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Sammanfattning 

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) har, i samarbete med Stanford University, 

utvecklat programmet Clinical Innovation Fellowships (CIF) för att identifiera 

förändringsbehov inom vården. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida 

arbetssättet med Clinical Innovation Fellowships har åstadkommit förändringar för patienter, 

medarbetare och ekonomi på värdklinikerna. 

 

Undersökningen har visat att arbetssättet med CIF framförallt har åstadkommit förändringar 

för medarbetare. Även förändringar för patienter har genomförts, dock har den ekonomiska 

aspekten av programmet varit svårare att mäta och se några konkreta förändringar inom. 

 

Det har gått att tyda en generell trend som visar att de undersökta värdklinikerna valt att börja 

med de förändringar som är av mer praktisk natur och enklare att genomföra lokalt på 

kliniken. Värdklinikerna har haft svårare att genomföra större, organisatoriska förändringar, 

vilka styrs mer centralt på sjukhusen. Undersökningen på de utvalda värdklinikerna visade att 

något som skulle gynna CTMHs arbetssätt med CIF skulle vara att etablera en uppföljning på 

klinikerna. Då undersökningen har visat på att inga större förändringar, vilka beslutas om på 

en central nivå, har genomförts skulle ett nätverk för tidigare värdkliniker underlätta 

genomförandet av dessa förändringar genom att klinikerna skulle kunna gå samman och med 

större genomslagskraft utarbeta förändringsförslag för gemensamma behov. 
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Tack! 
Först och främst skulle vi vilja tacka vår uppdragsgivare CTMH, och då framförallt våra 

handledare Ylva Askfors och Anna Sandebring. Det har varit mycket intressant och lärorikt 

att studera Clinical Innovation Fellowships. Vi uppskattar verkligen den tid och energi ni har 

lagt ner och för alla kloka råd Ni givit oss! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jan Lindvall på företagsekonomiska institutionen 

vid Uppsala universitet för all vägledning och stöttning under arbetets gång! Du har petat in 

oss på rätt bana varje gång vi börjat sväva iväg. 

 

Vi vill även tacka Gunnar Öhlén, Urban Arnelo, Åsa Dedering och Signe Friesland, ansvariga 

för arbetet med Clinical Innovation Fellowships på de utvalda klinikerna, för att Ni tog er tid 

att intervjuas. Utan dessa intervjuer hade uppföljningsarbetet inte varit möjligt att genomföra. 

 

Vi vill även tacka samtliga opponenter från vår seminariegrupp som under terminens gång 

kommit med många kloka synpunkter och förslag till förbättring. 

 

Sist, men inte minst, vill vi rikta ett speciellt tack till våra sambos för all mat, support och 

kärlek ni ställt upp med. 

 

Vår ambition har varit att bidra, inte enbart med en formell akademisk uppsats, utan även med 

en intressant och givande läsning som belyser det viktiga arbete som sker inom sjukvården 

varje dag. 

 

Vänligen, 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Lövgren    Filippa Malmqvist 
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1. Behov av förändring inom svensk sjukvård 

Sverige står inför en demografisk förändring som kommer påverka samhället i stort, och inte 

minst sjukvården. Färre barn föds samtidigt som människor lever allt längre (Framtidens 

välfärd och den åldrande befolkningen, 2013). Beräkningar kring den demografiska 

utvecklingen spår att år 2050 kommer 29 % av Europas befolkning vara 65 år eller äldre (The 

demographic future of Europe - from challange to opportunity, 2006).  Med en äldre 

befolkning ökar också trycket på sjukvården eftersom äldre människor i högre utsträckning 

tenderar att vara multisjuka, det vill säga ha flera åkommor och diagnoser som kräver insatser 

från sjukvården. Det leder till att en mindre andel av befolkningen kommer att bidra till 

statens skatteintäkter samtidigt som en större andel kommer behöva insatser från sjukvården. 

(Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen, 2013) I och med dessa förändringar 

kommer sjukvården att behöva förändra sin struktur och sitt arbetssätt för att på bästa sätt ta 

tillvara på de resurser som finns tillgängliga för att kunna leverera världsledande vård. 

 

I Sverige finansieras sjukvården till största del av skattemedel. Med anledning av detta, samt 

sjukvårdens påtagliga närvaro och viktiga roll i samhället, är det av stor betydelse för många 

personer att sjukvården styrs och struktureras på ett sätt där resurser används på ett så 

effektivt sätt som möjligt och där kunskap tas tillvara och nyttjas till sin fulla kapacitet. Det är 

mot denna bakgrund som det idag bedrivs forskning och olika typer av projekt som ämnar 

förbättra och effektivisera sjukvården. Vad som är viktigt med dessa projekt och försök med 

att förbättra sjukvården är att det genomförs uppföljning och utvärdering av vad projekten 

resulterat i, för att på så vis kunna göra en korrekt bedömning huruvida ett arbetssätt varit 

lyckat eller inte. 

 

Att arbeta med förändringar och förbättringsarbete är vanligt inom de flesta branscher, men 

trots detta implementeras aldrig 70 % av de förbättringsinitiativ som arbetas fram 

(Progressrapport 2011). Av de förändringsprocesser som börjar implementeras når 50 % inte 

längre än det initiala skedet av en förändringsprocess (Kotter, 1999, sid.77). Att identifiera 

problem och behov för att kunna ta fram lösningar och förändringsförslag är inte tillräckligt 

om dessa inte implementeras och kommer till användning. En anledning till att majoriteten av 

initiativ till förbättring och effektivisering inom sjukvården misslyckas kan - utöver 

organisatoriska svårigheter så som tidsbrist och det faktum att sjukvården är en stor och 
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oflexibel organisation - bero på att det kan vara svårt att genomföra förändringar inom 

vårdyrken, vilka kännetecknas av starka professioner. Till exempel så är läkare en autonom 

yrkesgrupp med stort förtroende och auktoritet, i den traditionella hierarkin har läkare mer 

ansvar och är överordnade sjuksköterskor, och i vissa fall även sina chefer, vilket kan försvåra 

förändringar. (Powell, 2012, sid. 808) 

 

Ett nytt sätt att angripa denna problematik är arbetet med programmet Clinical Innovation 

Fellowships (CIF) som drivs av Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) som är en 

centrumbildning bestående av Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) och Stockholms Läns Landsting (SLL) som likvärdiga huvudmän. Programmet CIF 

identifierar och analyserar underliggande behov samt kommer med konkreta 

förändringsförslag för en specifik klinik, en så kallad värdklinik (1CTMH, 2014). Arbetssättet 

grundar sig på samma metodik som Biodesign Process som är ett systematiskt 

tillvägagångsätt där man identifierar kliniska behov, presenterar en lösning och sedan 

implementerar denna. Metoden är utvecklad av Stanford University i USA och har sedan 

anpassats efter svenska förhållanden. (Nimgaonkar, et al., 2013) (Yock, et al 2009) Det som 

är speciellt med CIF är att en värdklinik använder sig av ett externt multidisciplinärt team som 

kallas Fellows Team, som består av fyra personer med olika bakgrunder inom teknik, 

industriell design, medicin och management. Detta arbetssätt syftar till att Fellows Teamet 

bland annat ska studera det dagliga arbetet på en klinik och sedan, utifrån deras olika 

professionella bakgrunder, identifiera vilka underliggande behov som orsakar problem på 

kliniken. Teamen sammanställer de identifierade behoven och presenterar konkreta 

förändringsförslag som kan tillgodose de behov som kliniken anser viktigast, dessa kan sedan 

användas i klinikens fortsatta interna förändringsarbete. Syftet med denna uppföljningsstudie 

är att undersöka huruvida arbetssättet med Clinical Innovation Fellowships har åstadkommit 

förändringar för patienter, medarbetare och ekonomi på värdklinikerna. 

2. Teori 

Det går att dela in förändringar i två kategorier, revolutionära eller evolutionära. Beslut kring 

revolutionära förändringar fattas från en högre nivå inom en verksamhet och är ofta en 

reaktion på plötsliga händelser som kräver direkta reaktioner och insatser, till exempel vid en 

ekonomisk kris eller ledarskapsbyte. De revolutionära förändringarna sker ofta under en 

begränsad tidsperiod där förändringsarbetet får tillgång till mycket resurser vilket underlättar 
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implementeringen. Risken med revolutionära förändringar kan vara att förändringarna inte 

hinner bli en del av organisationens kultur innan fokus förflyttats till ett annat 

förändringsområde, vilket kan leda till att det som har förändrats successivt återgår till hur det 

tidigare var. (Gersick, 1991, sid. 10 – 36) 

 

Den andra kategorin är evolutionära förändringar. Dessa drivs istället av medarbetare på 

olika nivåer inom en verksamhet och fungerar mer som en process under en längre tid. Istället 

för att en chef bestämmer hur en förändring ska genomföras fungerar chefen snarare som 

teamledare genom att stötta processen vid evolutionära förändringar. Med en ökad förståelse 

kring bakgrunden av en förändring ökar sannolikheten att förändringens resultat förankras och 

blir en naturlig del i verksamheten eftersom medarbetarna varit involverade i 

förändringsarbetet och på så vis skapat en tydligare förståelse för förändringen. Detta 

stämmer överens med det som Senge, enligt Bower (2000), hävdar om att organisatoriska 

förändringar beror på inlärning, och inlärning är beroende av att människor vill lära sig. 

Risken med evolutionära förändringar är att de kan vara svåra att implementera om 

medarbetarna inte förstår eller accepterar förändringen. (Gersick, 1991, sid. 10 – 36) Det finns 

likheter mellan evolutionära förändringar och den behovsdrivna designmetodiken, där 

förändringsarbetet utgår från de underliggande behov som orsakar ett problem, som arbetet 

med CIF grundas på. Således undersöker denna studie ett evolutionärt förändringsarbete. 

 

När förändringar sker över tid skapas en förändringsprocess med flera faser. Senge (1999) 

beskriver tre övergripande faser; initiering, bibehållande och omvandling. De resultat som 

Fellows Teamen presenterar kan användas inom samtliga faser och ger klinikerna möjlighet 

att basera det egna förändringsarbetet på det resultat som presenteras. Det finns mycket 

forskning kring ämnet som försöker bringa klarhet i hur man på bästa sätt genomför 

förändringar (exempelvis Senge (1999), Kotter (1999), Beer (2000)). Begreppet förändringar 

är brett då det kan ha olika typer av karaktär. Det finns litteratur som gör en distinktion mellan 

de engelska begreppen Transformation och Change, där transformation är ett vidare begrepp 

som innefattar mer omfattande, strukturella förändringar inom en verksamhet, men som också 

inkluderar mindre, småskaliga förändringar som bidrar till en större strukturell förändring. 

(Iveroth, 2010) Enligt Kotter (1999, sid. 80) sker change på en lägre nivå och kräver att det 

finns en ledare, medan transformation utspelas på en högre nivå och involverar ledningen 

inom en organisation. Transformation påverkar även organisationens intressenter i större 

utsträckning. 
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Förändringsarbete inom sjukvården är mycket komplext då det är en verksamhet som 

inkluderar avancerad teknik, en hög medicinsk kunskapsnivå och många olika avdelningar 

och kliniker som behöver samverka då patienter ofta behöver specialkompetens som finns 

spridd mellan olika kliniker (Powell, 2012, sid. 807). Olika förändringar är olika svåra att 

genomföra och kan bero på hur komplext förändringsområdet är, vilken nivå inom en 

organisation som förändringen är tänkt att genomföras samt hur många som är involverade 

(Senge, 1999). Sjukvården kännetecknas av strikta regelverk som också kan bidra till att 

försvåra förändringar. Denna studie undersöker patienter, medarbetare och ekonomi som 

förändringsområden. Dessa tre områden är integrerade i varandra, det som händer inom ett 

område påverkar även de andra och det är delvis detta som gör sjukvården till en komplex 

verksamhet.  

