
Utvärdering av implementeringen av projekt 
Tidig Upptäckt och Behandling på Uppsala Akademiska 
sjukhus ur läkargruppens synvinkel 

Författare: Christina Edeby Handledare: Martin Wohlin
Självständigt arbete, 30 hp
Läkarprogrammet
HT 2012

1



Innehållsförteckning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2
INTRODUKTION 3
BAKGRUND 4
Patientsäkerhet; mer än att hitta fel och misstag, i bästa  
fall förebygga 4
Om patientsäkerhet 4
En enskild persons fel vid undvikbara vårdskador 4
Systemfel vid undvikbara vårdskador 4
Barriärer mot fel och misstag 5
Metoder för händelseanalys 6
Systematiskt förebyggande arbete 6
Om TUB-projektet 6
Vad har framkommit hittills om TUB  7
Utvärdering av förändringsarbete 8
Plan-Do-Study-Act 8
Kirkpatricks metod för att utvärdera utbildningsprogram 9
Denna utvärdering 10
METOD 11
Litteratur 11
Enkät 11
(programvara, frågor, in- och exklusionskriterier, 
enkätutskick, kvalitativ analys av enkätkommentarer)
RESULTAT 13
Flervalsfrågor 13
Kommentarer 24
Sammanfattat resultat 31
DISKUSSION 32
Diskussion av metod 32
-etiska överväganden
-enkät 
-in och exklusionskriterier 
-representativt urval
Diskussion av resultat 34
-förväntningar innan enkätutskick
-utvärdering av utbildningen 
-in – och exklusion av svar 
-flervalsfrågorna
-analys av kommentarer 
Diskussion av sammanfattat resultat 37
Hypotesprövning 38
Hur kan man gå vidare 38
REFERENSER 39
BILAGOR
Bilaga 1: Beskrivning av TUB 41
Bilaga 2: Mejl, första utskicket 42
Bilaga 3: Mejl, påminnelse 43
Bilaga 4: Webbenkät 44

2



INTRODUKTION

TUB (Tidig Upptäckt och Behandling)-projektet började införas på Akademiska sjukhuset och 
Enköpings lasarett under hösten 2011, och arbetet fortsätter under 2012. TUB-konceptet  består av 
MEWS-poäng för vitalparametrar, undersökning och behandling enligt ABCDE, kommunikation 
enligt SBAR (situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation) samt teamarbete enligt CRM 
(crisis/crew resource management) (se bilaga 1). (1)

Behovet av något som TUB uppstod när deltagare i mobila insatsgruppen (MIG från ANIVA) 
upplevde att patienter på vårdavdelningar de fick hand om ofta kunde ha fått hjälp tidigare, av 
avdelningens personal. Dessutom har händelseanalyser visat på tidsfördröjning av nödvändig 
behandling när patienter försämrats. Med inspiration från Australien(2) och Storbritannien(3) valde 
man relativt enkla, kända verktyg för att förbättra kommunikation mellan vårdpersonal för att uppnå 
mer optimal behandling av patienter som försämras.
TUB-projektet infördes utan någon vetenskaplig analys av behovet att införa det, eller om några 
andra kommunikations- och bedömningsverktyg varit mer optimala. Behovet hade som ovan 
beskrivits upplevts i den kliniska verkligheten. Själva metoden för implementering har heller inte 
bedömts i förväg. Målet är att minska lidande och död är underförstått utan att vara uttalat, mätbara 
och uttalade mål för att kunna visa grad av förbättring som TUB-projektet leder till saknas hittills. 
Detta gör det svårare att visa på värdet av projektet när man bedömer tid och medel som avsatts, 
och kommer att behövas, till detta. 

Läkarna har en central roll när patienter försämras eftersom mycket av det som behövs göras sker 
på läkarordination. Men frågorna är många. Hur mycket kommer TUB-projektet att bidra till att 
läkare bedömer och behandlar försämrade patienter snabbare än tidigare? Vad har hittills hindrat 
dem från att handlägga alla försämrade patienter optimalt? Och, är delarna i TUB det mest optimala 
sättet att komma förbi de hinder som kan finnas? 
För att överhuvudtaget kunna ställa relevanta frågor för att gå vidare och ta reda på vad som hindrar 
läkare från att göra vad de borde ha gjort, när man bedömer en händelseförloppet för en svårt sjuk 
patient i efterhand, och för att kunna skatta hur stor nytta TUB-projektet gör i detta sammanhang, 
behöver man först ta reda på hur läkargruppen ser på sin situation, i detta fall med fokus på TUB-
projektet. 

Använda förkortningar:
AS: Akademiska sjukhuset, Uppsala
ssk: sjuksköterska/sjuksköterskor
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BAKGRUND

Patientsäkerhet; mer än att hitta fel och misstag, i bästa fall förebygga

Om patientsäkerhet 

Sjukvård innebär en mångfald av komplexa skeenden.(4) Det kan lätt gå fel, och i en 
sammanställning från Socialstyrelsen menar man att vid nästan ett av tio vårdtillfällen sker 
vårdskador (siffror från andra länder än Sverige). Visserligen bedöms hälften av dessa inte höra till 
kategorin ”undvikbara eller påverkbara” men nästan var tjugonde patient råkar ut för undvikbara 
vårdskador. I en svensk studie fann man 8,6 % undvikbara vårdskador när man undersökte 
slumpmässigt utvalda journaler.(5)

Undvikbara vårdskador kan delas in i tre nivåer. Den första anses vara i stort sett helt undvikbara 
skador om rätt bedömningar och säkerhetsbarriärer finns, eller åtminstone kan man lätt urskilja att 
ett misstag har begåtts, ex. är förväxlingar, hygienrutinbrister.  Den andra nivån gäller kalkylerade 
risker inom vården, som då gäller för en enskild individ, exempel kan vara de flesta större 
kirurgiska ingrepp. På den andra nivån är det svårare att direkt avgöra om ett misstag skett och 
varför. Hur systemet påverkar patientsäkerheten är den tredje nivån. Här kan t. ex. tillgänglighet för 
olika geografiska områden tas upp. Patientsäkerhet har alltid varit viktigt för sjukvården, men 
tyngdpunkten i ansvarsdiskussionen har förändrats över tid.(5)

En enskild persons fel vid undvikbara vårdskador

I stort sett alla inom sjukvården känner till Lex Maria som innebär att vårdgivare måste anmäla till 
Socialstyrelsen ”om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada”.
(6) Lagen är uppkallad efter en händelse 1936 på Mariasjukhuset i Stockholm där fyra människor 
dog. De personer som anklagades för att på olika sätt ha gjort fel friades, eller så lades åtalet ned. 
Polisen var kritisk till att man fick anmälan först efter flera dagar, och denna kritik ledde fram till 
Lex Maria. Redan när denna olycka hände diskuterade man åtminstone i pressen behovet av att 
också titta på det bakomliggande systemet för att hitta orsaker till händelsen. Dock fanns tanken att 
en enskild person kan lastas för en olycka i vården utan att man samtidigt, och i första hand, 
bedömer det system som omger den enskilda personen, kvar även  in på 2000-talet.(4)
Om man ser på misstag som individbaserade kommer man att både leta orsaken till ”felet” hos 
individen och också lägga lösningen på individnivå, den som gjort misstaget ska (ofta) skämmas, 
inse att den gjort fel och skolas om. En grundläggande tanke i den individbaserade 
olycksanalysmetoden är att hitta en, eller flera, enskilda personer. Det blir, med mer eller mindre 
rätt , fråga om att hitta syndabockar. Fördelen, i ett kort perspektiv, är att det blir mindre 
förändringsarbete för organisationen, och juridiskt har man oftare ett mer avgränsat problem att 
belysa än om organisationen och dess system tas med i olycksanalysen.(4)

 Systemfel vid undvikbara vårdskador

Man har med tiden insett att det är mer effektivt att räkna med att även den bästa personal gör 
misstag, och satsar mer på att hitta de barriärer som inte fungerat, eller inte funnits.(5) (7)
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Barriärer mot fel och misstag

Om man betraktar olyckor som systembaserade blir den som ”lade sista handen på patienten innan 
olyckan skedde” bara arvtagare till ”en olycka som väntade på att hända”. Man letar inom denna 
modell efter säkerhetsanordningar som inte funnits eller inte fungerat som tänkt. Barriärtänkandet 
beskrivs ofta som en ”Schweitzerostmodell” där olika delar av ett system har aktiva fel eller latenta 
tillstånd som kan leda till fel, men förhoppningsvis kommer nästa del av systemet stoppa de misstag 
som slunkit igenom ”hålen” i den förra delen (bild 1). Denna modell användes till att börja med 
inom högriskindustrier t. ex. kärnkraftsproduktion, men används nu också inom vården. 
Systemets olika delar kan vara  systemnivå (ex. regler, forskning), organisatorisk nivå (ex. 
administration, samarbetsrutiner), arbetsplatsnivå (ex. skriftliga instruktioner, rutiner), tekniknivå 
(ex. alarm, säkerhetsutrustning) och personnivå (kunskaper och erfarenheter hos den som utför 
vården). När barriärerna inte fungerar som de ska kan det bero på aktiva fel, som definieras som de, 
oftast tillfälliga, misstag personer gör. Latenta tillstånd är de inbyggda ”möjligheter” som finns i ett 
system för att ett fel ska uppstå som finns helt enkelt för att ingen i förväg kan tänka ut alla fel som 
kan tänkas uppstå i ett komplext system.(4)
Intressant nog finns forskning som fokuserar på människors betydelse för att rätta till fel som beror 
på systemfel, eller andra orsaker. Den som i det fallet är arvtagare till ”en olycka som väntar på att 
hända” blir alltså den som avvärjer faran.(8)

Bild 1

Schweitzerostmodellen för säkerhetsbarriärer
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Metoder för händelseanalys

Det finns många metoder för att analysera en oönskad händelse, och många av dessa finns i olika 
varianter. Några av de vanligaste:(4)

Root Cause Analysis (RCA) försöker hitta grundorsaken till att något hände. Grundorsaken kan vara 
svår att avgöra.  

MTO-metoden (MTO står för: människa, teknik, organisation) innehåller förutom RCA ett schema 
som visar orsak-händelse-sammanhang. För att få fram detta försöker man få fram en händelsekedja 
och hitta de barriärer som borde ha funnits. Man försöker inom denna metod få med alla delar för 
att få fram helheten. 

Sequential Timed Events Plotting (STEP) försöker få fram vad som hände, med tonvikt på aktörer 
och vad de gjorde. Här letar man inte uttalat efter fel eller orsaker till dessa. 

Inom avvikelseutredning fokuserar man på de händelser som avviker från det önskade eller vanliga. 
Man letar samtidigt efter hur avvikelsen hade kunnat förhindras.

