal 
inne på op men hittills 
har inte jag fått någon 
avlastning. 

Vem tar ansvar för att pat. 
Tas ner och bedövning 
påbörjas?  

Oroligt för patient att så 
många olika tar hand om 
dem.  

Lång väg att hämta utrustning 
som behövs. Narkossköt får 
inte följa patienterna hela 
vägen. 

Att opmott-sköt och 
peropcenterssk tar hand 
om blockader känns som 
en tillfällig lösning. Vem ska 
bemanna sänghallen 
senare? Sänghallen dåligt 
utrustad om patienterna blir 
dåliga. 

anessk Jag har inte märkt av 
blockadprojektet. Varit 
sjukskriven 10 dagar. 

  

anessk Jag har inte haft mer än 
1 pat. Där tog inte 
bedövn. 

Egentligen inte, men jag tror 
det är för få patienter för att få 
någon större vinst med att 
anställa någon för dessa 
blockader. Bättre att lägga 
pengarna på att anställa 
någon mer anestesissk så 
kan vi nog klara bedövn. 
själva. 

anessk Inte ännu Inte ännu (Namn på läkare) haft 
semester. Färre ”spontana” 
blockader. 

aneusk   Har inte märkt några 
positiva eller negativa 
effekter av 
blockadprojektet. 

aneusk   Har ej märkt av det. 

aneusk   Har inte märkt av det. 

aneusk   Arbetar inte med patienter. 