2.1 Multidisciplinära team som förändringsagenter 

För att underlätta genomförandet av vissa förändringar kan man använda sig av 

förändringsagenter. Förändringsagenter är personer som antingen tillhör eller kommer till en 

verksamhet för att med en analytisk metod angripa ett problem och undersöka vilka behov 

som är de underliggande orsakerna till att problemet uppstått. Förändringsagenter kan verka 

individuellt eller i grupp med andra förändringsagenter för att uppnå sitt mål. En fördel med 

förändringsagenter är att de kan se på en verksamhet utifrån nya perspektiv. Det är med 

bakgrund av detta som förändringsagenter, vid implementering av nya processer, leder 

förändring genom ökat samarbete mellan olika nivåer inom en verksamhet. (Foley, 2013) När 

förändringsagenter presenterar ett resultat med förändringsförslag och sedan lämnar 

verksamheten finns det en risk, liknande den vid revolutionära förändringar, att de som är 

kvar inom verksamheten inte vet hur de kan tillgodogöra sig det presenterade resultatet. Utan 

uppföljning riskerar arbetet med förändringarna att falla i dvala och aldrig genomföras. 

 

Ett sätt att organisera och verkställa förändring är användningen av multidisciplinära team 

(MDT). MDT är team bestående av personer med olika professionella bakgrunder och 

kompetenser som tillsammans arbetar för att nå ett gemensamt mål. Idén med att konstruera 

ett team bestående av personer med olika kunskaper är att de ska kunna se på ett arbete från 

nya perspektiv och kunna ifrågasätta rådande normer kring hur ett arbete genomförs för att 

hitta ett bättre och mer effektivt arbetssätt. Arbetssättet med team bestående av olika 

professioner och kompetenser motiveras av att större kunskap och kreativitet kan skapas inom 
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en organisation genom att låta olika personers synpunkter och erfarenheter komma till 

uttryck. (Omanovic & Leijon, 2001, sid. 5) 

För att övervinna den komplexitet som finns inom sjukvården används MDT för att inkludera 

flera olika typer av kompetenser och färdigheter inom samma team. Den brittiska 

hälsovårdsmyndigheten definierar MDT som “en grupp av människor inom olika 

sjukvårdsdiscipliner som tillsammans möts vid ett givet tillfälle (antingen fysiskt på samma 

plats eller via video- eller telefonkonferens) för att diskutera en specifik patient och hur var 

och en inom teamet kan bidra till diagnostisering och behandlingsbeslut kring den specifika 

patienten.” (Flessing et al., 2006). Ett sådant team ser problem ur olika perspektiv vilket leder 

till flerdimensionella lösningar och ett ökat lärande över professionsgränser (Fay et al., 2006). 

Arbetssättet med MDT leder till att resurser i sjukvården utnyttjas bättre och mer effektivt. 

Dels genom att antalet akuta läkarbesök minskar tack vare en tydligare helhetsbild av 

patientens åkommor och dels för att patienters väg genom vården förkortas vilket gynnar 

patienten. (Forum för Välfärd, 2013) Det finns uppenbara fördelar att arbeta med MDT, men 

det finns också vissa svårigheter kring hur man implementerar detta arbetssätt för att försäkra 

att teamet verkligen kommer till sin rätt. Brist på tid, ledarskap, administrativ support och 

nödvändiga resurser är några faktorer som kan skapa hinder för arbetssättet (Flessing et al., 

2006). Det finns även svårigheter med mångfald, bland annat kan det finnas en osäkerhet för 

det som är nytt och annorlunda och det kan i vissa fall finnas språkbarriärer som gör det svårt 

att förstå varandra. Homogena grupper kan ibland arbeta snabbare och mer effektivt än 

sammansatta grupper med olika bakgrund. (Alm, 1999) 

2.2 Viktigt vid genomförandet av förändringar 

Senge (1999) identifierar tid som en viktig faktor för att lyckas genomföra en förändring. Det 

spelar ingen roll vad det finns för intresse eller ambitioner för att genomföra en förändring, 

såvida det inte finns tid för planering och strukturering kommer det vara svårt att lyckas. Det 

krävs att det finns tid för planering och diskussioner kring verksamheten. (Senge, 1999, sid. 

66) Vidare hävdar Senge (1999, sid. 67) att det är viktigt att en förändring inte inkluderar allt 

för många olika delar då det kan vara svårt att bibehålla det fokus som krävs för att lyckas 

genomföra förändringen. För att underlätta implementering av en förändring bör det vara 

tydligt vilka som ansvarar för att genomföra arbetet. Dessa kan behöva vägledning och stöd 

för att kunna fokusera och lyckas. (Senge, 1999, sid. 103) 
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När ett förändringsarbete är genomfört är det viktigt att det nya arbetssättet har tillräckligt 

med legitimitet och kontroll för att kunna verka autonomt utan inblandning från 

stödfunktioner, så som den stöttning och vägledning som användes under den initiala fasen 

(Senge, 1999, sid. 360). Man bör se till att det nya beteendet som uppkommit som ett resultat 

efter förändringen blir en del av företagets kultur och ett accepterat sätt att utföra sysslor 

(Kotter, 1999, sid. 92). Det är också viktigt att verksamheten tar lärdom från vad som skett 

under processen för att underlätta vid nästa förändringsarbete (Senge, 1999, sid. 360). 

2.3 Teoretiska förväntningar 

Genom att kombinera fördelarna med externa förändringsagenter och bred kompetens hos 

MDT kan man tänka sig att det vore möjligt att överbrygga många av de problem och den 

komplexitet som finns när man ska genomföra förändringar inom sjukvården. Utifrån det 

evolutionära förhållningssätt och den biodesign-metodik som programmet CIF använder sig 

av finns möjligheten att belysa och förstå de underliggande behov som orsakar problem och 

förändra dessa, men för att lyckas med detta krävs tid, vägledning och att eventuella 

successiva framgångar uppmärksammas och kopplas samman med förändringsarbetet. Av de 

tre förändringsområdena patienter, medarbetare och ekonomi, är det troligt att patienter är det 

område där CIF åstadkommit mest förändring eftersom patientvård är det mest centrala inom 

den medicinska professionen. 

3. Metod 

Denna kandidatuppsats är utformad som en deskriptiv uppföljningsstudie på CTMHs program 

Clinical Innovation Fellowships (CIF) och har som syfte att undersöka huruvida arbetssättet 

med CIF har bidragit till förändringar för patienter, medarbetare och ekonomi på de kliniker 

som agerat som värdkliniker för programmet. För att uppfylla detta syfte har en jämförande 

case-studie utförts där fyra av de tolv värdklinikerna har undersökts för att identifiera 

förändringsfaktorer genom systematiska jämförelser klinikerna emellan. (Yin, 1989) Vidare 

har även litteratur och sekundärdata använts som komplement. Uppföljningen har haft fokus 

på förändringar inom tre områden; patienter, medarbetare och ekonomi, för att ge en så 

rättvisande bild som möjligt kring hur arbetet med CIF eventuellt påverkat en värdklinik som 

helhet. 
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Arbetet med CIF är ett unikt arbetssätt och CTMH var först i Europa med att tillämpa 

Stanfords upplägg med ett externt multidisciplinärt team som observerar arbetet på en klinik 

och sedan sammanställer förbättringsförslag som ligger till grund för klinikens eget 

förbättringsarbete. Då CTMHs arbete med CIF inte bedrivits i någon större skala och enbart 

inom ett landsting är det svårt att med full säkerhet kunna säga vad arbetssättet med CIF 

skulle bidra med på andra kliniker inom andra landsting. Effekterna av arbetet med CIF på 

olika kliniker kan ha påverkats av faktorer som skiljt sig mellan de olika klinikerna, så som 

vilken typ av vård som ges, och detta kan ha påverkat utfallet av huruvida arbetssättet med 

CIF har kunnat bidra till några förändringar hos värdkliniken. Det betyder att resultaten inte 

helt kan appliceras på de kliniker som inte intervjuades, vilket gör att den externa giltigheten 

inte är lika hög och att resultaten inte kan generaliseras helt. (Jacobsen, 2002) 

3.1 Definition av viktiga nyckelord 

Inför insamlingen av primär- och sekundärdata var en definition och indelning av vilken typ 

av förändringar som ingick i de olika områdena patienter, medarbetare och ekonomi 

nödvändig. Detta för att veta vilken data som var relevant för undersökningen, men också för 

att kunna koppla det insamlade materialet till de olika områdena. Definitionerna gjordes i 

form av nyckelord och utgick från de fyra klinikrapporter som varje Fellows Team presenterat 

för respektive värdklinik. I klinikrapporterna presenteras observationer, identifierade behov 

och förändringsförslag. Uppsatsförfattarna läste var för sig igenom de fyra klinikrapporterna 

och sammanställde för varje klinik en lista på de behov och företeelser som de ansåg 

återkomma ofta i de olika klinikrapporterna och kopplade dessa till de olika 

förändringsområdena, till exempel om det i klinikrapporten från akutkliniken ofta 

uppmärksammades behov av bättre information till patienterna kopplades detta till 

förändringsområdet patienter. Uppsatsförfattarna gjorde således fyra listor var och jämförde 

sedan dessa. Därefter sammanställdes gemensamma listor för varje klinik där endast de behov 

och företeelser som både uppsatsförfattarna uppmärksammat och kopplat till samma 

förändringsområde togs med, detta för att öka validiteten och realiteten i urvalsprocessen. De 

fyra listorna användes sedan vid intervjuerna som checklistor med klinikspecifika behov och 

förändringsförslag (se bilagor). Utöver de klinikspecifika checklistorna sammanställdes även 

de generella nyckelorden under varje område som gällde för samtliga kliniker: 
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Patienter:               Information, Service, Säkerhet 

Medarbetare:         Flöden1, Arbetsmiljö, Stress 

Ekonomi:               Tid, Flöden, Rutiner  

    

Nyckelorden var de ord som det lades extra uppmärksamhet vid under intervjuerna och som 

gjorde att det blev enklare att koppla det som sades under intervjuerna till de olika 

förändringsområdena. 

3.2 Primärdata 

Uppföljningen bygger huvudsakligen på primärdata i form av personliga, semistrukturerade 

intervjuer som genomförts med klinikchefer och handledare vid de kliniker som arbetat med 

CIF och varit värdkliniker för ett Fellows Team. Som en del av insamlandet av primärdata 

kontaktades de före detta Fellows som utgjorde de Fellows Team som undersökts. Detta för 

att få en vidare bakgrundsbild av hur arbetet med CIF gått till och få en uppfattning kring de 

personer som utgjort Fellows Teamen. De före detta Fellowsen kontaktades via mail, fyra 

svarade per mail och utav dessa var det tre som gav svar över telefon om hur de sett på arbetet 

med CIF och vilka personer de ansåg skulle vara värdefulla att kontakta då undersökningen 

skulle genomföras. 

3.2.1 Val av kliniker 

På grund av uppsatsens givna omfattning och tidsram avgränsades uppföljningen av CTMHs 

arbete med CIF till fyra av de tolv kliniker som deltagit i programmet. De fyra kliniker som 

undersöktes och som var föremål för detta uppföljningsarbete är två av klinikerna som deltog 

i arbetet med CIF under första årgången 2010/2011 (akutkliniken i Huddinge och 

gastrocentrum kirurgi, båda del av Karolinska universitetssjukhuset) samt två av de kliniker 

som deltog under årgång tre, 2012/2013 (onkologiska kliniken och fysioterapikliniken, 

dåvarande sjukgymnastikkliniken, båda vid Karolinska universitetssjukhuset). Akutkliniken 

och gastrocentrum valdes då de var de två första klinikerna som tog emot Fellows Team. 

Detta har gjort det möjligt att se vilka eventuella långvariga effekter arbetet med CIF har 

kunnat bistå med. Onkologiska kliniken och fysioterapikliniken valdes eftersom CTMH till 

denna årgång hade etablerat ett nytt moment i programmet; studenter skrev examensarbeten 

kring varsitt specifikt behov som Fellows Teamen tidigare uppmärksammat och som 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Flöde innebär här att rätt åtgärder vidtags direkt för att förbättra patientflöden, minska tidsspill och förkorta 
köer 
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värdkliniken önskade arbeta vidare med. Det ansågs därmed intressant att undersöka om 

momentet med examensarbeten påverkat huruvida Fellows Teamens förbättringsförslag 

genomförts. Årgång 2012/2013 valdes framför årgång 2013/2014 eftersom det vid denna 

studie genomförande endast hade passerat ett fåtal månader sedan Fellows Teamen från 

årgång 2013/2014 lämnade sina kliniker och det fanns då en risk att klinikerna inte haft 

tillräcklig tid för att implementera och arbeta med det material som Fellows Teamen 

presenterade. Detta uppföljningsarbete studerar förändringsprocesser, vilket innebär att det är 

ett pågående arbete utan en specifik tidsram som studeras. Det finns en bestämd tidsram för 

tiden då Fellows Teamet befinner sig på kliniken och programmet CIF genomförs, men 

klinikernas interna förändringsarbete är ständigt pågående. 