Systematiskt förebyggande arbete

I idealfallet hittar man risker för olyckor innan de hunnit hända. För att öka sannolikheten att man 
hittar dessa risker ska man göra riskanalyser inom olika vårdprocesser, där man både bedömer 
riskerna men också identifierar barriärer som kan motverka dessa.(5) 
För att stärka de barriärer man identifierat som skyddar mot patientskador, samt införa nya barriärer, 
är det vanligt med utbildningar av personalen. Detta kan ske inom större (ex flera sjukhus)(9) eller 
mindre enheter (en avdelning).(10)
I enlighet med t.ex. MTO-metoden där man även letar orsaker till risksituationer i hur själva 
organisationen är uppbyggd och fungerar, har man sett att även det förebyggande arbetet måste 
involvera organisationen och organisationskulturen för att få det bästa utfallet inom 
patientsäkerhetsarbetet. Idealt bör man bland annat ha särskild tid och dedikerad personal avsatt till 
förändringsarbete, samt möjlighet att kommunicera med ansvariga inom organisationen.(11)

Om TUB-projektet 

TUB står för ”Tidig Upptäckt och Behandling” och är ett projekt som syftar till att  hitta och 
behandla försämringar i patienters tillstånd, och att minska antalet undvikbara vårdskador. All 
patientnära personal på vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett ska 
utbildas. Initialt utbildas instruktörer, som sedan utbildar personalen på sin hemavdelning. Målet är 
att all personal enligt ovan ska ha utbildats under 2012. 

Delarna i TUB är som nämnts ovan  MEWS-poäng för vitalparametrar, undersökning och 
behandling enligt ABCDE, kommunikation enligt SBAR (situation, bakgrund, aktuellt och 
rekommendation), teamarbete enligt CRM (crisis/crew resource management), samt TUB-trappan 
som anger vad som skall göras vid olika MEWS-poäng (se bilaga 1).

TUB-konceptet har tagits fram av Susan Erichsen, intensivvårdsläkare och Elisabeth Haddleton, 
intensivvårdssjuksköterska. De har också lett de kurser där TUB-instruktörer utbildats, samt tagit 
fram den bok som används som kursmaterial. 
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Målet är att få färre undvikbara vårdskador. Man hade 2011 ännu inte definierat hur detta ska mätas, 
men hade t. ex. tittat på antalet oplanerade inläggningar på IVA samt antalet hjärtstopp som skett  på 
sjukhuset.(1) (12)

Vad har framkommit hittills om TUB på Akademiska sjukhuset?

I en intervjustudie med TUB-instruktörer framkom att man upplevde att ledningens engagemang 
behövdes för implementeringen. Det kom också fram att personalen mer frekvent förmedlande 
information på ett strukturerat sätt sedan TUB införts, och samarbetet mellan olika yrkesgrupper 
hade ökat. 
Fokusgrupperna var uppdelade efter yrke (läkare resp. sjuksköterskor), och författarna, som också 
höll intervjuerna, fann en del skillnader i gruppernas uppfattning bl. a. om implementering. Båda 
grupperna ansåg att TUB underlättade för den andra yrkesgruppen. På några avdelningar där man 
inte infört TUB ännu hade personalen ändå börjat använda delar av denna.(13)
En enkätstudie bland sjuksköterskor på två avdelningar, där den ena avdelningen infört TUB men 
inte den andra, undersökte bland annat hur sjuksköterskorna värderade sina arbetsuppgifter. Att 
känna till de egna patienternas vitalparametrar bedömdes allmänt som viktigt. Däremot svarade 
många att arbetsbelastningen endast delvis medgav detta.(14)
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Utvärdering av förändringsarbete 

Plan-Do-Study-Act

Ett sätt att systematisera ett förbättringsarbete är att följa Plan-Do-Study-Act (PDSA), på svenska 
Planera-Utföra-Studera-Handla. Ursprungligen lanserat som Plan-Do-Check-Act av E. Deming , 
och tänkt för tillverkningsindustrin.(15) En variant har uppstått för förbättringsarbete inom 
organisationer: Plan-Do-Study-Act. Grundtankarna inom båda varianterna är att man utifrån ett 
upplevt problem eller känt behov av förbättring konkretiserar vad man vill åstadkomma. Dessutom 
ska man ta fram mätbara variabler så att man kan följa förändringen. En annan viktig sak att 
överväga är frågan om den aktuella förändringen verkligen är en förbättring? Och, implicit av detta: 
vilka förändringar kan göras som leder till en förbättring.(16) 

PDSA kan ses som en cykel där den initiala planeringen följs av praktiska försök att agera på ett 
nytt sätt, därefter studerar man resultatet och det avslutande steget, handla, innebär att man t. ex. 
sprider den förbättring man provat fram ut i resten av organisationen, och ofta också påbörjar en ny 
cykel för nästa förbättring. Om man inte är nöjd med utfallet går man tillbaka till planeringen och 
försöker uppnå det man vill men nu med nya metoder. Man kan också ha upptäckt negativa 
sidoeffekter som gör att man måste ompröva även om det ursprungliga målet uppnåtts. 
PDSA används bl. a. inom ”Scottish Patient Safey Programme” där alla  sjukhus i  Skottland deltar. 
(9)

Planera (Plan)
Innan man sätter igång att förändra bör man försöka få en objektiv överblick av situationen, 
inklusive de ingående systemen och troliga orsaker till det problem man vill förbättra. Inom 
planeringsfasen bör man också bestämma ramar för förändringen, vem skall göra vad, när osv. 
Datainsamling för monitorering och utvärdering skall bestämmas i förväg. Lämpligen gör man en 
realistisk målbeskrivning som man vid utvärdering kan stämma av mot. Ett gott exempel på tydliga 
mål ses i Skottlands patientsäkerhetsprogram med målen att på 5 år minska mortaliteten hos 
inneliggande patienter, av alla orsaker med 15 % och minska antalet allvarliga händelser på sjukhus 
mätt enligt ”Global Trigger Tool”(17)  med 30%. Man hade också ett mer långsiktigt mål med hela 
programmet: att bygga upp förmågan att förbättra säkerhet och kvalitet permanent.

Utföra (Do)
Utförandet kan ses som ett praktiskt försök enligt PDSA, man provar först i ett mindre 
sammanhang, ex. en mindre grupp. Det man gör skall hela tiden dokumenteras och data samlas 
kontinuerligt.

Studera (Study)
De insamlade data ska sedan analyseras. Resultatet jämförs med målbeskrivning, och det man lärt 
sig inför nästa PDSA-cykel summeras. 
Det komplexa sammanhang som förbättringsarbete inom sjukvården  innebär, och där i allra högsta 
grad de som syftar till högre patientsäkerhet, är minst sagt svåra att analysera. En sätt att något 
strukturera upp analysen hittas hos Kirkpatrick som skrev om detta redan i slutet av 50-talet.(18) 
Mer om den metoden nedan.

Handla (Act)
Om studerande-fasen är en form av avslut för ett specifikt förändringsarbete, blir handlings-fasen 
avstampet inför nästa steg. Här bestämmer man om de utprovade förändringarna behöver 
modifieras, hur de kan anpassas till större grupper vid behov, hur de ska standardiseras. En viktig 
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del i handlingsfasen är att hitta vägar till att utveckla en kultur inriktad på ständig förbättring. Det 
sista steget handlar om att bestämma vad nästa PDSA-cykel skall ta itu med. 

Kirkpatricks metod för att utvärdera utbildningsprogram
 
I sin bok ”Evaluating Training Programs” går Kirkpatrick och Kirkpatrick igenom varför och hur 
man bör utvärdera utbildningsprogram på fyra nivåer. De delar upp analysen i begreppen reaktion, 
lärande, beteende och resultat.(18)

Reaktion
Reaktion mäter vad deltagarna tyckte om kursen. En positiv attityd leder inte automatiskt till 
inlärning, men en negativ hämmar inlärning. 

Vid utvärdering av reaktioner bör man bestämma vad man vill veta, göra en utvärdering som ger 
kvantifierbara resultat och uppmuntra skrivna kommentarer och förslag. Idealt ska man ha 100-
procentig, och omedelbar respons, vilket innebär att man bör låta deltagarna svara innan de går 
hem. Man bör, åtminstone när kursen givits några gånger, bestämma lägsta acceptabla nivå, och 
sedan förändra kursen utifrån detta. Lärare, uppdragsgivare och deltagare behöver få höra hur 
reaktionen blev.

Lärande 
Lärande kan delas upp i ändrade attityder, ökad kunskap och bättre färdighet. 

För att utvärdera lärande bör man om det är möjligt att använda en kontrollgrupp (t. ex. en grupp 
som utbildas senare) då detta ger bra jämförelsedata. Man bör utvärdera kunskaper, färdigheter och 
attityder både före och efter utbildningen. Kunskaper mäts ju enkelt med prov, medan färdigheter 
utvärderas med praktiska prov. Det bästa är att utvärdera alla som deltar, om endast en grupp svarar 
bör man försöka ta reda på hur pass representativa de är. 

Beteende 
Beteendenivån syftar till att analysera den ändring i beteende som skett p.g.a. att personen deltagit i 
utbildningen. Om man bara utvärderar beteendet och då inte ser någon skillnad, riskerar man att 
döma ut en fungerande utbildning där senare steg, t. ex. yttre påverkan, stoppat deltagarna från att 
implementera. Enligt Kirkpatrick måste följande förutsättningar vara uppfyllda för att en förändring 
ska ske: Personen måste vilja förändras, veta vad den ska göra och hur det ska göras. Man måste 
också befinna sig i rätt arbetsklimat, och belönas när man förändras. Rätt arbetsklimat får man inte 
från själva utbildningen, den beror bland annat på närmaste chef. Fyra olika arbetsklimat kan 
urskiljas: Förhindrande: man förbjuds att göra det nya man lärt sig, eller att ledarstilen krockar med 
det nya. Avrådande: chefen visar utan ord att det nya inte uppskattas. Neutral: man får göra det nya, 
dock utan uppmuntran och underförstått att det absolut inte får bli sämre än tidigare. 
Uppmuntrande: chefen kräver att man gör det nya (och visar uppskattning).

När man utvärderar beteende är även här utvärdering både före och efter utbildning bäst, likaså att 
använda en kontrollgrupp. Beteendeförändring tar tid, man bör därför dels göra om mätningen vid 
flera tillfällen, dels rent allmänt ge tid för beteendeförändringen att ske. Man frågar lämpligen både 
de som utbildats, men också personer i deras närhet som kan iaktta beteende, t. ex. närmaste chef, 
underordnade och kunder. Liksom för all analys och utvärdering av utbildningar får man väga 
kostnad mot nytta. Om en utbildning skall ges flera gånger ökar värdet av utförlig utvärdering.
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Resultat 
Det är lättare att mäta resultatet före och efter en utbildning än mäta ett beteende. Det är också 
mycket lättare att mäta kostnad mot nytta för resultat än för beteende. Det svåra är att veta vilka 
siffror som är meningsfulla och hur mycket de beror på den givna utbildningen, direkt eller indirekt.

Resultatet kommer ju av de beteendeförändringar (i vid mening, alltså även ändrad attityd) som 
utbildningen gett hos deltagarna. Resultatet tar alltså troligen ännu längre tid innan det kan mätas. 
Man bör även här mäta före och efter utbildningen, använda kontrollgrupp och göra om mätningen 
vid lämpliga tillfällen. Här bör man definitivt bedöma kostnad mot nytta.  Om man inte kan få bevis 
för att utbildningen gett önskat resultat kanske man får nöja sig med indicier för förbättringar. 