 

Den typ av vård och behandling som ges av de olika klinikerna skiljer sig också åt. Man kan 

göra en distinktion mellan cure (botande) och care (vårdande) sjukvård (Lanoix, 2007). 

Akutkliniken är ett tydligt exempel där fokus ligger på cure, att snabbt bota den akuta 

situation som hotar en patient. Fysioterapikliniken däremot bedriver en annan typ av 

verksamhet som är mer care-fokuserad, där deras mål är att hjälpa patienten att nå bästa 

möjliga rörelsefrihet och livskvalitet (1Karolinska, 2014). Eftersom svårighetsgraden av att 

genomföra förändringar delvis beror på hur komplex en verksamhet är så har det varit av 

intresse att undersöka om det funnits några skillnader mellan hur de olika klinikerna påverkats 

av arbetet med CIF. 

 

Angående hur många, och vilka, av de tolv klinikerna som deltagit i CIF som skulle ingå i 

denna uppföljningsstudie gjordes en avvägning mellan kvantitet och kvalitet. Med färre 

undersökta kliniker hade det varit lättare att genomföra en djupare, mer kvalitativ analys, men 

samtidigt är det lättare att göra jämförelser och dra mer underbyggda slutsatser då flera 

kliniker undersöks. Att undersöka två årgångar med sina respektive två kliniker var praktiskt 

genomförbart inom den givna tidsramen och ansågs mer tillförlitligt än att enbart jämföra en 

klinik från respektive två årgångar. 

3.2.2 Intervjuer 

Som en del av metoden för att undersöka huruvida arbetssättet med CIF har åstadkommit 

förändringar för patienter, medarbetare och ekonomi på en värdklinik valdes personliga, 

semistrukturerade intervjuer. Checklistorna fungerade som en mall och lade den struktur som 

intervjuerna utgick från. Syftet med intervjuerna var att öka förståelsen för hur värdklinikerna 
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uppfattade arbetet med CIF och hur de gick vidare med det material som Fellows Teamen 

presenterat. 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom de utgår från en given struktur (i detta fall 

checklistorna), men karaktäriseras samtidigt av att det finns utrymme för ett personligt 

samspel. Det personliga samspelet upplevdes som en viktig faktor i de kvalitativa, personliga 

intervjuerna för att få respondenten att känna sig bekväm. Dock finns det en risk att en friare 

struktur leder till minskat personligt förtroende om respondenten inte känner tillräcklig tillit 

för att ge fullständiga svar (Saunders, 2012). För att öka förtroendet för uppsatsförfattarna 

som höll i intervjuerna signerade de sekretess- och tystnadspliktsavtal inför intervjuerna. 

Uppsatsförfattarna lovade att inte lämna ut någon känslig information, så som information 

kring enskilda patienter. Dock uppmärksammades respondenterna inför varje intervju att 

uppsatsförfattarna förbehåller sig rätten att använda allt det som sades under intervjuerna och 

att den information som respondenterna lämnar under intervjuerna kan publiceras i denna 

studie som är en kandidatuppsats, och således en offentlig handling. 

 

Samtliga intervjuer spelades in för att utesluta felaktiga efterkonstruktioner kring vad som 

egentligen sades.  För att ytterligare skapa en större legitimitet för uppsatsförfattarna fanns en 

representant från CTMH med under varje intervju. Denna hade en passiv roll och satt endast 

med under intervjun som åskådare. För att detta inte skulle påverka respondenternas svar så 

till vida att de skulle undvika att kritisera CTMHs roll i arbetet med CIF poängterades det 

inför intervjuerna att denna kandidatuppsats skrivs som en uppföljning av arbetet med CIF för 

att se hur programmet kan förbättras. Genom en mer öppen struktur tilläts även 

respondenterna att tala kring hur de upplevt arbetet med CIF och berätta om aspekter som 

kanske inte tagits upp i klinikrapporterna. Respondenterna ombads att ge exempel på 

situationer där arbetet med CIF bidragit till förändringar. 

 

Trots en förutbestämd struktur och noggranna förberedelser inför intervjuerna kan det vara så 

att det finns skillnader i hur intervjuerna genomfördes avseende kroppsspråk och personlig 

anknytning mellan uppsatsförfattarna och respondenterna. Två av klinikerna som har 

undersökts deltog årgången 2010/2011, vilket gör att det finns en risk att anställda har glömt 

bort hur det var innan, vilka skillnader som har uppstått och vad som några år senare faktiskt 

kan kopplas till Fellows Teamets arbete. Enligt “Improving Patient Care: the Implementation 

of Change in Health Care” så minskar respondenternas trovärdighet desto längre tid som har 
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gått sedan implementeringen av förändringsarbetet skett. (Eccles et. Al, 2013, s. 346) Denna 

osäkerhet reducerades till viss del med hjälp av checklistorna, då listorna innehöll punkter 

som nämnts i klinikrapporterna som respektive klinik erhållit efter Fellows Teamens tid på 

kliniken. Genom att utgå från dessa punkter och specifikt fråga om dem så påmindes 

respondenterna om vad Fellows Teamet faktiskt gjort på kliniken. Risken med att använda 

checklistor var att de som utförde intervjun kunde bli begränsad av listorna och stressade om 

respondenten vek av från de ämnen som fanns med på checklistan. Detta skulle kunna 

resultera i att viktiga aspekter som respondenten tog upp inte noterades då de inte var med på 

checklistan. Genom att spela in intervjuerna försäkrade sig uppsatsförfattarna om att ingen 

information undgick att dokumenteras. 

3.2.3  Val av respondenter 

De personer som valdes för intervjuer är följande: 

 

Dåvarande verksamhetschef och överläkare Gunnar Öhlén akutkliniken, Huddinge.  

Delaktig i arbetet med CIF på akutkliniken 2010/2011. Mentor inom CIF även 

2011/2012. Arbetar numera som chefläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Överläkare Urban Arnelo gastrocentrum, Huddinge. Arbetar fortfarande på gastrocentrum  

med samma titel. Delaktig i arbetet med CIF på gastrocentrum år 2010/2011. 

Verksamhetschef och fysioterapeut Åsa Dedering fysioterapikliniken, Solna och 

Huddinge. Arbetar fortfarande på fysioterapikliniken med samma titel. Delaktig i 

arbetet med CIF på fysioterapikliniken år 2012/2013. 

Verksamhetschef och överläkare Signe Friesland vid onkologiska kliniken på  

Universitetssjukhuset, Solna. Arbetar fortfarande på onkologiska kliniken. Delaktig i  

arbetet med CIF på onkologiska kliniken år 2012/2013. 

 

Dessa personer har inblick i både det medicinska och organisatoriska arbete som bedrivs på 

respektive klinik. Samtliga arbetade aktivt med CIF och de Fellows Team som befann sig på 

deras klinik. Dessa personer ansågs besitta den information som denna undersökning krävde 

för att kunna avgöra huruvida arbetssättet med CIF åstadkommit några förändringar på 

värdklinikerna, och därför ansågs de passande att intervjua. Det var en nackdel att Öhlén inte 

längre är verksam på akutkliniken och därmed inte har full insyn i vad som numera händer på 

kliniken angående dess förändringsarbete. Öhlén var dock verksam på akutkliniken under 

nästan ett år efter att Fellows Teamet lämnade kliniken och anses därmed kunna ge tillräcklig 
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information kring hur kliniken arbetat vidare med de förändringsförslag de tog emot. Det har 

tagits i beaktande att respondenternas svar och kunskap kring arbetet med CIF kan variera 

beroende på personligt engagemang och intresse samt hur lång tid som passerat sedan 

respondenten var involverade i arbetet med CIF. 

3.3 Sekundärdata 

Information om vilka förändringsbehov som har identifierats och möjliga åtgärder till 

förbättring av dessa har hämtats från klinikrapporterna som Fellows Teamen lämnade till 

respektive klinik efter avslutat arbete. Från fysioterapikliniken hämtades även information 

från klinikens verksamhetsplan som innehöll förändringsförslag från Fellows Teamet och 

lösningsförslag från två examensarbeten. Det här materialet, klinikrapporterna och 

verksamhetsplanen, användes som komplement till de intervjuer som gjordes för att kunna 

besvara syftet med denna studie, att se om arbetssättet CIF har åstadkommit förändringar för 

patienter, medarbetare och ekonomi på värdklinikerna. 

 

För att öka reliabiliteten på det insamlade materialet och resultatet till uppföljningsarbetet 

med Clinical Innovation Fellowships så stöds det teoretiska referensramverket i denna studie 

av tillförlitliga källor och referenser (Saunders et al., 2012). Litteraturen som ligger till grund 

för teoridelen i denna studie har samlats in för att kunna analysera och dra underbyggda 

slutsatser från den empiri som samlats in genom de genomförda intervjuerna. Litteraturen 

består framförallt av vetenskapliga artiklar och böcker som närmare beskriver olika typer av 

förändringar, arbetssättet med dessa och förändringsagenter i multidisciplinära team. 

4. Fellows Teamens arbete på värdklinikerna 

Under detta stycke presenteras inhämtad data som använts för att undersöka huruvida 

arbetssättet med Clinical Innovation Fellowships åstadkommit förändringar för patienter, 

medarbetare och ekonomi på en värdklinik. De fakta och de påståenden som presenteras 

under styckena 4.3 och 4.4 bygger på svar från de intervjuer som genomförts med personer 

som deltog i arbetet med CIF på de undersökta klinikerna samt de klinikrapporter som 

Fellows Teamen presenterade för respektive klinik. 
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4.1 Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) 

Syftet med Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) är att, med hjälp av den 

kunskap och de resurser som KI, KTH och SLL besitter, tillsammans utveckla 

Stockholmsregionen som ett internationellt framstående medicintekniskt centrum. CTMH 

skapar en plattform där näringsliv, akademi och sjukvårdvård kan mötas för ett utbyte mellan 

teknik, hälsa, forskning och tillämpning. (1CTMH, 2014) 

 

CTMH arbetar med projekt som ser till de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför 

till följd av den demografiska förändring som sker i Sverige, och på många andra ställen i 

världen, med en befolkning som blir allt äldre. Medicinteknik är en verksamhet som är 

tvärvetenskaplig och som ofta behöver kompetens från personer med professionella 

bakgrunder inom bland annat teknik, industridesign och medicin. Det var med den här 

bakgrunden som CTMH startade programmet Clinical Innovation Fellowships. 

(Verksamhetsberättelse, 2013) 

4.1.1 Clinical Innovation Fellowships (CIF) 

Clinical Innovation Fellowships (CIF) är ett tvärvetenskapligt program som startats för att 

främja klinisk innovation. Programmet drivs av CTMH och finansieras huvudsakligen med 

medel från Erling Perssons Stiftelse. Programmets främsta syfte är att skapa ett världsledande 

kluster inom klinisk innovation med hjälp av starka och drivande individer med bakgrunder 

inom organisation/management, medicin, teknik och industridesign. Dessa personer kallas för 

Fellows och sätts samman i ett multidisciplinärt team, ett Fellows Team bestående av fyra 

Fellows. Det som skiljer det svenska programmet från det amerikanska är att det svenska 

programmet även har ett organisatoriskt fokus på värdklinikerna. På grund av att de svenska 

och amerikanska sjukvårdssystemen skiljer sig åt har det svenska programmet även ett fokus 

på att förbättra verksamheten på den klinik där programmet tar plats. (2CTMH, 2014) 

 

Två till tre Fellows Team placeras på varsin klinik på ett sjukhus och det är denna klinik som 

blir teamets värdklinik. Innan Fellows Teamet påbörjar sitt arbete på kliniken genomgår de en 

intensivutbildning, Boot Camp, där de bland annat undervisas i hur den svenska sjukvården är 

organiserad. De får också den medicinska kunskap som krävs för att förstå arbetet som utförs 

på kliniken de ska besöka. Utöver att Fellows Teamen undervisas så får de också möjlighet att 

lära känna och bygga en relation med den klinik de ska besöka. Fellows Teamet arbetar sedan 



	   16	  

med kliniken under åtta månader. Efter intensivutbildningen påbörjar Fellows Teamet en 

observationsfas som pågår i åtta veckor och under denna fas identifieras, utifrån Fellows 

respektive professionella bakgrunder, underliggande behov till problem som finns på kliniken. 