Om att hantera förändring 
Innan man kan starta en förändringsprocess behöver man dels bestämma önskat resultat, och önskat 
beteende. I och med detta kan man fundera över vilka kunskaper, färdigheter och attityder som 
behövs. När man bestämmer allt detta kan medarbetarna, som sedan skall få utbildningen, 
involveras i högre eller mindre grad. Man kan göra allt från att fatta besluten helt utan att involvera 
underordnade, via att be om förslag, och eventuellt ha samråd där man siktar på samförstånd, till att 
helt låta de  underordnade fatta besluten. Både kvaliteten på och acceptansen av beslutet påverkar 
resultatet. Allmänt sett får man mer acceptans ju mer man involverar de underordnade. 
Många ledare inom arbetslivet tror att det är lärarens (som håller i utbildningen) ansvar att få 
deltagarna att tillämpa ett nytt beteende, i stället för att själva inse att de är nyckelpersoner för detta. 
Det som mäts blir gjort, men det behövs både kontroller och uppmuntran för att ett nytt beteende 
ska bli naturligt. Arbetsledare behöver etablera ett arbetsklimat där de underordnade kan använda 
det de lärt sig, detta är nödvändigt för att man ska kunna gå från inlärning till beteende. Från 
chefen/arbetsledarens sida behövs både empati, kommunikation och närvaro för att få till stånd 
detta.(18)

Denna utvärdering

TUB-projektet är ambitiöst, relativt komplext samt berör många människor. För att riktigt förstå alla 
aspekter av det behövs många undersökningar och studier. Men för att börja någonstans försöker 
denna undersökning få en överblick över implementeringen och följderna av denna ur läkarnas 
synvinkel.  
Mer konkret är den primära hypotesen att TUB-projektet fyller en stor funktion för läkare genom att 
underlätta monitorering av de svårast sjuka patienterna för på Akademiska sjukhuset. 
Den sekundära hypotesen är att implementeringen av TUB-projektet har skett med stort och aktivt 
deltagande av läkare. 
Frågeställningarna blir därför att undersöka vilken, och hur stor nytta TUB-projektet gör för 
läkarna. Dessutom vill vi veta hur aktiva läkarna varit under införandet av TUB. 
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METOD

Litteratur 

För att se vad som tidigare publicerats gjordes en artikelsökning den 20 oktober 2011, via Pubmed 
där inklusionskriterierna var
 ”Quality improvement program” AND ”Quality assurance, health care (Mesh)” AND ”Patient 
safety”. 208 artiklar hittades och av dessa valdes de 200 senaste. Dessa var publicerade mellan juni 
1995 och augusti 2011. Alla sammanfattningar (abstract) gicks igenom och de artiklar som i någon 
mån fokuserade på analys av införandet av nya patientsäkerhetsmetoder valdes ut att läsas i sin 
helhet.
Några sammanställningar från Socialstyrelsen har använts. 
I TUB-projektet ingår en handbok, denna har också använts som källa.
Ödegårds ”I rättvisans namn: ansvar, skuld och säkerhet i vården” ger en  bredare bakgrund till 
patientsäkerhet.
Kirkpatrick och Kirkpatrick går igenom hur och varför implementering av nya metoder bör 
utvärderas på fyra olika nivåer i ”Evaluating Training Programs”.
Hollnagel diskuterar i ”The ETTO Principle: Efficiency-Thoroughness Trade-Off” hur en, i många 
fall omedveten, avvägning mellan noggrannhet och effektivitet alltid ingår i människors handlingar. 
Referenser ur ovanstående artiklar och böcker har också använts.

Enkät

Programvara
För att skapa webbenkäten användes det webb-baserade programmet Google Drive/Google 
Dokument

Frågor
Ett av de grundläggande målen med enkäten var att få så många svar som möjligt. För att uppnå 
detta prioriterades få och enkla frågor. Samtliga besvarades genom flervalsfrågor. Fråga 4-7 var 
påståenden som besvarades genom val inom en Likertskala där 1 motsvarade ”instämmer inte alls” 
och 7 motsvarade ”instämmer helt”.  Dessutom fanns möjlighet att fritt kommentera i en separat 
fält.

In- och exklusionskriterier
TUB-utbildningen är tänkt att nå all patientnära personal på vårdavdelningar inom Akademiska 
sjukhuset och Enköpings lasarett. För att avgränsa studien valdes att inkludera endast personal från 
Akademiska sjukhuset, samt därav endast läkare. 
Exklusionkriterier var att ej vara läkare eller ej arbeta på Akademiska sjukhuset.

Enkätutskick
Enkäten skickades ut via två olika sändningslistor. 1: via universitetsinstitutionen, där en länk till 
webbenkäten skickades med e-post till en kurssamordnare för vidare befordran till alla kliniskt 
verksamma läkare. Ingen påminnelse utgick via denna sändningslista. 2: sjukhusövergripande, där 
ett e-brev med länk till webbenkäten skickades till samtliga verksamhetschefer på Akademiska 
sjukhuset. Dessa ombads vidarebefordra detta till de läkare som fanns inom deras 
verksamhetsområde. Två veckor senare skickades ett e-brev till verksamhetschefer enligt ovan, där 
man ombads att återigen vidarebefordra detta nya e-brev som också innehöll en länk till samma 
webbenkät. Möjligheten att svara på enkäten öppnades 2012-05-14 och avslutades 2012-09-18. 
(Mejl till verksamhetschefer se bilagor 2 och 3)
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Enkätanalys
Enkätsvaren exporterades som en tabell till ett kalkylprogram; OpenOffice.org Calc ver. 3.3
Tabeller och diagram skapades med hjälp av ovanstående program. 

Kvalitativ analys av kommentarer i enkäten
Kommentarerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Likartade tankar samlades i en 
kategori. I de fall där en kommentar innehöll flera meningsenheter delades kommentaren i flera 
kommentarselement. 
Tillräckligt många kategorier bestämdes så att alla kommentarselement kunde sorteras in i en 
kategori, och kategorierna gjordes tillräckligt generella för att alla kommentarselement endast skulle 
kunna hamna i en kategori. Därefter identifierades teman i kategorierna. Slutligen kondenserades 
dessa till andra och tredje nivåns teman. 
De citat som presenteras har rättats för ev. stavfel. Citaten har kortats när den aktuella 
meningsenheten gått att få fram ur en del av citatet. I enstaka fall har fakta strukits ur citat, när de 
ev. kunnat bidra till att identifiera en person som svarat. 
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RESULTAT

Flervalsfrågor

Målgruppen för enkäten begränsades till läkare som arbetade på Uppsala Akademiska sjukhus (AS). 
Enligt landstingsadministrationen var 1195 läkare anställda på AS i mitten på april 2012. Hur 
många som fick enkäten går inte att få fram. Antalet inkomna svar var 306, där 3 exkluderades 
enligt kriterierna. De 303 resterande svaren användes till samtliga analyser. De motsvarar 25 % av 
de som tillhörde målgruppen för enkäten (bild 2).  En del deltagare svarade endast på vissa frågor. 
För svarsfrekvens se tabell 1, diagram 1. 

Bild 2

Översikt över enkätsvar 
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Tabell 1
Svarsfrekvens på enkätfrågorna, uppdelat på de som deltagit eller ej i TUB-utbildningen

Diagram 1

83 % (249 st) hade hört talas om TUB-projektet, 17 % (52 st) ej.  68 % (170 st) av de som hört talas 
om TUB-projektet hade också gått utbildningen. De utgör 56 % av samtliga svarande. Följaktligen 
hade 44 % (133 st) inte gått TUB-utbildningen när enkäten genomfördes. (Se bild 1, samt tabell 2, 
3, diagram 2, 3) 
De svarande fick definiera inom vilket område man arbetade, annat område (87 st), kirurgiskt (85 
st) eller medicinskt (131 st) (se tabell 4, diagram 4).  
Fler som uppgett annan specialitet, 31 %, hade ej hört talas om TUB-projektet, än de som uppgett 
kirurgisk (13 %) eller medicinsk (11 %) (tabell 2)
Likaså hade färre än hälften (37 %) av de med annan inriktning gått TUB-utbildningen, medan 2/3 
av de övriga fått eller hunnit gå utbildningen (kirurgisk 67% och medicinsk 62 %) (tabell 3)
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Gått utb. Ej gått utb. Summa
1. Vilken specialitet arbetar du inom? 170 133 303
2. Har du hört talas om TUB-projektet? 170 131 301
3. Har du fått utbildning inom TUB-projektet? 170 133 303
4. Jag använder mina kunskaper från TUB-utbildningen regelbundet 168 83 251
5. TUB-utbildningen påverkar hur jag handlägger mina patienter 169 84 253
6. TUB-projektet har påverkat hur avdelningen arbetar med svårt sjuka patienter 166 91 257
7. TUB-projektet fyller ett behov på sjukhuset 168 95 263
 8. Dina kommentarer om TUB-projektet 61 62 123
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Tabell 2, Diagram 2
Hur många som hört talas om TUB-projektet (fråga 2), fördelat på inriktning 

Tabell 3, Diagram 3
Hur många som fått utbildning inom TUB-projektet (fråga 3), fördelat på inriktning 

Tabell 4, Diagram 4
Översiktlig specialitetsindelning hos de som svarat på enkäten (fråga 1)
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Annan Kirurgisk Medicinsk Summa
Ja 60 73 116 249
Nej 27 11 14 52
Summa 87 84 130 301
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Fråga 4
 I påståendet ”Jag använder mina kunskaper från TUB-utbildningen regelbundet” instämde som 
väntat fler av de som gått utbildningen. 
64 st av de som ej deltagit i TUB-utbildningen instämde inte alls i påståendet ovan (77 %). Dock 
instämde 19 personer i liten, någon eller större utsträckning i detta trots att de ej deltagit (23 %). 
Färre av de som ej gått utbildningen svarade på denna fråga (62 %) än de som deltagit (99 %) 
(tabell 1). Viktat medelvärde för alla 3,09; hos de som gått kursen 3,81; och hos de som ej deltagit 
1,64 (tabell 5,6, diagram 5,6).

Tabell 5
Hur väl man instämmer med  påståendet att ”Jag använder mina kunskaper från TUB-utbildningen 
regelbundet”(fråga 4), där 1 motsvarar instämmer inte alls, och 7 motsvarar instämmer helt.
Fördelat på de som svarat ja resp. nej på frågan om de gått TUB-utbildningen.

Tabell 6
Viktade medelvärden för hur väl man instämmer med påståendet att ”Jag använder mina kunskaper från TUB-
utbildningen regelbundet” (fråga 4). 

Fråga 4 Viktat medelvärde 
Samtliga som svarat på frågan 3,09
De som gått TUB-utbildningen 3,81
Ej deltagit i TUB-utbildningen 1,64
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Fråga 4 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Gått utb. 22 27 24 27 35 22 11 168
Ej gått utb. 64 4 3 7 3 2 83
Summa 86 31 27 34 38 24 11 251



Diagram 5
Svar på fråga 4 från de som deltagit i TUB-utbildningen

Diagram 6
Svar på fråga 4 från de som ej deltagit i TUB-utbildningen
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Fråga 5
I påståendet ”TUB-utbildningen påverkar hur jag handlägger mina patienter” höll fler som gått 
denna med om, vilket var väntat. Men liksom för fråga 4 har en del som inte gått TUB-utbildningen 
också instämt i viss mån (30 %). Viktat medelvärde för alla 2,79. För de som gått utbildningen 3,32; 
och för de som ej deltagit 1,73 (tabell 7,8, diagram 7,8). Av de som inte gått utbildningen svarade 
ungefär lika många (63 %) på denna fråga som på fråga 4, Nästa samtliga som deltagit svarade (99 
%) (tabell 1). 

Tabell 7
Hur väl man instämmer med  påståendet ”TUB-utbildningen påverkar hur jag handlägger mina patienter” (fråga 
5), där 1 motsvarar instämmer inte alls, och 7 motsvarar instämmer helt .
Fördelat på de som svarat ja resp. nej på frågan om de gått TUB-utbildningen.

Tabell 8
Viktade medelvärden för hur väl man instämmer med påståendet ”TUB-utbildningen påverkar hur jag handlägger 
mina patienter” (fråga 5). 
Fråga 5 Viktat medelvärde 
Samtliga som svarat på frågan 2,79
De som gått TUB-utbildningen 3,32
Ej deltagit i TUB-utbildningen 1,73

18

Fråga 5 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Gått utb. 33 34 23 28 32 14 5 169
Ej gått utb. 59 9 3 9 2 1 1 84
Summa 92 43 26 37 34 15 6 253



Diagram 7
Svar på fråga 5 från de som deltagit i TUB-utbildningen

Diagram 8
Svar på fråga 5 från de som ej deltagit i TUB-utbildningen
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Fråga 6
Fler av de som gått TUB-utbildningen instämde med ”TUB-projektet har påverkat hur avdelningen 
arbetar med svårt sjuka patienter” än de som inte deltagit, men skillnaden mellan dessa grupper var 
mindre än för fråga 4 och 5. På denna fråga fanns tillägget ”Om din avdelning inte infört TUB ännu 
kan du markera (1)” 
Viktat medelvärde för alla var 3,56; för de som gått utbildningen 4,28, och de som ej deltagit 2,25 
(tabell 9,10, diagram 9,10). Något fler av de som inte gått utbildningen (68 %) svarade på denna 
fråga än frågorna 4 och 5. I stort sett alla som deltagit svarade (98 %) (tabell 1).

Tabell 9
Hur väl man instämmer med  påståendet ”TUB-projektet har påverkat hur avdelningen arbetar med svårt sjuka 
patienter”(fråga 6), där 1 motsvarar instämmer inte alls, och 7 motsvarar instämmer helt .
Fördelat på de som svarat ja resp. nej på frågan om de gått TUB-utbildningen.

Tabell 10

Viktade medelvärden för hur väl man instämmer med påståendet att ”TUB-projektet har påverkat hur avdelningen 
arbetar med svårt sjuka patienter” (fråga 6). 

Fråga 6 Viktat medelvärde 
Samtliga som svarat på frågan 3,56
De som gått TUB-utbildningen 4,28
Ej deltagit i TUB-utbildningen 2,25
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1 2 3 4 5 6 7 Summa
Gått utb. 18 14 18 27 45 31 13 166
Ej gått utb. 54 3 10 12 6 5 1 91
Summa 72 17 28 39 51 36 14 257



Diagram 9
Svar på fråga 6 från de som deltagit i TUB-utbildningen

Diagram 10
Svar på fråga 6 från de som ej deltagit i TUB-utbildningen
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Fråga 7 
När man ombads skatta hur väl man instämmer med påståendet ”TUB-projektet fyller ett behov på 
sjukhuset” på en skala från ett till sju, där ett motsvarade ”instämmer inte alls” och sju ”instämmer 
helt” blev viktat medelvärde 4,72 (tabell 11,12, diagram 11,12). 
Om man delar upp de svarande på de som deltagit i utbildningen och eller ej, blir de viktade 
medelvärdena; för de som deltagit i TUB-utbildningen 5,13; och för de som inte deltagit 4,00. 

Tabell 11
Hur väl man instämmer med  påståendet att TUB-projektet fyller ett behov på sjukhuset (fråga 7), där 1 motsvarar 
instämmer inte alls, och 7 motsvarar instämmer helt.
Fördelat på de som svarat ja resp. nej på frågan om de gått TUB-utbildningen

Tabell 12
Viktade medelvärden för hur väl man instämmer med påståendet  ”TUB-projektet fyller ett behov på sjukhuset” 
(fråga 7). 

Fråga 7 Viktat medelvärde 
Samtliga som svarat på frågan 4,72
De som gått TUB-utbildningen 5,13
Ej deltagit i TUB-utbildningen 4,00
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Fråga 7 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Gått utb. 6 10 11 21 37 47 36 168
Ej gått utb. 26 3 7 15 14 13 17 95
Summa 32 13 18 36 51 60 53 263



Diagram 11
Svar på fråga 7 från de som deltagit i TUB-utbildningen

Diagram 12
Svar på fråga 7 från de som ej gått TUB-utbildningen

23

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7
Instämmer inte alls                                               Instämmer helt

an
ta

l

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer inte alls                                               Instämmer helt

an
ta

l

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer inte alls                                               Instämmer helt

an
ta

l



RESULTAT:  KOMMENTARER 

Av de 303 som besvarade enkäten valde 123 att också kommentera. 61 av dessa hade deltagit i 
TUB-utbildningen, 62 hade inte det. Vid analysen av kommentarerna delades de som innehöll flera 
olika meningsenheter upp, så att det sammanlagt blev 133 kommentarselement.

Tre övergripande teman kunde urskiljas: åsikter om TUB, att man inte hade någon åsikt om TUB av 
olika skäl, samt åsikter om enkäten. 

Åsikter om TUB

De flesta kommentarselement handlade om TUB-konceptet (70 %). Åsikterna varierade mellan att 
TUB var bra, och då framförallt genom bättre kommunikation, att TUB behöver förbättras till att 
TUB egentligen inte gör någon skillnad eller i sämsta fall tar tid och andra resurser från det som är 
viktigare. 

TUB innebär förbättring
-Bra initiativ
Mer än var tionde kommentar (12 %) handlar om att TUB-konceptet är bra. Många konkretiserar 
också vad som är bra, att metoderna från TUB har lett till bättre kommunikation genom att dels 
konkretisera försämring hos patienter till siffror och bestämda parametrar, och dels att man har en 
gemensam grund i vilka parametrar som är viktiga.

TUB är bra

”Fungerat väl vid införandet. God satsning på sjukvården”

”Jag har tyvärr inte hunnit sätta mig in i TUB-projektet ännu. Det verkar dock 
klokt!”

Delarna i TUB ger bättre kommunikation

”Bra att ssk har MEWS-score att rapportera då de ringer på jourtid om en 
patient som försämrats. Det möjliggör snabbare beslut”

”TUB har det gjort det lättare för mig att få gehör för kontroller av patienter i  
vissa situationer då det tidigare kan ha ifrågasatts av personalen”

”Bra med en gemensam bedömningsgrund”

”TUB har tillfört att ssk och usk blivit uppmärksammade på vitalparametrars  
betydelse, faktiskt kontrollerar dem och agerar utifrån resultat till skillnad från  
tidigare då de bara fördes in i journalen. Därtill mycket bättre rapporter när  
man blir sökt som jour eftersom parametrar är kontrollerade och man kan  
lättare få en uppfattning om hur sjuk patienten är”

TUB bör förbättras
Många (17 %) hade förslag på hur TUB bör förbättras. Några påpekade att repetition behövs för att 
sådana här projekt ska bli bra. Flera kunde se fördelar med TUB-projektet men tyckte att det inte 
passade deras avdelning. Man kunde också se behov av samordning mellan olika enheter, eller 
allmän förbättring. 
En del kommentarer gällde förbättring av själva TUB-utbildningen, där flera som inte fått gå 
utbildningen, troligen för att de inte arbetar med inneliggande patienter, framförde att de antingen 
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vill gå själva utbildningen, eller åtminstone få mer information. Några som arbetade på avdelningar 
som genomfört TUB-utbildningen hade inte beretts möjlighet att delta. En läkare hade t.o.m behövt 
leda en övning inom TUB utan att ha fått information innan. 

-Bra, men behöver repeteras
Sådan här utbildning måste upprepas

”Stort behov av återkoppling och återkommande övningar”

”Det är en bra basutbildning - men som alla projekt av denna typ behöver de 
följas upp. Mer "hands-on" träning är alltid bra och uppföljande dagar när  
man tränar tänkta situationer skulle kunna var bra”

-Ganska bra,  men behöver modifieras
TUB behöver modifieras
5 % av kommentarselementen handlade om att TUB-konceptet behövde modifieras för att passa den 
enhet som man arbetade på. Några såg allmänna brister i konceptet, eller utvecklingsmöjligheter.

”Förstår tanken med TUB men det är ej fullt ut applicerbart på geriatriska 
multisjuka patienter”

”Bra initiativ men funkar väldigt dåligt rent praktiskt med patienter på infektion 
där jag arbetar. Alla våra patienter får höga MEWS vilket innebär att det blir  
"Peter och vargen"; (...) Vi skulle behöva en anpassad variant av systemet”

”TUB är bra, men skulle kunna utvecklas till att bli mer heltäckande - det finns  
en del luckor och motsägelser i systemet”

”Samordna poängsättning mellan olika mottagningar fr.a. akuten och 
avdelningar inklusive IVA avdelningar”

-Hade behövt få möjlighet att gå utbildningen
Inte fått tid avsatt för utbildningen, eller andra praktiska problem med detta 

”I mitt kliniska arbetsliv erbjöds utbildning, men ingen möjlighet att bli  
entledigad ifrån sina kliniska arbetsuppgifter samtidigt - en omöjlighet alltså”

”En stor nackdel för mig som läkare är att jag överhuvudtaget inte har fått  
någon information om eller erbjudande om utbildning. Däremot blev jag  
ålagd att delta i simuleringsövningar som byggde på TUB och då är det lite  
trist att vara den som både skall leda arbetet och samtidigt inte ens ha hört  
talas om TUB innan...”

-Mer information behövs
Vi andra läkare vill också ha information om detta

”Vi har nog blivit bortglömda. Vore bra om vi fick information om detta”

”Det borde finnas information tillgänglig för icke kliniska verksamheter med 
kontakt till patienter, i synnerhet riskpatienter. Jag arbetar på  (...), där svårt  
sjuka patienter undersöks dagligen och har inte fått erbjudande om denna  
utbildning”

-
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Tar för lite hänsyn till läkarnas yrkeskunnande
-TUB-utbildningen borde anpassas mer till skillnaden i förkunskaper mellan  läkare och övriga

”Läkare och sjuksköterskor ska inte gå samma TUB eftersom vi utgår från  
olika kunskapsbanker”

”Man väljer dessutom att under tvång se till att även kliniskt erfarna läkare 
måste (...) lyssna på när en sköterska berättar för dem om vad hypoxi får för  
konsekvenser- det är avsaknad av respekt för läkarnas yrkeskunnande. Det 
sänder dessutom signalen till övrig personal att läkarna inte kan detta, vilket  
undergräver förtroendet och därigenom försvårar det medicinska ledarskapet  
och ökar den befintliga rollförvirringen mellan yrkesgrupper”

TUB gör ingen större skillnad 
11 % kommenterade att de alltid arbetat på detta sätt, och några menade att TUB-konceptet var till 
större nytta för andra yrkesgrupper, f.f.a. sjuksköterskorna. Men andra tyckte inte att TUB användes 
som det var tänkt, utan att det blir ett projekt i mängden som kommer och går. 