De identifierade behoven uppgår vanligtvis till drygt tusen behov som sedan sammanställs till 

ett hundratal. Kring dessa behov har Fellows Teamet två uppgifter. De ska utveckla en 

kommersialiserbar medicinteknisk lösning på ett behov som observerats på kliniken. Vidare 

ska de sammanställa de behov de har identifierat och ge förändringsförslag till vissa av dem i 

en klinikrapport. (2CTMH, 2014) 

4.2 Klinikrapporter 

Efter det att ett Fellows Team avslutat sin observationsfas hos en värdklinik utformas en 

klinikrapport där observationer, förändringsbehov samt förslag till möjliga åtgärder till vissa 

behov presenteras. Vid programmets slut överlämnas klinikrapporten till klinikchefen för 

värdkliniken och det är sedan upp till kliniken att välja vilka förändringar som ska 

genomföras och på vilket sätt. 

 

På nästa sida visas tabell 1 som är en sammanställning av de tidigare nämnda checklistorna. 

Tabell 1 visar de fyra klinikrapporternas övergripande och återkommande behov och vissa 

förändringsförslag, och till vilket förändringsområde dessa tillhör.  

  



	   17	  

 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av checklistor. 

	  	  

Akutkliniken 
2010/2011 

GastroCentrum 
Kirurgi 2010/2011 

Fysioterapikliniken 
2012/2013 

Onkologiska 
kliniken 2012/2013 

Patienter                                                    
 
- Information          
- Service                 
- Säkerhet                                                                                           

Ge patienter 
inskrivningsfolder. 
Sätt in en 
informationsstation 
där patienter kan skriva 
ut beskrivning av sin 
diagnos. Skriftlig 
sammanställning av 
läkarbesöket. Skylta 
bättre. Minska 
smittspridning. Bättre 
uppföljning av 
utskrivna patienter. 

Förbättra lokaler och öka 
komfort för patienterna. 
Tydligare skyltning. 
Minska smittspridning. 
Tillsätt utredning kring 
hantering av patienter med 
multiresistenta bakterier.  

Förenkla språk mellan 
vårdgivare och patienter. 
Bättre återkoppling till 
tidigare tester och prov. 
Examensarbete kring 
vårdkedja och patientflöden 
(Carlsson, 2013).  

Standardiserade 
informationsblad och 
kom-ihåg-lappar patienter 
kan fylla i. Klar 
medicinlista. Webbportal 
för kommunikation mellan 
vårdgivare och patienter.  

Medarbetare               
 
- Flöden       
- Arbetsmiljö               
- Stress        

Tydlig 
ansvarsfördelning 
kring vem som är 
ansvarig för vad för att 
komma till rätta med 
effektivitet och 
patientsäkerhet. 
Obligatoriska 
introduktionspass med 
tydlig information om 
rutiner.  

Ge personal tillgång till 
nödvändiga verktyg och 
lokaler. Tydligare 
skyltning. Eventuellt 
utveckla elektroniska 
tavlor som visar vilken 
personal som använder 
vilka operationssalar. 
Skapa en pålitlig och 
återkopplande 
kommunikationskanal 
för förbättringsförslag. Gör 
journalsystem mer 
användarvänligt.                  

Minska störningsmoment på 
kliniken. Svårt att få tiden att 
räcka till, minska 
administrativt arbete. 
Examensarbete (Berglund & 
Eriksson, 2013) öka långsiktig 
kompetensdelning. 

Standardisera möten, 
utbilda i mötesrutiner. 
Standardisera ronder, 
inför rutiner för 
introduktion av nya läkare. 
Tillsätta 
implementeringsansvarig 
när förändringar ska 
implementeras. Samordna 
sjuksköterskor och 
läkares scheman. 
Schemalägg längre fram i 
tiden. Utveckla IT-system 
för att underlätta 
lokalbokningar. Utöka 
administrativ 
personalstyrka. 	  

Ekonomi                          
 
- Tid                         
- Flöden 
- Rutiner 

Förankra 
flödesprinciperna "rätt 
från början". 
Återkoppla uppnådda 
framgångar i 
flödesarbete genom 
team-möte.  
Tillgodose lokala IT-
behov.  

Utveckla nya 
kommunikationskanaler 
mellan patienter och 
vårdgivare. IT- och 
journalsystemen kan 
utvecklas mycket. 
Implementera och 
utvärdera 
flödesförbättringar. 
Drop-in för 
röntgenundersökningar för 
att fylla ut tider som 
frigörs när andra patienter 
inte kan komma. Förändra 
prioriteringsgradering på 
prover från "normal" och 
"akut" till att istället 
baseras på klockslag då 
man önskar svar på provet. 

Förbättra arbetsmiljön för 
att öka effektiviteten. Finns 
behov av överskådligt IT-
system samt att systematisera 
och automatisera 
datahantering. Öka 
tillgängligheten 
Examensarbete med 
marknadsplan (Carlsson, 
2013). Skapa tydligare 
kriterier för remisser.  

Bättre schemaläggning och 
samordning mellan IT-
system. Ändra rutiner för 
bokningar och uppdatering 
av scheman. Intern analys 
av remissflöden.  
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4.3 Första årgången av CIF 2010/2011- akutkliniken och 
gastrocentrum kirurgi 

Årgång 2010/2011 var den första gången som CTMH genomförde programmet CIF. Då var 

akutkliniken och gastrocentrum kirurgi, kliniker på Karolinska universitetssjukhuset i 

Huddinge, värdkliniker för varsitt Fellows Team. Dygnet runt tar akutkliniken emot patienter 

som kräver akuta insatser. Det kan vara allt från ett benbrott till en allvarlig trafikolycka. 

(2Karolinska, 2014) Arbetet på akutkliniken är svårt att planera då man i förväg inte vet hur 

många patienter som kommer besöka kliniken eller vilken typ av vård de kommer att behöva. 

Detta leder till att arbetet på akuten är varierande och det snabbt kan skifta från att vara lugnt 

till att bli mer kritiskt och intensivt. 

 

Gastrocentrum kirurgi är en högspecialiserad mottagning som utreder och behandlar patienter 

med sjukdomar i buken genom framförallt kirurgiska ingrepp. För att komma till 

gastrocentrum kirurgi som patient behöver man en remiss från sin läkare. (3Karolinska, 2104) 

Det här leder till att arbetet kan planeras i större utsträckning än vad det kan på akutkliniken. 

 

Öhlén från akutkliniken är av uppfattningen att upplägget med CIF påminner mer om ett 

utbildningsprogram än en möjlighet att genomföra konkreta förändringar i direkt koppling till 

arbetet. Han förklarar att det är en enorm satsning, den dyraste utbildning han har varit med 

om, på ett fåtal individer (Fellows) som får en unik inblick i hur arbetat genomförs på en 

klinik. Denna erfarenhet och kunskap kommer individerna sedan att alltid bära med sig och ha 

nytta av i sitt framtida arbete. Effekterna av arbetet med CIF sprids på så vis långt utanför 

akutkliniken. Vidare berättar Öhlén att Fellows Teamet genom sitt arbete uppmärksammat 

personal och ledning på kliniken om problem och möjligheter som i senare skede med största 

sannolikhet även påverkar beslut som de fattar i andra sammanhang. 

 

På gastrocentrum var Arnelo handledare åt Fellows Teamet som arbetade på kliniken. Arnelo 

uttryckte under intervjun att han dessvärre inte längre minns så många detaljer kring vad som 

exakt hände under den tid då Fellows Teamet besökte gastrocentrum, utan allmänt vad som 

försegick. Han tycker att det var bra att få in utomstående personer som kunde se på 

verksamheten och hitta lösningar genom ”andra glasögon”. Dock fanns det en tidspress att 

Fellows Teamet skulle hinna studera många olika delar på kliniken och att han hade upplevt 

det hela som lite ”hoppigt”. Arnelo hade föredragit om Fellows Teamet hade haft ett större 
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fokus på en specifik sektion eller fokuserat på en sak och gått in på djupet istället för att 

snabbt överblicka situationen på kliniken. Han upplevde att Fellows Teamet kom dit, 

presenterade många bra förslag och när de sedan lämnade kliniken stod de på kliniken 

ensamma kvar utan att veta hur de skulle implementera förändringsförslagen som Fellows 

Teamet presenterat i sin klinikrapport. Arnelo uttryckte vidare att de på kliniken har många 

studenter och utomstående personer som besöker gastrocentrum för att göra olika typer av 

undersökningar men som sedan inte gör någon uppföljning. Arbetet med CIF sade han hade 

försvunnit lite i mängden bland andra projekt, han och hans kollegor hade svårt att i dagsläget 

komma på hur Fellows Teamets arbete lett till några specifika förändringar. 

4.3.1 Patienter 

Som visat i tabell 1 identifierades främst behov kopplade till information och patientsäkerhet 

på akutkliniken. För många av akutklinikens patienter är besöket på kliniken inte planerat och 

av så pass allvarlig karaktär att det ej kan vänta vilket kan leda till att många patienter känner 

sig oroliga och vilsna. Det kritiska läget gör att personalen på kliniken måste arbeta under ett 

högt tempo och har därför inte alltid möjlighet att sätta sig in i patienternas oro. Fellows 

Teamet prioriterade behovet av bättre information till patienter och ansåg att en 

kulturförändring borde genomföras på akutkliniken för att bättre tillgodose patienters behov 

av information kring vad som händer och vad som väntar dem. Förslag på lösningar för att 

öka patientsäkerheten var att ta fram en läkemedelslista där patienten kunde peka ut sin 

medicin för att minska felbehandling samt olika lösningar på dörröppnare som gjorde att man 

slapp vidröra handtaget, bakterieavstötande textilmaterial och tvättbara leksaker för att 

minska smittspridning.  (Pütsep et al., 2011) 

 

I tabell 1 visas att även på gastrocentrum var patientsäkerhet något som Fellows Teamet 

identifierade som viktigt att arbeta med, då genom att utreda hur kliniken ska hantera 

patienter som är bärare av multiresistenta bakterier. Komfort var också något som Fellows 

Teamet identifierade att gastrocentrum behövde förbättra för att gynna patienterna. De 

föreslog att gastrocentrum skulle göra det till ett mål att åskådliggöra vårdkvaliteten för 

patienten i alla situationer och framförallt vid in- och utskrivning. (Ahlqvist et al., 2011) 

 

Öhlén håller med om att information till patienter kan ges på ett bättre sätt och att det var 

något som akutkliniken arbetade med. Då Fellows Teamet uppmärksammade bristen på 

information, bland annat kring varför vissa patienter får träffa en läkare snabbare än andra 
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patienter, utformade de tillsammans med Fellows Teamet en informationsbroschyr. 

Broschyren innehöll information kring hur ett besök på akutkliniken oftast går till, vanliga 

frågor och svar, checklista över vad patienten kan förbereda innan denne får träffa läkare och 

vad patienten själv bör tänka på att fråga läkaren. Det fanns även plats för egna anteckningar, 

praktiskt information kring tillgång på mat och dryck, parkering, apotek och en karta över 

kliniken. 

 

Öhlén förklarar att då den personal som är verksam på akutkliniken är utbildade inom medicin 

så saknar de kunskapen att utforma en broschyr som är informativ och som kan förstås av 

dem som besöker akutkliniken. Han uttrycker att många medicinska begrepp tas för givet 

bland dem som jobbar inom vården och att det då är lätt att de glömmer uttrycka sig på ett sätt 

som gemene man förstår. Öhlén förklarar också att många av dem som är verksamma på 

kliniken har en eftergymnasial utbildning och en hög kunskapsnivå. Deras språk och sätt att 

kommunicera på kan skilja sig mycket från vissa målgrupper som sjukvården vill nå. Öhlén 

använde bland annat termen Health Literacy och syftade då till en persons förmåga att ta till 

sig hälso- och sjukvårdsinformation och att sedan själv kunna applicera informationen på sin 

egen hälsosituation. Han förklarade att i detta sammanhang har sjukvården stor nytta av 

personer från andra professioner som har större kunskaper kring hur man på bästa sätt 

kommunicerar ett budskap med hjälp av ord, bilder och färger, och att dessa borde nyttjas. På 

så sätt kan sjukvårdspersonalen ägna sig åt det som de är specialister på. 