-Bra för övrig personal 
Har större betydelse för övrig personal

”Tror det är mycket bra att utbildningen finns ffa för att höja kompetensen för  
övrig personal”

-Alltid arbetat enligt dessa metoder
Använder dessa metoder ändå, eller sedan tidigare

”Jag tror att vi läkare sedan lång tid har arbetat med vitalparametrar för att  
"distansbedöma" patienter speciellt under jourtid”

”Har svarat bara 4 på de första frågorna då vi använde samma principer för  
bedömning av patienter redan innan projektet”

-För- och nackdelar tar i bästa fall ut varandra
Tveksam till TUB

”Meningslöst projekt för erfarna specialister som ändå gör adekvata 
bedömningar. Projektet har dock haft en vidareutbildande effekt på flera  
personalgrupper, så det har gjort en viss nytta, knappast dock i relation till  
de resurser som satsats”

-Ett projekt som försvinner bland alla andra
Ett till projekt som försvinner bland alla andra 

”Ett relativt bra upplägg som försvann i mängden av allt annat som införs.  
Frågade till en början sköterskorna om TUB på varje patient, men  
bedömningen aldrig utförd”

Tid och pengar borde lagts på annat än TUB
Mer eller mindre stark frustration kan anas hos många som tycker att den tid och de pengar som 
lagts på TUB-projektet borde lagts på annat. Många beskriver brist på IVA- CIVA- eller 
intermediärvårdsplatser, där man kanske ser TUB i bästa fall som något som visar på denna brist, 
men har ganska litet värde i sig själv. 
Oro över att P.M. som de inom TUB används för att släta över brister i grundutbildning eller 
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handledning fanns också.
Vissa upplevde att man haft större nytta av att fokusera på andra sorters problem.

-TUB löser inte de viktigaste problemen
En del beskrev att andra problem var större än att upptäcka försämring hos patienter. Många 
påpekade att när man upptäckt försämring hos patienter, behövs ofta en annan vårdnivå. Med 
frustration beskrev man bl.a. bristen på sådana vårdplatser.

Hos oss är andra problem mer angelägna än de TUB ska lösa
 

”Dessutom finns det ett behov att utbilda personal i vikten av vätsketerapi  
dvs vätskebalans”

”Inom BUP finns det annat som man borde ha lagt tiden och pengarna på. Ex  
utbildning på ett strukturerat sätt vad gäller säkerhet i våld- och hotfulla  
situationer”

Vad gör man sen? det behövs mer IVA/CIVA/ intermediärvårdplatser
Många (9 %) påpekade att det inte hjälper att upptäcka patienter som försämras, om inte nästa steg i 
kedjan fungerar, antingen om patienten behöver flyttas till en annan vårdnivå, eller om man behöver 
konsulthjälp.

”Tydliggör behovet av ökat antal intermediärvårdsplatser”

”Problemet är omhändertagandet av patienter som blir instabila på 
vårdavdelningen, man ska ringa CIVA men de har inte resurser att agera.  
Därför är det egentligen ganska meningslöst, hela kedjan måste fungera för  
att det ska bli något bra”

”Senaste svårt sjuka patienten jag hade på avdelningen (---) tog det 2  
minuter att inse att hon var svårt sjuk och behövde hjälp. Sedan tog det en  
timme och 10 minuter av konstant ringande och tjatande innan någon  
medicinare överhuvudtaget tog på sig att komma och bedöma patienten och  
ytterligare en timme innan vederbörande dök upp. Vi kan upptäcka svåra  
insjuknanden i tid men om sedan ingen vill ha att göra med en multisjuk  
svarte petter är det ju nästan skit samma, eller hur?”

-Att TUB behövs visar på brister i kunskap och kompetens
I en del kommentarer kom det fram oro eller upprördhet över att ett koncept som TUB behövs. 
Vissa bedömde att detta behövs för att grundutbildningarna inte är tillräckligt gedigna, eller för att 
vården bedrivs på ett sätt som ger för lite handledning. En del var oroliga för att man enkelspårigt 
följer metoderna i TUB, men glömmer att göra egna bedömningar. 

Använd sunda förnuftet i stället (eller åtminstone också)

”Bara man inte använder akronymerna i stället för hjärnan! Båda behövs”

”Upplever en stor risk att ssk endast rapporterar MEWS värden och tänker  
mindre själva. Jourtid rapporteras ofta mindre betydande saker som tidigare  
känt lågt blodtryck och hög andningsfrekvens medan nytillkomna ganska  
kraftiga saturationsminskningar ej rapporterats. Undertecknad tror detta kan  
orsakas av att det inte ger poäng på MEWS”

Ett försök att släta över brister i grundutbildningen
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”Vidare väljer man att införa obligatoriskt "MEWSande" på alla pat på vissa 
avdelningar (...) utan är ett substitut för gedigen klinisk kunskap och  
erfarenhet”

”Hela projektet är i sig ett underkännande av våra grundutbildningar”

”Detta infördes pga att sköterskornas utbildning inte längre är yrkesinriktad 
utan fokuserar på omvårdnadsteorier”

Ett försök att släta över brister i sjukvården 

”Ett sätt att försöka täta till luckor i kliniskt kunnande som uppstått pga 
besparingar och bristande klinisk handledning. Enligt mig inte rätt sätt att  
tackla ett generellt problem”

”Egentligen märkvärdigt att det skall behövas ett projekt av detta slag i  
vården. (...) införandet är en diskvalificering av sjukvården”

-TUB innebär en försämring
För en del som deltagit i TUB-utbildningen hade TUB inneburit en försämring av deras arbete. 
Antingen direkt, eller indirekt genom att ta tid. 

Ger inget, men tar tid från viktigare arbetsuppgifter
En del som gått utbildningen kunde inte se någon nytta med metoderna från TUB, utan det 
upplevdes bara som något som upptog arbetstid i onödan.

”Onödigt för oss som inte arbetar med akutvård. Slöseri med arbetstid”

”För den avdelning jag arbetar på (---), med i princip enbart planerad 
inläggning kan jag inte påminna mig ett enda fall där MEWS-skattning gjort  
att vi uppmärksammat patienten på ett mer optimalt sätt eller ändrat vår  
handläggning”

TUB är dåligt
Några som deltagit i TUB-utbildningen hade upplevt att vården blivit sämre p.g.a. TUB.

”Vidare kopplar man ett antal fasta tidsgränser till en viss MEWS-poäng. 
Detta får till följd att avd-sköterskan ser det som sin "rätt" att kräva jourens  
närvaro inom en viss tid (annars blir det avvikelserapport...) och man fråntar  
då indirekt läkaren hans/hennes mandat att göra medicinska prioriteringar  
mellan de patienter man för stunden har ansvar för”

”TUB innebär ett merarbete”
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Ingen åsikt om TUB 
25 % av kommentarselementen handlade om att man inte kände sig berörd av TUB-projektet av 
olika anledningar.

Hittills inte berörd av projektet
TUB är inte relevant för mina arbetsuppgifter/min avdelning
13 av 133 svar (10 %) handlade om att man enbart arbetade inom öppenvården, var 
verksamhetschef och liknande, och därför inte kände sig berörd av TUB-projektet. 

”Svaret på fråga 4 och 5 avspeglar att jag inte är kliniskt aktiv just nu! Jag är  
verksamhetschef”

”Jag jobbar som psykiater i öppen vård och berörs inte av projektet”

Vet för lite för att svara eller ställer mig allmänt frågande
20 av 133 kommentarselement (15 %) handlade om att man inte visste något alls, eller väldigt lite, 
om TUB. 

”Tyvärr ej informerad”

”Då jag förefaller mycket oinvigd har jag inte svarat på fråga 4-6”

”Ny sedan tre dagar, ej helt tillämplig enkät för mig”

Åsikt om  enkät 
En del kommentarer gällde själva enkäten

-Angående enkäten

Själva enkäten är bra 
Citatet nedan kan tolkas som en uppmuntran till läkarstudenter som gör självständigt arbete, eller, 
som gör undersökningar om införda projekt på UAS. 

”Bra jobbat!”

Själva enkäten är dålig
Att enkäten vände sig till både de som gått TUB-utbildningen och inte hade gjort det, samt att ett 
övergripande mål för enkäten var att det skulle ta kort tid att besvara, gjorde att tydligheten i viss 
mån kompromissades bort. Enkäten var lättast att svara på för de som deltagit i TUB-utbildningen.

”Saknade alternativruta "vet ej" att svara på flera frågor!”

”Om man svarar nej på fråga 3 så är det ju värdelöst med svaren på följande 
frågor!”

Kommentarer av praktisk natur 
Den mycket förenklade specialitetsområdesindelningen hade ingen förklaring, varför några ville 
förklara var de arbetade så det vid behov kunde ändras vilken kategori av dessa de borde hänföras 
till. 

”Arbetar inom Anestesi- Intensivvård; Kirurgisk specialitet? Du avgör om det går dit  
eller till "Annan”"
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Kommentarer sammanfattade till teman i olika nivåer

Kategori           Antal citat      Teman: 1a nivå 2a nivå 3e nivå

TUB är bra 4 Bra initiativ TUB 
innebär 
förbättring

Åsikt om 
TUB Delarna i TUB ger bättre kommunikation 12

Sådan här utbildning måste upprepas 4 Bra, men behöver repeteras TUB bör 
förbättrasTUB behöver modifieras 7 Ganska bra,  men behöver 

modifieras

Inte fått tid avsatt för utbildningen, eller 
andra praktiska problem med detta 

3 Hade behövt få möjlighet att 
gå utbildningen

Vi andra läkare vill också ha information 
om detta

4 Mer information behövs

TUB-utbildningen borde anpassas mer till 
skillnaden i förkunskaper mellan  läkare och 
övriga 

4 Tar för lite hänsyn till 
läkarnas yrkeskunnande

Har större betydelse för övrig personal 2 Bra för övrig personal TUB gör 
ingen större 
skillnad Använder dessa metoder ändå, eller sedan 

tidigare
15 Alltid arbetat enligt dessa 

metoder

Tveksam till TUB 4 För- och nackdelar tar i bästa 
fall ut varandra

Ett till projekt som försvinner bland alla 
andra 

2 Ett projekt som försvinner 
bland alla andra

Hos oss är andra problem mer angelägna än 
de TUB ska lösa 

2 TUB löser inte de viktigaste 
problemen

Tid och 
pengar 
borde lagts 
på annat än 
TUB 

Vad gör man sen? det behövs mer 
IVA/CIVA/ intermediärvårdplatser 

12

Använd sunda förnuftet i stället (eller 
åtminstone också)

7 Att TUB behövs visar på 
brister i kunskap och 
kompetensEtt försök att släta över brister i 

grundutbildningen 
4

Ett försök att släta över brister i sjukvården 2

Ger inget, men tar tid från viktigare 
arbetsuppgifter

3 TUB innebär en försämring

TUB är dåligt 2

TUB är inte relevant för mina 
arbetsuppgifter/min avdelning

13 Hittills inte berörd av 
projektet

Ingen åsikt 
om TUB 

Vet för lite för att svara eller ställer mig 
allmänt frågande

20

Själva enkäten är bra 1 Angående enkäten Åsikt om 
enkät Själva enkäten är dålig 4

Kommentarer av praktisk natur 2
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Sammanfattat resultat 

De svar som kom in motsvarar ungefär 25 % av läkarna på Akademiska sjukhuset. Både de som gått 
TUB-utbildningen och de som ej deltagit var ganska positiva till tanken att TUB-projektet fyller ett 
behov på sjukhuset. 
En del av de som inte deltagit i utbildningen angav ändå att man använde kunskaper från 
utbildningen. En del menar att man alltid arbetat enligt dessa metoder, och någon har sett 
instruktionsblad och hört av arbetskamrater om metoderna. 
När de som gått TUB-utbildningen skattar hur mycket de använder sina kunskaper regelbundet blir 
det viktade medelvärdet knappt hälften av högsta möjliga. 