 

En åtgärd som var en indirekt effekt av Fellows Teamets arbete på akutkliniken och med 

informationsbroschyren i åtanke är en pärm som lanserats för äldre multisjuka strax efter 

arbetet med CIF var avslutat på akutkliniken. Öhlén var delaktig i ett projekt tillsammans med 

Stockholms Stad kring att producera en pärm som kallas för ”Min vård- och omsorgspärm” 

som är framtagen av en person som arbetar med industridesign. Syftet med pärmen är att äldre 

multisjuka patienter ska kunna förvara all information som de får från olika 

sjukvårdsinstanser på ett och samma ställe och enligt ett strukturerat register. 

Sjukvårdspersonal och brukare bidrog med information kring vad som behövdes, och sedan 

var det en annan profession (industriell designer) som utformade pärmen. I pärmen finns ett 

fliksystem som är uppdelat mellan olika områden och sorterade i en färgskala där varje 

område har en specifik nyans. Allt för att underlätta för de patienter som kan ha svårt att 

själva sortera och förvara information. Öhlén säger att det var tack vare arbetet med CIF som 

han lärde sig värdet av ta in annan typ av professionell kompetens för att tillsammans nå 
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lösningar som gynnar patienterna. Vidare förklarar Öhlén att han i sin nuvarande position 

fortfarande arbetar med informationsöverföring och då har nytta av det han lärde sig från 

arbetet med CIF och verkar för nyttjande av andra professioner i olika projekt inom vården. 

 

Öhlén berättade också om att patienter idag får ett så kallat ”patientkvitto” som är ett skriftligt 

behandlingsmeddelande som kortfattat förklarar vad patienten genomgått under sitt besök på 

akutkliniken. Mening med detta patientkvitto är att öka patientens delaktighet samt säkerställa 

att denna förstår informationen som har tilldelats. Patientkvittot kan sedan användas om 

patienten behöver någon form av uppföljning, till exempel vid ett återbesök på vårdcentralen. 

Vidare så finns det grafiskt tilltalande plakat som uppmanar patienter att dokumentera sin 

läkemedelsanvändning. 

 

Redan före Fellows Teamet besökte akutkliniken hade kliniken påbörjat ett arbete med att 

minska andelen vårdrelaterade infektioner. I sin klinikrapport uppmärksammade Fellows 

Teamet att akutkliniken behövde öka patientsäkerheten samt arbeta för att minska 

smittspridningen. Öhlén förklarade att deras observationer bidrog till att arbetet med 

vårdrelaterade infektioner fick höjd prioritering. Mellan 2008 – 2014 minskade andelen 

vårdrelaterade infektioner från 17 % till 9 %. Minskningen beror till stor del på hur 

sjukvården levererar information. 

 

På gastrocentrum uttryckte Arnelo att det var svårt att urskilja på vilket sätt Fellows Teamet 

bidragit till verksamheten. Han höll med om att det i vissa fall saknades information till 

patienter och att det kan vara svårt att hitta på kliniken.  

4.3.2 Medarbetare 

Tabell 1 visar att behov inom flödesarbete och arbetsmiljön var det som Fellows Teamet 

identifierade som viktigt gällande medarbetarna på akutkliniken. När Fellows Teamet kom till 

kliniken arbetade personalen enligt flödesprocessen när det var relativt lugnt på kliniken, 

annars arbetade de “som vanligt” då de inte tyckte att flödesarbetet var tillräckligt effektivt. 

Fellows Teamet ansåg att det krävdes ett tydligare ansvar i vem som ska göra vad för att få 

det att fungera mer effektivt. De menade också på att ledningen borde ta ett större ansvar 

eftersom förändring av flödesarbete är en stor förändring som kommer ta lång tid att helt 

implementera. Inom arbetsmiljön saknades tydliga rutiner för hur nya läkare och 

sjuksköterskor skulle introduceras, vilket ledde till att dessa ofta kände sig osäkra. 
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Lösningsförslag för detta var att införa och avsätta tid för ett obligatoriskt introduktionspass 

med tydliga instruktioner från en ordinarie läkare. (Pütsep et al., 2011) 

 

Under gastrocentrum i tabell 1 visas att behov inom arbetsmiljö, information och 

kommunikation var det som Fellows Teamet identifierade som viktiga. Gällande arbetsmiljön 

saknades vissa praktiska redskap, så som krokar för dropp och diktafoner till alla läkare. Det 

fanns även behov av en lösning som tillät jourpersonal komma in i lokaler. Gällande 

information så fanns det behov av tydligare skyltning. Fellows Teamet uppmärksammade att 

kommunikationen var bristande och att relevanta idéer och förslag till möjliga förbättringar 

från medarbetarna inte togs tillvara. Lösningen på problemet skulle enligt Fellows Teamet 

vara att skapa en pålitlig och återkopplande kommunikationskanal där medarbetarna kunde 

komma med förändringsförslag. Förändringsbehov gällande journalsystemet 

uppmärksammades också. Förslag till att undvika problem med journalsystemet var bland 

annat att göra systemet mer tydligt och användarvänligt. (Ahlqvist et al., 2011) 

 

Av Fellows Teamets observationer och identifierade behov var det framför allt hur 

medarbetarna uppfattar och tillämpar arbetet med flöden som fick ledningen på akutkliniken 

att reagera. Öhlén berättade att det kom som en överraskning hur illa implementerat 

flödesarbetet var och att många av medarbetarna inte kände sig delaktiga eller förstod 

innebörden av arbetet. Den övergripande poängen med flödesarbetet hade inte lyckats 

kommuniceras ner till medarbetarna. Han sa att insikten av detta inte bidrog till att de på 

kliniken vidtog några specifika åtgärder kring flödesarbetet, utan att det låg på en högre nivå 

inom verksamheten. Öhlén påpekade att själva flödesarbetet sker på en gräsrotsnivå bland 

medarbetarna som arbetar på golvet på klinikerna, men att det är väldigt toppstyrt. Fellows 

Teamets observation blev en del av det centrala utvärderingsarbetet kring vad som kunde 

göras annorlunda. Exakt vad som förändrats visste inte Öhlén, men förra året var det en av 

flödesgrupperna på akutkliniken i Huddinge som belönades med Karolinapriset, en intern 

utmärkelse, för sitt flödesarbete, vilket kan tyda på att flödesarbetet har förbättrats sedan 

Fellows Teamet besökte kliniken 2010/2011. 

 

Fellows Teamet uppmärksammade små, uppenbara men viktiga praktiska problem, som till 

exempel dåligt fungerande wifi. Problem och konflikter som medarbetarna på kliniken inte 

längre lade märke till eller accepterat som något som tillhörde arbetsplatsen kultur och inte 

gick att ändra på uppmärksammades också av Fellows Teamet. Bättre information kring ökad 
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hygien genom bland annat uppmärksamma tillgängligheten på handsprit bidrog till att minska 

infektioner och smittspridningen. 

 

Arnelo hade svårt att minnas på vilket sätt klinikrapporten användes på gastrocentrum efter 

det att Fellows Teamet lämnade kliniken. Gällande åtkomst till lokaler för personalen så har 

nu alla medarbetare ett nyckelkort med personlig kod som tillåter dem att komma åt de 

utrymmen som de har rätt att vistas i. 

4.3.3 Ekonomi 

Tabell 1 visar att för akutkliniken var behov relaterade till rutiner och IT-support något som 

uppmärksammades mycket. Flödesarbetet med dess rutiner och principer efterlevdes ej vilket 

var en överraskning för ledningen. Fellows Teamet föreslog att det var viktigt att förankra 

bakgrunden till varför ledningen vill införa flödesarbete och att man på kliniken borde 

återkoppla uppnådda framgångar man nått tack vare flödesarbetet. Tanken med flödesarbetet 

är att rätt insatser ska ske från början för att man ska slippa göra om saker vilket skulle 

innebära en effektivare vård och mindre lidande för patienterna. Fungerande redskap är 

viktigt inom alla verksamheter, på akutkliniken hade de problem med teknisk hårdvara och 

hade behövt en lokal IT-support som känner till klinikens arbete och behov och som snabbt 

kan åtgärda problem. (Pütsep et al., 2011)   

 

I tabell 1 visas att kommunikation och flöden var de två områden som många behov var 

relaterade till på gastrocentrum.  Gastrocentrum var i behov av förbättrad kommunikation på 

kliniken, dels internt mellan läkare och sjuksköterskor men också mellan personal och patient. 

Problemen bottnade bland annat i problem med svårhanterlig IT- och journalhantering samt 

svårigheter för patienter att kontakta kliniken om de var sena eller tvungna att avboka sitt 

besök. Fellows Teamet ansåg att IT- och journalhanteringen borde ses över och göras mer 

användarvänlig. Kliniken borde skicka ut påminnelse-sms inför inbokade besök och 

underlätta för patienter att meddela om de är sena eller inte kan komma. Detta skulle öka 

genomströmningen av patienter och minska tidsspill. (Ahlqvist et al., 2011) 

 

Öhlén sade att så vitt han vet så har ingen ekonomisk uppföljning av arbetet med CIF på 

akutkliniken genomförts och han tror att det skulle vara svårt att mäta i kronor och ören hur 

lönsamt arbetet har varit. 
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Arnelos spontana reaktion kring flödesarbete var att det är ”jättejobbigt”. Han säger att det är 

frustrerande när någon som inte har kännedom om verksamheten och hur de som arbetar på 

golvet utför sina jobb kommer med direktiv hur de ska arbeta. Han tycker att man först 

behöver undersöka vad det är som inte fungerar i en verksamhet och sedan låta det ligga till 

grund i ett flödes- eller förbättringsarbete. Detta var precis så som CIF var upplagt och han 

var mycket nöjd med den idén. Förändringar ska komma från den lokala verksamheten och 

inte från centralt håll tycker Arnelo. 

4.4 Tredje årgången av CIF 2012/2013 - fysioterapikliniken och 
onkologiska kliniken 

Under tredje årgången 2012/2013 med CIF var fysioterapikliniken (som då hette 

sjukgymnastikkliniken) och onkologiska kliniken, på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Solna, värdkliniker för varsitt Fellows Team. Fysioterapikliniken har en bred 

specialistkunskap om människan och rörelse. De flesta patienter på kliniken kommer från 

olika avdelningar på sjukhuset. (1Karolinska, 2014) Onkologiska kliniken ger alla typer av 

icke kirurgisk cancerbehandling. För att få komma till de båda klinikerna behövs remiss från 

läkare. (4Karolinska, 2014) 

 

En av de personer som var ansvarig för Fellows Teamet på fysioterapikliniken var Dedering, 

verksamhetschef på kliniken. Dedering förklarade att fysioterapikliniken tillfrågades att 

ansöka om att ta emot ett Fellows Team och på kliniken hade de då tyckt att det vore en 

fantastisk möjlighet att låta ett team med utomstående personer granska verksamheten för att 

sedan komma med förslag om förbättringar. Dedering berättade att hon direkt kände ett stort 

engagemang och att fysioterapikliniken absolut skulle deltaga i CIF. Dederings positiva 

inställning och engagemang märktes av då hon under intervjun visade ett stort intresse för det 

arbete som Fellows Teamet lade ner under tiden på kliniken. Dedering tyckte att arbetet med 

CIF matchade de förväntningar hon haft inför arbetet. Hon uttryckte att arbetet med CIF har 

varit till stor nytta för kliniken och dess medarbetare genom att identifiera vad kliniken kan 

förbättra, men också genom att uppmärksamma och lyssna till vad klinikens medarbetare 

hade att säga om deras arbetssituation. Enligt Dedring bidrog arbetet med CIF till att man 

började diskutera mer kring innovationer. Fysioterapikliniken har haft ett samarbete med 

onkologiska kliniken, som deltog i arbetet med CIF under samma årgång, i ett projekt kring 

rörelsemätningar. 
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Det som Dedering tyckte var svårast i arbetet med CIF var att få kritik, men att det samtidigt 

varit nyttigt. Det var också svårt att sammanställa och prioritera olika behov på kliniken för 

att få alla att samverka för en gemensam vision. För att arbetet med CIF skulle skapa ännu 

bättre resultat för kliniker ansåg Dedering att det vore nödvändigt med någon typ av ”mentalt 

kontrakt”, där kliniken indirekt lovar att genomföra vissa av Fellows Teamets förslag och att 

dessa sedan följs upp av någon utomstående (Fellows Teamet, CTMH eller liknande). 

Dedering efterfrågade hjälp och verktyg för att själva kunna följa upp hur de arbetar med att 

genomföra de förbättringsförslag som Fellows Teamet presenterade. Hon tyckte också att det 

var svårt att veta när arbetet tog slut, eller om det verkligen är meningen att det ska ta slut. 

Hon sade att det var då Fellows Teamet presenterade sin klinikrapport och lämnade 

verksamheten som de på kliniken påbörjade sin del av arbetet med att försöka implementera 

förslagen. 

 

På onkologiska kliniken var Friesland en av de ansvariga för Fellows Teamet. Friesland hade 

känt att arbetet med CIF kunde innebära en ”frisk fläkt” för arbetet på kliniken och ansåg det 

vore spännande att ta emot personer utifrån som inte enbart var utbildade inom medicin. 

Under tiden som Fellows Teamet befann sig på kliniken fokuserade de inte på hela klinikens 

verksamhet, utan endast på ett specifikt område; lungcancer. Friesland förklarade att Fellows 

Teamet kom med många bra förslag, men för kliniken har det varit svårt att avsätta tid och 

besluta vem som ska genomföra vad. Friesland tycker att upplägget med studenter, som 

genom examensarbeten undersökt olika behov med förändringsförslag som Fellows Teamet 

presenterat, varit bra. Hon tycker att kliniken har haft nytta av examensarbetarna och att de 

hjälpte kliniken att tillgodogöra sig det resultat som Fellows Teamet presenterade. Friesland 

uppskattar strukturen med Fellows Teamet som handledare åt studenterna som skrev 

examensarbetena eftersom Fellows Teamet var väl insatta i klinikens arbete och kunde bistå 

studenterna utan att de på kliniken behövde använda sin tid åt handledning. 

 

Friesland upplever att det är svårt att genomföra förändringarna och att stora delar av 

förändringsarbetet stagnerat efter att de diskuterat och konstaterat att Fellows Teamets förslag 

var intressanta och viktiga. Hon säger att de har implementerat lite men att de fortfarande tar 

fram klinikrapporten och säger till sig själva att “nu måste vi fortsätta jobba med det här”. Det 

som har varit mest frustrerande enligt Friesland var den tidsbegränsning som rådde för arbetet 

med CIF. De månader som arbetet pågick var inte tillräckliga och Friesland önskar ett mer 

dynamiskt arbete även efter det att Fellows Teamet lämnat kliniken. Hon säger att det finns en 
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risk att det under ett tidsbegränsat projekt byggs upp en stor entusiasm som sedan helt avtar 

när projektet är över. Hon tycker att arbetet med CIF gav en fantastisk genomgång av 

problematiken kring olika saker och att många “frön såddes”. Friesland tror att en strukturerad 

uppföljning skulle vara bra för att lyckas genomföra fler förändringar. 

4.4.1 Patienter 

På fysioterapikliniken identifierade Fellows Teamet behov inom information och service som 

viktiga för patienterna. Gällande information så fanns det problem med att många patienter 

kände sig vilsna i vårdkedjan och att detta delvis berodde på att de upplevde medarbetarnas 

språk som för avancerat. De uttryckte ett behov av återkoppling på tester och prov som 

genomförts vid tidigare besök. Ett förändringsförslag som Fellows Teamet presenterade 

angående brist på information mellan patient och vårdgivare var användandet av Mina 

Vårdkontakter där patienter via nätet kan kontakta sin läkare. För att tillgodose de 

underliggande behoven av förbättrad service föreslogs att man kunde underlätta för patienter 

genom att samordna deras besök på fysioterapikliniken med besök på andra kliniker samma 

dag. För att förbättra servicen presenterades ett lösningsförslag till i form av ett 

examensarbete (Carlsson, 2013) som undersökte hur man organisatoriskt säkerställer att de 

patienter som gynnas mest av sjukgymnastik får tillgång till det. (Hansson et al., 2013) 

 

Många av de behov som identifierades på onkologiska kliniken gällande patienter kopplades 

till information. Patienter på onkologiska kliniken kände sig ibland osäkra på vad som har 

hänt och vad som är tänkt att hända framöver gällande deras behandling. Det hände ofta att 

patienter fick information från olika avdelningar och att patienterna stundtals blev förvirrade 

av alla läkemedelsnamn och olika doseringar. För att underlätta informationshanteringen för 

patienter föreslog Fellows Teamet bland annat standardiserade informationsblad som 

patienten och läkaren tillsammans fyller i, kom-ihåg lappar inför nästa besök, att patienten får 

en tydlig läkemedelslista att ta med om man går till olika läkare och implementering av en 

webbportal för kommunikation mellan patienter och sjukhus. (Chen et al., 2013) 

 

På fysioterapikliniken har behovet av bättre information till patienter delvis tillgodosetts 

genom införandet av Mina Vårdkontakter som har ökat tillgängligheten och informationen för 

patienter. Att medarbetarnas språk upplevdes avancerat och svårt att förstå är inget som 

kliniken aktivt arbetat med att förändra, Dedering säger att detta är något de borde följa upp 

men poängterar att förändringar tar tid och att de inte hunnit genomföra allt som de velat. Hon 
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berättar att det examensarbete som skrevs kring vårdkedjor (Carlsson, 2013) presenterade 

ytterligare problematik som bottnar i att läkare på andra kliniker resonerar olika då de ska 

fatta beslut kring vilka patienter som ska få remisser till fysioterapikliniken och att detta 

påverkar de patienter som aldrig får komma till fysioterapikliniken trots att de hade behövt. 

Hur läkare på andra avdelningar väljer att skriva remisser kan vara svårt för medarbetarna på 

fysioterapikliniken att påverka, men Dedering poängterar att de ändå har ett ansvar för att 

kommunicera denna problematik. Detta arbete ingår numera i klinikens styrkort. 

 

För att öka patienternas delaktighet och ta tillvara på patienternas upplevelser och åsikter har 

kliniken haft fokusgrupper med patienter där de har haft möjlighet att utvärdera 

verksamheten. Dedering menade att detta är en följd av arbetet med CIF där kliniken 

inspirerats av att använda externa personer för att få respons på klinikens arbete. Dedering 

sade att man kan se deltagarna i fokusgrupperna som ”mini-fellows” då de identifierar behov 

och kommer med förändringsförslag. 

 

På onkologiska kliniken uppmärksammades det redan kända problemen med 

patientinformation intensivt månaderna efter Fellows Teamet lämnat kliniken, men att de 

fortfarande behöver arbeta med det. Numera finns det en ”Glöm inte fråga doktorn”-broschyr 

i väntrummet på kliniken. Meningen med denna är att patienten ska skriva ner sina frågor till 

doktorn under tiden som patienten sitter i väntrummet för att minska risken att patienter väl 

under besöker glömmer sina frågor. Friesland säger att även om det skulle underlätta med 

standardiserad information till patienter så är det svårt eftersom patientgruppen som 

behandlas på kliniken har många olika diagnoser. Onkologiska kliniken jobbar egentligen mot 

hela sjukhuset och det gör att det blir svårt att ge information via standardiserade 

informationsblad. Friesland säger att informationsbehovet är enormt men att det inte finns 

tillräcklig tid för att strukturera information. Eftersom de anställda på kliniken sysslar med 

medicin och medicinska ställningstagande så har de väldigt lite tid över till annat. De har inga 

andra anställda än undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och några sekreterare. Friesland 

säger att det egentligen är “helt knäppt” att de inte har någon övrig personal som kan arbete 

med den typ av frågor som CIF arbetade med. 
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4.4.2 Medarbetare 

På fysioterapikliniken kopplades medarbetarnas behov till arbetsmiljö och kompetensdelning 

(se tabell 1). Fellows Teamet ansåg att arbetskläderna var opraktiska och att de borde ersättas 

med mer funktionella kläder. Medarbetarna hade problem med att de kände att de ofta blev 

avbrutna och störda i sitt arbete då ljudnivån var hög. Fellows Teamet identifierade behov av 

att minska störningsmoment. Det skulle leda till att mindre tid behövs läggas på administrativt 

arbete och mer tid skulle kunna läggas på patienter eller intern kompetensutveckling. 

Medarbetarna uttryckte nämligen en önskan om att utveckla sina kompetenser och ta lärdom 

från kollegors erfarenheter, men de upplevde att det tyvärr inte fanns tillräckligt med tid. 

Fellows Teamets behovsformulering om mer kompetensdelning på kliniken mynnade ut i ett 

examensarbete där målet var att skapa en långsiktig kompetensdelningsstrategi för kliniken. 

(Hansson, et al., 2013) 

 

De behov som identifierades på onkologiska kliniken handlade främst om rutiner, 

schemaläggning och smittspridning. Kliniken saknade tydliga rutiner när det gällde möten, 

ronder, implementering och introduktion av nya läkare. Eftersom det saknades tydliga 

rondrutiner uppstod ofta en osäkerhet kring vad som förväntas och i många fall fick 

personalen invänta varandra. Klinikens möten var icke-standardiserade vilket ledde till 

ineffektivitet. Fellows Teamet föreslog att kliniken skulle utbilda medarbetarna i mötesrutiner 

och införa standardiserade möten där alla visste vad som förväntas av dem. De bifogade även 

ett appendix i klinikrapporten med förslag på olika mötesrutiner. Fellows Teamet poängterade 

också att det är viktigt att specificera vem eller vilka som är ansvariga för förändringar som 

ska genomföras. 

 

Gällande schemaläggningen rådde det brist på långtidsplanering och samkörning av olika 

personalgruppers schemaläggning, vilket ledde till långa patientköer. Lösningsförslag på det 

här var att man i större utsträckning skulle samplanera sjuksköterskors och doktorers 

scheman, schemalägga längre fram i tiden och utveckla ett mer användarvänligt IT-system. 

För att minska problematiken kring smittspridning föreslog Fellows Teamet en ökad intern 

uppföljning av hygienrutiner, uppdaterad personalinformation kring vårdhygieniska riktlinjer 

och en säkrare antibiotikahantering. (Chen et al., 2013)      
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En viktig del som Fellows Teamet uppmärksammade under sin tid på fysioterapikliniken var 

att många av de anställda önskade en högre grad av kompetensdelning. Dedering säger att 

kliniken har jobbat aktivt, och fortfarande gör, med den långsiktiga kompetensdelningsstrategi 

som togs fram i form av ett examensarbete (Berglund & Eriksson, 2013) Under intervjun 

presenterade Dedering klinikens övergripande mål för 2014 där förbättringsförslaget till 

kompetensdelning står med. Hon säger att de förmodligen kommer stå kvar som ett 

klinikövergripande mål under 2015.  

 

Dedering berättar att efter samarbetet med CIF har hon insett vikten av att uppmärksamma de 

anställda och skapa en samhörighet på kliniken. Fysioterapeuterna på kliniken arbetar ofta 

självständigt på andra delar av sjukhuset än den egna kliniken och är då ensamma i sin 

profession i de team de arbetar med, vilket gör att det är viktigt att känna en stark samhörighet 

till deras egen klinik, fysioterapikliniken. Dedering berättar att det var med anledning av det 

här som kliniken framförallt valde att jobba med förändringsbehov som var inriktade på 

medarbetarna. Ett sätt att göra detta var att låta medarbetarna komma till tals i samband med 

hur kliniken ska se på sitt eget arbete, medarbetarna inkluderades i utformandet av en 

gemensam vision för kliniken. Att öka kompetensdelning och en god sammanhållning är det 

som fysioterapikliniken erbjuder som arbetsgivare för att attrahera medarbetare. Dedering 

förklarar att de på kliniken inte har möjlighet att erbjuda löner som är högre än hos andra 

arbetsgivare, men att de på kliniken erbjuder andra styrkor som dessutom indirekt gynnar 

patienterna.  

 

Gällande behovet av en förbättrad arbetsmiljö, säger Dedering, att de jobbar med att förbättra 

den fysiska arbetsmiljön på kliniken. Exempel på det här är att de satt upp skärmar för att öka 

avskildheten och genomfört förbättringar av kontorslandskapet i Huddinge. Dedering påpekar 

att förbättring av arbetsmiljön är ett pågående projekt. 