Ännu mindre instämmer de som gått utbildningen med påståendet att TUB-utbildningen påverkar 
hur man handlägger sina patienter. Däremot har en högre andel av de som ej deltagit i utbildningen 
instämt (jämfört med hur mycket man använder sina kunskaper från TUB-utbildningen).
Fler av de som gått utbildningen menar att TUB-projektet har påverkat hur avdelningen arbetar med 
svårt sjuka patienter mer än hur de själva förändrat sin handläggning. Dessutom instämmer en del 
av de som inte deltagit i utbildningen i att avdelningens arbete blivit påverkat. 

En fjärdedel av kommentarerna handlar om att man inte är berörd av projektet. Cirka en femtedel 
menar att tid och pengar borde lagts på annat. Ett vanligt påpekande är att det inte hjälper att hitta 
patienter som blir sämre om inte förutsättningar att ta hand om dem finns, f.f.a. i form av högre 
vårdnivå. En del väcker tanken att metoder och PM som TUB införs för att grundutbildningarna har 
brister, eller så är man orolig för att sånt här kommer leda till att sjukhuspersonalen inte använder 
sitt eget omdöme. Några tycker att TUB är bra, och där nämns förbättrad kommunikation. Många är 
mer eller mindre nöjda med TUB men vill se förbättringar.
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DISKUSSION

DISKUSSION AV METOD

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Inget etiskt tillstånd bedömdes behövas, p.g.a. inga känsliga patient eller personuppgifter samlades 
in, inte heller skedde några fysiska ingrepp på deltagarna. De skulle ej heller riskera att påverkas 
eller skadas psykiskt eller fysiskt. Studien planeras ej att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.(19)

Deltagarna garanterades anonymitet, och enkäten besvaras via ett webb-formulär som inte har några 
uppgifter om de som besvarat den. De kommentarer som citerats har i vissa fall redigerats för att 
skydda anonymiteten, t. ex. om man uppgivit att man arbetar inom ett område med få läkare. Denna 
metod har valts trots att den information som getts i kommentarerna i vissa fall kunde varit 
intressant för arbetsgivare och ansvariga för TUB-projektet. 

ENKÄT 
Undersökningen genomfördes som en enkät för att nå så många som möjligt. Ursprungligen 
planerades också fokusgruppsintervjuer för att också få djup i faktainsamlingen, men detta fick utgå 
p.g.a tidsbrist. 
Frågorna formulerades som påståenden så att de som svarade bara behövde instämma i mer eller 
mindre, genom att kryssa i en siffra. Få och enkla frågor valdes för att få så många svar som 
möjligt, men också för att de grundläggande, enkla frågorna behövs ställas initialt. 

För att instämma i påståendena fick man välja mellan sju steg, där ett motsvarade ”instämmer inte 
alls” samt sju motsvarade ”instämmer helt”.(20) För att underlätta tolkningen av resultatet  borde 
samtliga steg i skalan benämnts. Att detta inte gjordes innebär att man inte fullständigt kan avgöra 
vad de som svarat avsett. Det kan också försvåra jämförelser med andra studier. 
(Ett förslag till tolkning av de sju stegen i Likertskalan är  1:”instämmer inte alls”, 2:”instämmer i 
liten utsträckning”, 3:”instämmer i viss mån”, 4:”instämmer till hälften”, 5:”instämmer i stor 
utsträckning” 6: ”instämmer i mycket stor utsträckning” 7:” instämmer helt”)

Då flervalsfrågorna var få och gav begränsade svar, hade enkäten också en ruta där de som svarade 
kunde kommentera fritt. Dock styrdes man något mot kommentarer om TUB då texten var ”Dina 
kommentarer om TUB-projektet T. ex. kring införandet, behovet av det och på vilket sätt det 
förändrat arbetet på avdelningen”. 

IN- OCH EXKLUSIONSKRITERIER
TUB införs samtidigt på AS och Enköpings lasarett. Då det var enklare att nå de på AS avgränsades 
enkätmålgruppen till dessa. Denna studie görs inom ramen för läkarprogrammet, vilket gör det 
intressant att ta reda på hur läkarnas synvinkel ser ut. Dessutom pågår andra studier som anlägger 
sjuksköterskeperspektiv. Därför begränsades studien till läkare. 

REPRESENTATIVT URVAL
Det går inte att avgöra om de som svarat på enkäten utgör ett representativt urval av samtliga läkare 
som arbetar på AS. Dels vet vi inte hur många som nåtts av enkäten, och dels har inte möjliga 
särskiljande karaktäristika, såsom antal år i yrket, position i kåren (underläkare, AT, ST, överläkare) 
och liknande efterfrågats. Både de som gått TUB-utbildningen och de som ej gjort det utgör relativt 
stora andelar av de som svarat, så båda grupper har åtminstone nåtts av enkäten. Minst lika viktigt 
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är att läkare ur båda grupperna tagit sig tid att svara. Imponerade var den stora andelen svar från de 
som inte visste något, eller lite, om projektet. Detta bidrar till en bred överblick över införandet av 
TUB. 

Nästan hälften av de som svarade tog chansen att kommentera. Förväntningen innan 
undersökningen gjordes var att fler av de som hade deltagit i TUB-utbildningen skulle ha 
kommenterat, men det var väldigt lika (61 som deltagit i utbildningen valde att kommentera resp. 
62 av de som ej deltagit).
En möjlig orsak till snedfördelning av resultatet skulle kunna vara att de läkare svarat som antingen 
är positivt eller negativt inställda till TUB-projektet, och att de som har en ganska neutral åsikt 
avstår från att svara. 
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DISKUSSION AV RESULTAT 

FÖRVÄNTNINGAR INNAN ENKÄTANALYS
Innan svaren på enkäten började komma förväntade vi oss både positiva och negativa reaktioner. 
Detta stämde väl med hur man svarade. 
Det fanns också en förväntan på att läkare och sjuksköterskor samarbetat väldigt nära när TUB 
skulle införas på avdelningarna. Detta kan mycket väl ha skett på de flesta avdelningar, men att det i 
åtminstone några fall inte varit så tyder en del kommentarer på. Läkarna har dessutom i vissa fall 
inte fått minska på andra arbetsuppgifter för att få tid att vara med på TUB-utbildningen, och i ett 
fall har läkaren förväntats leda övningar inom TUB utan att ha fått någon information om detta 
innan.  

UTVÄRDERING AV UTBILDNINGEN 
Diskussion av TUB-projektet som ett förändringsarbete med hjälp av Kirkpatricks fyra nivåer för 
att utvärdera utbildningsprogram:

Reaktion 
Vad man  tyckte om TUB-utbildningen har inte efterfrågats explicit. 
Enligt Kirkpatricks utvärderingsmodell bör man börja med att fråga vad de som svarar tycker om 
själva utbildningen. Ingen av snabbsvarsfrågorna belyste detta, vilket kan ses som en brist. Därför 
blir reaktionsnivån svårbedömd. 
Bland kommentarerna finns några negativa som påpekar att  man upplever att skillnaderna i 
förkunskaper mellan läkarna och övrig personal är så stora så utbildningen ej passar alla, man får 
sitta av tid och höra på sådant man redan vet osv. De som är positiva framhåller ofta att själva idén 
med TUB är bra, samt att TUB i vissa fall har förbättrat kommunikationen mellan olika 
yrkesgrupper, och då särskilt att beskrivningen av ändrade vitalparametrar blivit konkretare. Detta 
stämmer väl med det Haddleton och Wengström Nymark fick fram i sin intervjustudie. (13)

Lärande
Lärande enligt Kirkpatrick inbegriper ändrade attityder och ökade kunskaper och färdigheter. De 
som gått TUB-utbildningen instämmer i högre grad i påståendet att TUB-projektet fyller ett behov 
på sjukhuset, än de som ej gått utbildningen. Likaså instämmer de som gått utbildningen i högre 
grad med både hur man själv handlägger sina patienter samt att avdelningens handläggning av svårt 
sjuka patienter ändrats. Ökade färdigheter har inte efterfrågats. För att kunna bedöma dessa bör man 
helst genomföra praktiska prov, vilket inte var aktuellt inom denna studie. Indirekt kan de 
kommentarer som menar att kommunikationen mellan olika personalgrupper förbättrats vara ett 
tecken på att kommunikationsfärdigheterna ökat. Detta gäller i så fall generellt för gruppen som 
genomfört utbildningen, eftersom läkarna som svarat inte i första hand bedömt sina egna färdigheter 
(gäller alltså de fria kommentarerna). Sammanlagt kan se positivare attityd, ökade kunskaper och 
möjligen ökade färdigheter efter TUB-utbildningen. 

Beteende
De som gått utbildningen instämmer i högre grad i att kunskaperna från TUB-utbildningen gjort att 
de ändrat sin handläggning av patienter. Detta visar att självskattat beteende förändrats hos läkarna 
som deltagit i utbildningen. För att bedöma beteendeförändringar ska helst även personer i den nära 
omgivningen skatta dessa. Det har endast indirekt skett här, när läkarna ger exempel på andra 
yrkesgruppers ändrade beteende samt annan handläggning på avdelningen efter att TUB-
utbildningen genomförts. 
Att beteendet efter en utbildning ändrar sig mindre än önskat beror som tidigare nämnts ofta på att 
de närmaste cheferna inte aktivt stöttar förändringsarbetet. För att de ska kunna göra det behövs 
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troligen både resurser samt aktivt stöd i sin tur från chefer på högre nivåer. Om TUB ska vara en del 
i ett mer allmänt patientsäkerhetsarbete kan detta vara en organisationsfaktor att studera närmare.