 

Angående rutiner på onkologiska kliniken berättar Friesland att efter arbetet med CIF skedde 

förbättringar med mötesrutiner och förberedelser inför möten, men endast temporärt. 

Friesland säger att det är ett område som ständigt behöver uppmärksammas och att 

mötesrutinerna i dagsläget är hopplösa och att allt tar tid. De blir mer och mer medvetna om 

förberedelser och att hålla tider, men det är ett projekt som de skulle behöva ta upp för det 

”har spårat ordentligt nu”. Friesland säger att de inte har tid att sitta i några möten egentligen, 

utan att de istället borde sitta med patienterna. Hon säger att hon inte kan förstå varför 
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patienterna inte kan boka in tider själva när man kan boka tid själv hos tandläkare och frisör. 

Hon anser att systemen är dåliga och resurser felaktigt allokerade. Friesland berättar om 

specialistsjuksköterskor som tar emot telefonsamtal om bokningar istället för att ta hand om 

patienter och ha andra anställda för administrativt arbete. 

 

Enligt Friesland har man på kliniken diskuterat problemen med schemaläggningen men 

ingenting har gjorts då förändringar med olika schemaläggningssystem måste ske på en högre 

nivå på sjukhuset. Det enda man lyckades åstadkomma genom arbetet med CIF var att hitta 

vissa funktioner i ett datasystem som heter Take Care vilket ledde till att viss tid kunde 

frigöras. 

4.4.3 Ekonomi 

På fysioterapikliniken handlade de ekonomiska behoven främst om arbetsmiljö, 

kommunikation och tillgänglighet. De brister som medarbetarna vittnade om där de ofta blev 

störda och hade svårt att fokusera ledde till att de inte kunde arbeta effektivt med de 

administrativa uppgifter de har och därmed förlorade mycket tid som de kunde spenderat med 

patienter eller för att höja kompetensen. 

 

Fysioterapikliniken förlorade även mycket tid på grund av att data- och journalsystemet Take 

Care som kliniken använde sig av var svårhanterligt och ineffektivt. Fellows Teamet ansåg att 

kliniken var i behov av ett datasystem där informationsöverföringen är mer lättöverskådlig 

och som kan automatisera vissa delar av arbetet. Detta skulle innebära att tidsåtgången för det 

administrativa arbetet skulle minska. 

 

Problemet med tillgänglighet innebar att läkare på andra kliniker inte skrev remisser till 

fysioterapikliniken utifrån samma kriterier, och att detta i sin tur skulle kunna innebära att inte 

alla de patienter som hade behövt fysioterapi fick det. För att lösa detta fick en student i 

uppdrag att som examensarbete (Carlsson, 2013) skriva en långsiktig marknadsplan för 

kliniken. Fellows Teamet föreslog även att kliniken, genom att analysera en större mängd 

inkomna remisser, skulle ta fram tydligare kriterier för vad som krävs för att en patient ska få 

en remiss till fysioterapikliniken. (Hansson, et al., 2013) 

 

På onkologiska kliniken fanns problem med flöden. Ineffektiv schemaläggning, avsaknad av 

rutiner angående avbokningar och uppdatering av scheman och tröga flöden av remisser var 
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några av de behov som uppmärksammades. Fellows Teamets förslag på lösningar till dessa 

problem var bland annat att planera längre fram i tiden med hjälp av ett integrerat IT-system, 

skapa en rutin för avbokningar och uppdatering av scheman samt att internt analysera 

remissflöden. (Chen et al. 2013) 

 

Dedering förklarade att mycket av det material som Fellows Teamet presenterade fortfarande 

används i den dagliga verksamheten och att de på kliniken kontinuerligt använder 

klinikrapporten för att se vad Fellows Teamet tyckte att kliniken behövde förbättra. Mycket 

av det material som presenterades genom arbetet med CIF på fysioterapikliniken har använts 

vid klinikens utvecklingsdagar, i verksamhetsplaner och klinikens styrkort. Dedering säger att 

hon inte sett huruvida Fellows Teamets lösningsförslag gett några uppenbara ekonomiska 

effekter på fysioterapikliniken, men att hon å andra sidan inte aktivt undersökt det heller. Hon 

berättar att arbetet med CIF har lett till en ökad effektivitet, att rätt åtgärder vidtags direkt i 

större utsträckning och bättre kommunikation. Det har lett till att hela klinikens arbete har 

gynnats. Gällande lösningsförslaget om att effektivisera och förenkla datahanteringen var det 

svårt för kliniken att själva förändra något då det styrs på en central nivå. Dock, poängterar 

Dedering, har kliniken varit med i ett pilotprojekt där de testat och utvärderat nya funktioner i 

datasystemet Take Care. Angående marknadsplanen (Carlsson, 2013) säger Dedering att de 

arbetat med de punkter som studenten presenterat och dessa står även med i de 

klinikövergripande målen för 2014. 

 

Friesland säger att hon inte vet om arbetet med CIF har haft någon direkt ekonomisk inverkan 

på onkologiska kliniken. Hon tror inte att en ekonomisk uppföljning kring arbetet har 

genomförts.  Friesland säger att de på onkologiska kliniken ständigt hade behövt en Fellow 

för att hjälpa dem hålla “den röda tråden” i deras arbete. Friesland säger att hon skulle 

uppskatta om förändringsarbetet pågått mer kontinuerligt istället för i projektform där de olika 

projekten påminner om enskilda silos som inte har med varandra att göra. 
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5. Möjliheter och svårigheter inom Clinical 

Innovation Fellowships 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av utfallet på klinikerna. 

 

CTMH är de som är ansvariga för programmet CIF. Sedan 2010 har programmet genomförts 

på olika kliniker i Stockholmsområdet och denna studie har undersökt vad som hänt på fyra 

av de kliniker som deltagit i programmet. Resultatet av undersökningen presenteras kortfattat 

i tabell 2. Utifrån tabell 2 går det att avläsa att arbetet med CIF främst ledde till att klinikerna 

blev uppmärksammade på problem och behov som de annars inte reflekterat över. Fellows 

Teamen bidrog med nya perspektiv och ifrågasatte rådande normer och arbetssätt vilket 

uppskattades av klinikerna. Att Fellows Teamen lyckades med detta berodde till stor del på att 

	  	  

Akutkliniken 
2010/2011 

GastroCentrum 
Kirurgi 2010/2011 

Fysioterapikliniken 
2012/2013 

Onkologiska kliniken 
2012/2013 

Patienter    
                                                                                    
- Information                       
- Service                          
- Säkerhet                                                                                           

En informationsbroschyr 
togs fram tillsammans med 
Fellows Teamet, användes 
mycket i början men inte 
längre i samma utsträckning. 
Läkemedelsplansch sitter 
uppe. "Patientkvitto" för att 
öka patientens delaktighet och 
förståelse. Minskat andel 
vårdrelaterade infektioner. 

 Inga åtgärder har vidtagits 
för att förenkla 
kommunikationen mellan 
patienter och vårdpersonal, 
men detta är någon som 
kliniken ämnar se över. 
Arbetar med att ta tillvara på 
resultatet från 
examensarbetet om 
patientflöden (Carlsson, 
2013) för att tillgodose 
patienters behov av 
fysioterapi.  

Svårt att utveckla 
standardiserad information 
eftersom det är stor variation 
bland klinikens patienter. 
Fellows Teamet utförde 
försök med att digitalt spela 
in information kring 
lungcancer.  

Medarbetare  
                            
- Flöden                            
- Arbetsmiljö                          
- Stress        

Ledning uppmärksammad på 
hur illa implementerat 
flödesarbetet var, resulterade 
i att kliniken senare blev 
belönad för sitt flödesarbete. 
Löste små, praktiska 
problem. Minskade smitt- 
och infektionsspridningen 
minskade även risken att 
medarbetare ska smittas. 

Idag har all personal 
passerkort som tillsammans 
med personlig kod ger access 
till lokaler.                                               

Förbättrat arbetsmiljön på 
kliniken i Huddinge genom att 
öka avskildheten. Ökar 
kompetensdelning m.h.a 
punkter från examensarbete 
(Berglund & Eriksson, 2013). 
Låtit medarbetarna komma 
till tals och ha inverkan på 
verksamhetens gemensamma 
vision.  

Införandet med effektivare 
möten har inte lyckats, 
kliniken har fortfarande 
problem med tidskrävande 
möten. Förbättrad 
schemaläggning har 
diskuterats men kräver 
insatser från en högre 
organisatorisk nivå.                                

Ekonomi  
                                  
- Tid                                                
- Flöden 

Ökad förståelse och bättre 
tillämpning av flödesarbetet 
gynnade verksamheten på 
akutkliniken. Ingen 
uppföljning kring ekonomiska 
värden.  

Det finns fortfartsatta 
utmaningar gällande 
flödesarbetet, dock uppskattat 
att CIF utgick från klinikens 
lokala behov.                     
Ingen uppföljning kring 
ekonomiska värden. 

Deltar i pilotprojekt för att 
utveckla IT-system. Arbetar 
utifrån den marknadsplan 
som togs fram genom ett 
examensarbete (Carlsson, 
2013). Ingen uppföljning kring 
ekonomiska värden.            

Har haft svårigheter med att 
implementera förändringar 
eftersom de inte kunnat avgöra 
vem som ska ansvara för 
vad. Kliniken önskar bättre 
uppföljning. Ingen 
uppföljning kring ekonomiska 
värden.  
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de hade andra professionella bakgrunder än de som annars arbetar på klinikerna. Deras 

observationer ”sådde frön” och fungerade ibland som en väckarklocka på klinikerna att vissa 

saker inte fungerade så som man trodde, exempelvis flödesarbetet på akutkliniken. Arbetet 

med CIF har bidragit till att utveckla flödesarbetet på klinikerna, vikten av organisatoriska 

rutiner och att vidta rätt åtgärd från början har uppmärksammats och är något som de på 

klinikerna insett att de måste arbeta mer med. Ett förbättrat flödesarbete där man minskar 

tidsspill och effektiviserar verksamheten gynnar samtliga tre områden som har undersökts; 

patienter, medarbetare och ekonomi. Vidare så har arbetet med CIF bidragit till förbättrad 

information, både mellan vårdgivare och den enskilda patienten, men också den allmänna 

informationen om hur man minskar smittspridning. 

 

I enlighet med denna studies teoretiska förväntningar så har CTMHs arbetssätt med CIF visat 

sig vara ett exempel på förändringsagenter som arbetar i multidisciplinära team för att nå 

förändring och innovation. De identifierade behov och lösningar utifrån nya perspektiv, för att 

på så vis kunnat hitta de underliggande orsakerna till varför problem uppstår för att kunna 

lösa dem mer långsiktigt. Fellows Teamen kunde komplettera sjukvårdspersonalen och 

komma med lösningar som utgick från andra behov än enbart medicinska. Genom upplägget 

med Boot Camp kunde Fellows Teamen överbrygga de barriärer som annars kan uppstå då 

olika professioner ska arbeta tillsammans i ett team. Detta kan också ha bidragit till Fellows 

Teamen och medarbetarna kunde kommunicera väl. 

 

De faktiska förändringar som genomfördes var enklare förändringar där kliniken snabbt 

kunde se resultat av sitt arbete. Senge (1999) lyfter fram att det är viktigt att ett 

förändringsarbete ges tillräcklig med tid för planering. Många respondenter vittnade om 

tidsbrist och det kan vara en anledning till varför enklare, mindre tidskrävande förändringar, 

genomförts. Dessa enklare förändringar är exempel på vad Kotter (1999) menar med change; 

förändringar som kan ske på en lägre nivå och som enbart kräver att en ledarperson tar tag i 

förändringen. 