Resultat 
För att utvärdera vilka resultat som en utbildning, i detta fall TUB-projektet, fått bör man undersöka 
efter lagom lång tid. Eftersom det i praktiken inte går att veta när denna tidpunkt infaller bör man 
utföra flera undersökningar vid flera tidpunkter. Om man mäter för tidigt kommer utbildningen inte 
hunnit ge tillräcklig effekt, och om man mäter för sent finns en risk att effekten har börjat minska.
(18)  Resultatet av TUB-projektet bör, och kommer säkert att undersökas vid flera tillfällen 
framöver i andra projekt. Intressant blir att se vilka mätvärden man väljer att följa. 

ENKÄTEN- IN- OCH EXKLUSION AV SVAR
Tre enkätsvar exkluderades. En arbetade inom annat landsting, en var ej läkare och en var pensionär 
sedan flera år. 

De som angett att de är verksamhetschefer och inte träffar patienter, eller enbart arbetar i öppenvård 
har inkluderats, om de uppfyllt inklusionskriterierna.  
Eftersom TUB-projektet vänder sig till personal på vårdavdelningar(1) kunde man övervägt att 
exkludera de som arbetar som verksamhetschef, och därför inte träffar patienter, eller de som enbart 
arbetar inom öppenvården. Vi valde att ta med dessa av flera skäl: Ju fler som svarar desto mer 
information kan man hoppas på, och då TUB nyligen införts och ännu inte utvärderats i större 
utsträckning, behövs så mycket information som möjligt. Dessutom skulle läkarna då själva avgöra 
om de passade in i kriterierna för att svara på enkäten, och vi hade inte haft någon överblick över 
vilka exklusionskriterier man utgått ifrån. En viss självselektion får man ändå, eftersom inte alla 
svarar på frivilliga enkäter. 

FLERVALSFRÅGORNA

Fråga 1 
På frågan vilken specialitet man arbetar inom angav flest medicin. Fler medicinare än övriga 
specialiteter kan ha nåtts av mejlet som gick via institutionssändningslistan. Troligen är också flest 
medicinare anställda. En enkel fördelning av läkare inom olika specialiteter från Läkarförbundets 
sammanställning för 2011 visar att de som kan räknas till medicinsk specialitet utgör 42 %, 
kirurgisk 32 % och annan 26 %. (Allmänmedicinare och liknande som i allmänhet ej arbetar inom 
slutenvården ej medräknade). (21)
Fler inom medicinsk och kirurgisk specialitet hade hört talas om TUB-projektet än de som uppgett 
annan specialitet. Detta kan bero på att de senare i högre omfattning arbetar utanför 
vårdavdelningarna, som TUB-utbildningen i första hand riktar sig mot. Samma orsak kan ha lett till 
att cirka 2/3 av de med medicinsk och kirurgisk inriktning, men färre än hälften av övriga gått 
utbildningen. 

Fråga 4
Att de som deltagit i TUB-utbildningen använde sina kunskaper från denna i större utsträckning än 
de som ej gått utbildningen var förväntat, men att 23 % av de som inte deltagit ändå i varierande 
grad angav att de använde sina kunskaper från denna var intressant. Har de fått information av 
medarbetare som gått utbildningen? Har de fått TUB-boken men inte haft möjlighet att delta i 
utbildningen? Tycker man att man kan delarna i TUB (MEWS, ABCDE, CRM och SBAR) såpass 
bra från annan utbildning att man använder dem i stor utsträckning redan? Detta antyds i vissa 
kommentarer. 
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Fråga 5
Av de som gått TUB-utbildningen anger 18 st (11 %) att TUB-utbildningen inte alls påverkat hur de 
handlägger sina patienter. Likaså anger 14 st (8,4 %) att TUB-utbildningen i endast liten 
utsträckning påverkat hur de handlägger patienter. Betyder detta att man redan innan följde 
metoderna som ingår i TUB? Tycker man att detta mest gäller sjuksköterskor och att när de sedan 
rapporterar enligt TUB handlägger man som man alltid gjort? Handlägger man försämringar hos 
patienter på samma sätt som förut, men att fler försämringar uppmärksammas av sjuk- och 
undersköterskor? 
De flesta (70 %) av de som inte gått utbildningen instämde inte alls i att ”TUB-utbildningen 
påverkar hur jag handlägger mina patienter”, men 30 % instämde i större eller mindre grad. Har 
man blivit påverkad av att de flesta på ens avdelning har gått TUB-utbildningen och använder dessa 
metoder? Svaren på denna eller andra frågor i enkäten kan ju inte visa om läkaren som svarat ändrat 
sitt beteende på grund av nya kunskaper, eller att man bedömer patienters tillstånd på ett annat sätt, 
eller om det är förändrat beteende hos medarbetare (sjuksköterskor, andra läkare, m.fl.) som så att 
säga tvingar enkätbesvararen att handla annorlunda än tidigare.

Fråga 6
Fler instämde med att ”TUB-projektet har påverkat hur avdelningen arbetar med svårt sjuka 
patienter” än med hur mycket man använde sig av kunskaper från TUB-utbildningen (fråga 4), 
respektive hur den påverkat hur man handlägger sina patienter (fråga 5). Dessutom instämmer de 
som inte gått utbildningen i större utsträckning än för fråga 4 och 5. En intressant fråga är om man 
på avdelningarna börjat arbeta enligt TUB-konceptet utan att de flesta inom personalen hunnit gå 
utbildningen, eller om det finns en snedfördelning där läkare i mindre utsträckning än övrig 
personal har möjlighet att delta i TUB-utbildningen? Vissa kommentarer tyder på att det åtminstone 
i några fall varit så. 

Fråga 7
De som gått TUB-utbildningen var mer positiva till tanken att TUB-projektet fyller ett behov på 
sjukhuset. Detta kan bero på att hela avdelningen gått utbildningen och börjat använda den, 
samtidigt som läkaren som svarat på enkäten, och att denne lättare kan se fördelarna än den som 
varken själv deltagit i utbildningen, eller, troligen inte heller har upplevt TUB i arbete på sin 
avdelning. 

ENKÄTEN: ANALYS AV KOMMENTARER 

TUB löser inte de viktigaste problemen
Nästan en tiondel av de som kommenterat påpekade att det blir i viss mån meningslöst med TUB 
om inte nästa steg i vårdkedjan fungerar (ofta plats på avdelning med högre vårdnivå). En viss 
uppgivenhet och stark frustration kan utläsas i kommentarerna. Man kan tolka stämningen i dessa 
kommentarer som en uppfattning om att TUB läggs på den redan dignande bördan av arbete som ett 
nytt projekt från ledningen, men att man som läkare sedan inte har mandat eller resurser att ge den 
vård man bedömer vara den bästa.

Att TUB behövs visar på brister i kunskap och kompetens
Författarna till TUB-boken har avsett att TUB skall fungera som ett hjälpmedel, och de har som 
slutord att man även fortsättningsvis ska tänka själv. (1) Detta kanske inte bara behöver 
kommuniceras ut bättre till de som deltar i TUB-utbildningen, utan också att man inom avdelningen 
diskuterar de möjliga problem som kan uppstå på grund av detta, innan man inför TUB.
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Hittills inte berörd av projektet
Att många som varken gått TUB-utbildningen eller ens i många fall hört talas om detta projekt ändå 
valde att svara på enkäten var i viss mån oväntat. Likaså svarade många som inte kände sig direkt 
berörda av projektet, t. ex. för att man enbart arbetade inom öppenvården. Sammanlagt var 25 % av 
kommentarselementen på temat ”Hittills inte berörd av projektet” Det visar att många är oerhört 
måna om att dels bidra till mer kunskap genom att svara på enkäter, och dels att man vill uppmuntra 
läkarstudenter som gör projektarbeten. Och även om det är omöjligt att utifrån de siffror denna 
studie får fram avgöra hurpass representativ enkätpopulationen är så visar dessa svar att även en del 
av de som inte känner sig berörda eller vet något om TUB ändå svarat på enkäten. 

Angående enkäten
Att enkäten var mycket översiktlig, och väldigt förenklad i förhållande till alla de variabler som 
egentligen efterfrågades, var ett medvetet val för att få den snabbläst och snabbesvarad. Några 
kommentarer visar att den, mer än vad som var avsikten, vände sig främst till de som redan deltagit 
i TUB-utbildningen. 
Likaså var indelningen i olika specialistområden mycket grov, och några beskrev var de arbetade 
för att de kunde passa in på mer än ett specialitetsområde. 

Diskussion av sammanfattat resultat 
 
De som gått TUB-utbildningen verkar endast i viss mån använda sina kunskaper från TUB-
utbildningen, och i ännu lägre grad anger de att de har ändrat hur de arbetar med svårt sjuka 
patienter. Någon berättar att de knappt handhar några svårt sjuka patienter, vilket skulle förklara 
varför de ej använder TUB så mycket. En läkare kommenterar att sjuksköterskorna inte gjort 
MEWS-skattningar trots att de efterfrågats och läkaren har så småningom slutat fråga. Den 
undersökning som Thulin gjort diskuterar att sjuksköterskor måste prioritera sina arbetsuppgifter, 
kan en del av förklaringen finnas här?(14) Å andra sidan har mer än en läkare beskrivit att TUB gett 
tydligare rapporter och allmänt bättre kommunikation. 
Flera läkare menar att de alltid arbetat enligt de koncept TUB innebär, och kan ha svarat ganska lågt 
utifrån att själva TUB-utbildningen inte gjort någon större skillnad. Man anar dessutom en stor 
uppgivenhet inför problemet med var man ska göra av de svårt sjuka patienterna när man upptäckt 
dem. Detta påminner om att Kirkpatrick menar att yttre påverkan ofta kan hindra personer från att 
använda sig av det de lärt sig och ändra sitt beteende.(18)

Två viktiga grupper bland dem som vill se förbättringar är de som erbjudits att gå utbildningen, men 
där de inte fått möjlighet till detta rent praktiskt, i form av tid avsatt enbart för detta, samt de ganska 
många som vill veta mer om TUB även om de inte arbetar på vårdavdelningar. Flera menar att det 
behöver dessa kunskaper då de vårdar svårt sjuka patienter, och hos andra antyds att man vill veta 
mer för vara delaktig i det som pågår på sjukhuset. 
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Hypotesprövning

TUB-projektet fyller i viss mån ett behov hos vissa grupper av läkarna som gått TUB-utbildningen, 
men inte en stor funktion. Några har märkt tydligare rapportering och att vitalparametrar mäts. 
Ingen har egentligen kommenterat sitt eget beteende mer än att många menar att de arbetade enligt 
dessa metoder redan innan. När de skattar sitt eget beteende har de endast i någon mån ändrat det 
p.g.a. TUB-utbildningen. 
Implementeringen har skett med stort och aktivt deltagande av vissa läkare, men många känner sig 
inte berörda. Flera har haft problem att delta i själva utbildningen då de ej fått ledigt från sina övriga 
arbetsuppgifter. 
 

 

HUR KAN MAN GÅ VIDARE
Ett ambitiöst projekt som TUB, som dessutom involverar många människor bör utvärderas vid flera 
tillfällen och på flera sätt. För att bedöma vilken påverkan TUB haft för att minska antalet 
undvikbara vårdskador och minska väntetiden när patienter försämras behöver man bestämma sig 
för vilka mått som dels ger information om det man vill veta, och dels är rimligt lätta att få fram. 
Den fortsättning med fokusgruppsintervjuer av instruktörer som TUB-projektets utbildare planerar 
att göra kommer att ge intressant information, bl.a. om hur det går att upprätthålla TUB-konceptet 
under längre tid, samt hur utbildning av ny personal samordnas med ev. repetition för de som gått 
utbildningen. 
Överföringen av kunskap från instruktörer till övrig personal kan utvärderas, t. ex. vore det 
intressant hur mycket information personalen får innan själva utbildningstillfället. Hur stora grupper 
utbildar man i? Hur försäkrar man sig om stöd från chefer och andra ledare?  Hur ordnar man rent 
praktiskt så all personal hinner med att delta i utbildningen?
Hur har diskussionen på de enskilda avdelningarna varit när TUB införts, och i vilken mån har hela 
läkargruppen då kunnat diskutera har inte efterfrågats direkt i enkäten, men vore spännande att veta. 

Vilka faktorer främjar eller hindrar enskilda medarbetare att följa TUB-konceptet? 
Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare skulle bl.a. kunna belysas genom att intervjua enskilda 
eller fokusgrupper där förväntningar och egna erfarenheter samlas in. I det sammanhanget skulle 
man kunna ta upp förväntningar och erfarenheter av att använda TUB. I vår undersökning 
planerades fokusgruppsintervjuer, vilka dock fick strykas då tiden inte skulle räckt till för analys av 
materialet. Förhoppningsvis kan andra ta fram dessa säkerligen spännande berättelser.

En annan fråga som på ett sätt är en av grunderna för hela problemet med undvikbara vårdskador, 
men samtidigt är oerhört komplex, är frågan om varför människor inte gör vad de borde. Hollnagel 
har berört en infallsvinkel när han diskuterar avvägningen som ständigt görs mellan effektivitet och 
grundlighet i sin bok ”The ETTO-principle”. (22)

Eftersom ledning och chefer på olika nivåer visast sig vara så viktiga för att införa och behålla 
förändringar, kanske t.ex. erfarenheter från andra länder kan användas för att man ska hitta sätt att 
utnyttja den resurs en bra ledning innebär för patientsäkerhetsarbete.(5) (23) (24) (25)
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BILAGA 1
Beskrivning av TUB 

Begreppet TUB-projektet syftar på hela det koncept som lanserats från Landstinget i Uppsala län,av 
S. Erichsen och E. Haddleton, inklusive de metoder som ingår, samt instruktörsutbildningen, TUB-
utbildningen ute på avdelningarna, och själva genomförandet och användandet i vardagen.

TUB-konceptet syftar på själva idén bakom TUB-projektet. 
TUB-utbildningen syftar främst på den utbildning som skett ute på avdelningarna.
I de fall där enbart ”TUB” används syftar det på TUB-projektet, TUB-konceptet, eller båda.

TUB-konceptets fem delar:
• SBAR – ett sätt att kommunicera som delar upp det man vill ha sagt i Situation, Bakgrund, 

Aktuellt och Rekommendation (t. ex. vad lyssnaren rekommenderar att man gör åt 
situationen) SBAR är ett hjälpmedel för att lyssnaren ska få en tydlig bild av situationen och 
förstå vad den som berättar vill ha hjälp med. 

• CRM – Crew Resource Management; handlar om samarbete i team. Den har många viktiga 
delar men handlar bl. a. om att både ledarskap och ”följarskap” måste vara tydliga, att man 
har tydlig kommunikation och att alla tillgängliga resurser används.

• ABCDE – en välkänd rutin för att uppmärksamma och åtgärda livshotande brister i de 
fundamentala livsuppehållande funktionerna, där man följer en struktur för att i logisk 
ordning bedöma och åtgärda hot mot livet, och inte missa något viktigt i en stressig 
situation. Inom TUB-konceptet kan ABCDE även användas i mindre stressade situationer, 
där hot mot liv och hälsa inte är lika akut, men bör bedömas. A står för Airways/luftväg, B 
för Breathing/ventilation, andning, C för Circulation/cirkulation, D för 
Disability/medvetandegrad och E för Exposure/exponering, undersökning av hela patienten. 
En fundamental del av ABCDE-konceptet är att man åtgärdar de problem man upptäckt 
direkt, innan man går vidare till nästa del. T. ex. vid ofri luftväg börjar man inte bekymra sig 
om cirkulationen samtidigt utan ser till att luftvägen blir fri först.   

• MEWS – Modified Early Warning Score, som kvantifierar vitalparametrarna 
andningsfrekvens, puls, blodtryck (i första hand systoliskt), temperatur, vakenhetsgrad samt 
urinproduktion. Dessa ges poäng och man får då en snabb överblick över patientens 
tillstånd. Poängen är bestämda för vuxna. Vid sämre vitalparametrar får man högre poäng. 
MEWS-poängen för olika värden på vitalparametrar finns också angivna på små plastkort, 
tänkta att ha i fickan, så att man alltid kan få fram korrekta poäng. 

• TUB-trappan är en nyhet som innebär att man vid olika MEWS-poäng har förbestämda 
åtgärder som ofta innebär att någon annan inom vården ska kontaktas, men även mer 
övervakning och en del åtgärder. Exempelvis vid 1-2 poäng ska ansvarig sjuksköterska 
kontaktas, man ska utvärdera insatt behandling samt fortsätta med kontroller enligt 
ordination. Vid MEWS 7 och över ska man förutom ansvarig sjuksköterska också kontakta 
ansvarig läkare och intensivvårdskonsult. Dessa båda ska bedöma patienten inom 15 
minuter. Den patienten får inte lämnas ensam och skall bedömas och behandlas enligt 
ABCDE-konceptet. 
För poängsteg däremellan finns mellansteg, där ex. andra tidsgränser anges. 
TUB-trappan är tänkt att modifieras på den enskilda avdelningen så att den passar för de 
patienter man har. 
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BILAGA 2
Mejl första utskicket

Webbenkät om Akademiska sjukhusets projekt Tidig Upptäckt och Behandling

Hej (förnamn)!

Jag  forskar om införandet av projektet Tidig Upptäckt och Behandling (TUB) här på Akademiska. 
För att ta reda på hur mycket sjukhusets läkare vet om detta för närvarande har jag en enkät som tar 
mindre än en minut att svara på. Jag blir väldigt glad om du vill vidarebefordra denna länk till din 
läkargrupp! Självklart vill jag gärna att också du själv fyller i enkäten! Tack på förhand!
 
Christina Edeby 
Läkarstudent, Uppsala 
 
Länk till enkäten:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dEpDYllhNGxYelJyd3RERDJ5alFRRkE6MQ

Webbenkät om Akademiska sjukhusets projekt Tidig Upptäckt och Behandling

Hej (förnamn)!

Jag  forskar om införandet av projektet Tidig Upptäckt och Behandling (TUB) här på Akademiska. 
För att ta reda på hur mycket sjukhusets läkare vet om detta för närvarande har jag en enkät som tar 
mindre än en minut att svara på. Jag blir väldigt glad om du som verksamhetschef vill 
vidarebefordra denna länk till din läkargrupp! Tack på förhand!
  
Christina Edeby 
Läkarstudent, Uppsala 
 
Länk till enkäten:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dEpDYllhNGxYelJyd3RERDJ5alFRRkE6MQ
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BILAGA 3
Mejl för påminnelse

Påminnelse: Webbenkät om projekt Tidig Upptäckt och Behandling 

Hej igen!

Tack till dig verksamhetschef som skickade länken till min webbenkät vidare till dina läkare! 
Jag blir oerhört tacksam om du kan skicka även denna första och sista! påminnelse vidare till 
läkarna inom ditt verksamhetsområde!

Webbenkäten går väldigt fort att svara på, och gäller alltså införandet av projektet Tidig Upptäckt 
och Behandling på Akademiska sjukhuset. Även svar från de som ännu inte vet något om detta 
behövs (då svarar man på de frågor man kan)!

De läkare som svarat tidigare behöver naturligtvis inte svara igen, och jag vill verkligen tacka er- 
svaren ser väldigt intressanta ut!

Christina Edeby
läkarstudent, Uppsala

Länk till enkäten:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dEpDYllhNGxYelJyd3RERDJ5alFRRkE6MQ
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BILAGA 4
Webbenkät 

Sju snabba frågor till dig som är läkare - webbenkät om TUB 

Hej! 

Jag vill veta vad du som läkare tycker om projektet Tidig Upptäckt och Behandling (TUB) som 
Uppsala läns landsting infört. För att göra det enkelt att svara är detta en kort enkät med 
flervalsfrågor. Det finns även möjlighet till egna kommentarer. Enkäten är anonym och resultatet 
kommer att sammanställas så det inte går att utläsa vad en enskild person svarat.

Landstinget inför TUB med syfte att minska antalet undvikbara patientskador och dödsfall hos 
inneliggande patienter, med hjälp av verktyg för bedömning och kommunikation när patienter 
försämras. All patientnära personal på sjukhusen ska utbildas.
Delarna i TUB är systematisk undersökning av vitalstatus enligt ABCDE, poängberäkning av 
vitalparametrar enligt MEWS (Modified Early Warning Score), teamarbete enligt CRM (Crew 
Resource Management) och kommunikation enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt och 
Rekommendation).

Resultatet från enkäten används i första hand till en rapport inom ramen för läkarprogrammets 
självständiga arbete, men även för återkoppling till TUB-gruppen. Rapporten beräknas vara klar 
under hösten 2012.

Jag blir väldigt tacksam för att du tar dig tid att svara!
Christina Edeby
Läkarstudent, Uppsala universitet

Om du vill ta del av rapporten så skicka gärna ett mejl till mig:
cedeby@gmail.com

1. Vilken specialitet arbetar du inom? 

• Kirurgisk 
• Medicinsk 
• Annan

2. Har du hört talas om TUB-projektet? 

• Ja 
• Nej

3. Har du fått utbildning inom TUB-projektet? 

• Ja 
• Nej

4. Jag använder mina kunskaper från TUB-utbildningen regelbundet Hur väl instämmer du med 
ovanstående? 

1 2 3 4 5 6 7
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Jag instämmer inte 
alls

Jag instämmer 
helt

5. TUB-utbildningen påverkar hur jag handlägger mina patienter Hur väl instämmer du med 
ovanstående? 

1 2 3 4 5 6 7

Jag instämmer inte 
alls

Jag instämmer 
helt

6. TUB-projektet har påverkat hur avdelningen arbetar med svårt sjuka patienter Hur väl instämmer 
du med ovanstående? Om din avdelning inte infört TUB ännu kan du markera (1) 

1 2 3 4 5 6 7

Jag instämmer inte 
alls

Jag instämmer 
helt

 

7. TUB-projektet fyller ett behov på sjukhuset Hur väl instämmer du med ovanstående? 
1 2 3 4 5 6 7

Jag instämmer inte 
alls

Jag instämmer 
helt

8. Dina kommentarer om TUB-projektet T. ex. kring införandet, behovet av det och på vilket sätt 
det förändrat arbetet på avdelningen?
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