 

Förändringar som har varit svårare att genomföra på klinikerna har varit de organisatoriska, 

mer centralt styrda, delarna av verksamheten, så som IT-system. Dessa större förändringar är 

exempel på transformation som kräver samordning på en högre nivå inom verksamheten 

(Iveroth, 2010). Där vissa förändringar har varit svåra för klinikerna att själva genomföra har 

åtminstone behoven av förändring uppmärksammats och flera tankar kring hur man på sikt 



	   34	  

ska kunna genomföra förändringar påbörjats. Den bild som respondenterna förmedlat i 

intervjuerna är att sjukvården är komplex, det är många delar av verksamheten som ska 

samverka, både inom och mellan kliniker. Då majoriteten av de som arbetar inom vården är 

medicinskt utbildade och ägnar sig huvudsakligen åt att vårda och behandla patienter så 

saknar de både tid och kunskap för att kunna genomföra många av de förändringar som 

verksamheten är i behov av. Medicinska behov och det som är mest akut för patienters hälsa 

och säkerhet går ständigt före och det finns då en risk att problemen med IT-systemen och 

flödesarbetet blir liggande. 

 

Utöver det faktum att medicinskt utbildad personal skulle ägna tid och ansvara för 

förändringsarbete har de fyra klinikerna som undersökts haft ytterligare svårigheter när det 

gäller att genomföra de förändringar som Fellows Teamen presenterade. Tydlig 

ansvarsfördelning kring vem som ska ansvara för vad var också en bidragande faktor till 

varför klinikerna hade svårt att genomföra förändringsförslagen. Detta var ett problem som 

identifierades på akutkliniken, och Friesland på onkologiska kliniken uttryckte att det hade 

varit deras svåraste utmaning, i kombination av tidsbrist (sid. 25). Gastrocentrum lämnades 

med många förändringsförslag, men det Arnelo antydde (sid. 19) var att de på kliniken 

saknade rutiner för hur de ska tillgodogöra sig det material Fellows Teamet presenterade. Ett 

sätt att motverka att medarbetarna står handfallna med förändringsförslag de ibland inte 

förstår, eller inte har möjlighet att implementera, är att tillämpa en mer evolutionär 

förändringsmetod och låta medarbetarna vara mer delaktiga i det arbete som Fellows Teamet 

utför för att på så sätt kunna ta över arbetet när teamet lämnar kliniken. Detta ligger i linje 

med teorin Senge (1999) presenterar som poängterar vikten av att ett nytt arbetssätt måste ha 

tillräcklig kontroll för att kunna verka autonomt utan stödfunktioner. 

 

Det finns även ett flertal faktorer som kan tänkas påverkat genomförandet av de 

förändringsförslag som Fellows Teamen presenterade, vissa av dessa faktorer kan CTMH 

påverka medan andra ligger utom deras kontroll. 

 

Olika årgångar 

Den finns två stora skillnader mellan de två årgångar som undersökts. Den första, uppenbara 

skillnaden, är att årgång 2010/2011 var den första omgången och var därmed lite av en 

”testomgång” där hela arbetssättet med CIF var något nytt. Ytterligare en skillnad, som även 

den bidrog till att arbetet med CIF blev smalare och lade mer fokus på vissa delar av 
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verksamheten, var det moment som CTMH lagt till där studenter från universitet och 

högskolor skriver examensarbeten kring vissa av de behov som Fellows Teamet identifierat. 

Upplägget med examensarbeten var mycket uppskattat på både fysioterapikliniken och 

onkologiska kliniken, och båda klinikerna säger att de har haft användning av 

examensarbetena. Utifrån det varierande resultatet mellan de olika årgångarna är det möjligt 

att momentet med examensarbeten bidrar till att gynna programmets utfall på klinikerna. 

 

Cure och care 

Om man ser till distinktionen mellan cure- och care-fokuserad vård så finns det vissa 

skillnader som kan ligga till grund för huruvida arbetet med CIF kan åstadkomma några 

förändringar på värdkliniken. Akutkliniken, gastrocentrum kirurgi och onkologiska kliniken 

tillämpar alla en mer cure-fokuserad vård. Skillnaden består även i att fysioterapikliniken inte 

har några patienter inlagda på deras klinik. Fysioterapiklinikens patienter blir antingen 

uppsökta av fysioterapeuter på den kliniken de är inlagda på eller så gör patienterna avtalade 

besök på fysioterapikliniken. Detta leder till att de på fysioterapikliniken aldrig behöver oroa 

sig för överbeläggning där patienter saknar en bädd. På de övriga klinikerna måste de se till 

att de har plats för alla patienter för att undvika att patienter bli liggandes i korridorerna. Detta 

kan vara en bidragande orsak till varför Friesland upprepade gånger säger att de saknar tid att 

avsätta för förbättringsarbete eftersom all deras tid går till medicinska åtaganden. Dedering på 

fysioterapikliniken nämner inte samma problem med tid. Fysioterapikliniken var också den 

enda kliniken som berättade att de använt resultatet från CIF för att som arbetsgivare attrahera 

medarbetare. Istället för att attrahera medarbetare med en högre lön kan kompetensutveckling, 

samhörighet och delaktighet bland personalen fungera som konkurrensmedel. Att andra 

kliniker inte använt resultatet från CIF på detta sätt beror förmodligen på att de bedriver en 

annan typ av vård och inte tänkt på att arbetet med CIF kan gynna dem som arbetsgivare.  

 

Att klinikerna ger olika typer av vård kan ha påverkat huruvida arbetssättet med CIF 

åstadkommit förändringar på klinikerna, men är inte direkt kopplat till programmets upplägg. 

En lösning på detta skulle kunna vara att Fellows Teamen tar i beaktande vilken typ av vård 

som ges på värdkliniken och lägger fokus på de behov som är mest relevanta utifrån vilken 

typ av vård kliniken ger.  
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Komplex arbetssituation 

Undersökningen har visat, i enighet med Powell (2012, sid. 807), att en komplex 

arbetssituation, där arbetet är nära integrerat och beroende av andra klinikers arbete, kan bidra 

till att det är svårare att genomföra en förändring, till exempel så som det var på 

fysioterapikliniken där frågan om vilka patienter som kommer till kliniken beror på hur läkare 

på andra kliniker väljer att remittera patienter till fysioterapikliniken. 

 

Samtliga respondenter ansåg att om det funnits någon form av uppföljning kring hur 

klinikerna gått vidare med det material som Fellows Teamen presenterade innan de lämnade 

klinikerna hade arbetet med CIF kunnat åstadkomma mer på klinikerna. Respondenterna 

ansåg att en uppföljning skulle hjälpa dem att inte återgå till gamla beteenden, så som kan ske 

vid revolutionära förändringar (sid. 5). Utan uppföljning finns det risk att ett arbete läggs på is 

och aldrig genomförs. En uppföljning skulle fungera som ett ”mentalt kontrakt” där de 

förväntas presentera hur de använt klinikrapporterna och därmed motivera klinikerna att 

prioritera förändringsarbetet. 

 

Klinikerna önskade bättre verktyg och resurser för att veta hur de skulle tillgodogöra sig de 

många bra förslag som Fellows Teamen presenterade. En möjlig lösning för att klinikerna 

bättre ska kunna tillgodogöra sig fler förslag som Fellows Teamen presenterar skulle vara att 

bilda ett nätverk för samtliga kliniker som agerat värdklinik. Ett nätverk skulle ge klinikerna 

möjligheten att dela med sig av hur de gått tillväga för att tillgodogöra sig det material de fått 

av Fellows Teamet och på så sätt kunna hjälpa varandra istället för att varje klinik måste 

uppfinna hjulet på nytt. Eftersom man i denna uppföljningsstudie kunnat se att klinikerna har 

haft liknande problem och behov av förändringar finns det anledning att anta att ett sådant 

nätverk skulle gynna klinikerna. Klinikerna har som tidigare nämnt haft störst svårigheter 

med att genomföra förändringar som styrs på en mer central nivå, så som IT-system. För att 

kunna få igenom dessa förändringar behöver klinikerna således övertyga den centrala 

ledningen på sjukhuset att dessa förändringar skulle gynna verksamheten. CIF använder sig 

av ett systematiskt tillvägagångsätt när underliggande behov och förändringsförslag 

identifieras och borde därmed anses som tillförlitliga. Om flera kliniker är i behov av liknande 

förändringar skulle de genom ett nätverk tillsammans kunna utarbeta ett gemensamt 

förändringsförslag som de presenterar för den centrala ledningen. Genom att gå samman och 

motivera sitt gemensamma förändringsförslag med de resultat som olika Fellows Team, 

oberoende av varandra, presenterat skulle detta kunna ha en större genomslagskraft och öka 
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möjligheten att nå förändringar även på en mer centralt styrd nivå och på så sätt kunna 

utveckla bättre fungerande IT- och journalsystem.  

6. SLUTSATS  

Denna uppföljningsstudie visar att de undersökta klinikerna har nått skilda resultat genom 

arbetssättet med CIF och att de använt det material som Fellows Teamen presenterade i olika 

stor utsträckning. Uppsatsförfattarnas samlade intryck av studien är att samtliga kliniker 

uppskattade arbetssättet med CIF då Fellows Teamen uppmärksammade underliggande behov 

som de själva inte lagt märke till, men också att Fellows Teamen bekräftade vissa behov och 

problem som klinikerna redan befarat fanns. Detta har hjälpt klinikerna i deras interna 

verksamhetsarbete. Arbetssättet med CIF har bidragit till att förändringar har genomförts, 

men även att där det har varit svårt att genomföra förändringar så har problem 

uppmärksammats och klinikerna har blivit medvetna om vad de på sikt bör förändra.  

 

Den generella trend som går att tyda på de undersökta klinikerna är att de har valt att börja 

med de förändringar som är av mer praktisk natur och enklare att genomföra lokalt på 

kliniken, så som tydligare skyltning och utveckla informationsbroschyrer. Anledningen till det 

här var för att dessa enklare förändringar snabbt gav resultat, var genomförbara på en lokal 

nivå och inte var lika tidskrävande. De förändringar som var svårare att genomföra på 

klinikerna var de organisatoriska, mer centralt styrda delarna av verksamheten, så som IT-

system som tar hand om bokningar och journaler. För att genomföra förändringar även på en 

central nivå föreslår denna uppföljningsstudie ett nätverk för de kliniker som deltagit i CIF 

där de kan gå samman för att driva igenom förändringar som kan lösa gemensamma behov.  

 

Det förändringsområde där arbetssättet med CIF åstadkom mest förändring var medarbetare, 

och inte som förväntat patienter. Inom förändringsområdet medarbete har både enkla, mer 

praktiska förändringar, så som passerkort, genomförts, men också mer omfattande, 

organisatoriska förändringar, så som kompetensdelning. På fysioterapikliniken var detta ett 

medvetet val och en del av deras strategi för att attrahera duktiga medarbetare då de inte kan 

konkurrera med en högre lön än hos andra arbetsgivare. Detta är något som övriga kliniker 

också skulle kunna använda sig av.  
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Det finns ett flertal kritiska moment som avgör hur väl arbetssättet med CIF och 

genomförandet av de förändringsförslag som Fellows Teamen presenterar lyckas. Sjukvården 

är en mycket komplex verksamhet vilket gör det svårt att genomföra förändringar (sid.6). 

Komplexa förändringar kräver att det finns ett tydligt ansvar för vem som ska driva 

förändringarna (sid. 7). Tidsbrist har visat sig vara gemensamt för de undersökta klinikerna. 

Eftersom tid är en viktig faktor för att lyckas genomföra förändringar (sid. 7) har det här lett 

till att förändringsförslag som kräver mer tid inte genomförts på klinikerna. 

Uppföljningsstudien visar att ett uppföljningsarbete efter det att Fellows Teamen varit på 

klinikerna skulle underlätta implementeringen av förändringsförslagen.  

 

I och med de demografiska förändringar som sker i Sverige kommer sjukvården behöva 

förändra sin struktur och sitt arbetssätt för att på bästa sätt ta tillvara på de resurser som finns 

tillgängliga för att kunna leverera världsledande vård. Uppföljningsstudiens resultat visar att 

metoden med CIF kan gynna sjukvården genom att utifrån nya perspektiv identifiera behov 

och hur dessa kan lösas. Svensk sjukvård behöver använda sig av fler professioner än enbart 

den medicinska och CIF är ett exempel på hur man kan göra detta. 

6.1 Framtida forskning 

Förändringsarbete inom sjukvården är ett aktuellt och omdebatterat ämne i Sverige. Projekt 

som Clinical Innovation Fellowships är viktiga för att utveckla och föra sjukvården framåt. 

Under arbetets gång har möjligheter till ytterligare framtid forskning av CTMHs arbete med 

CIF diskuterats. Det skulle bland annat vara intressant att närmare undersöka huruvida arbetet 

med CIF och Fellows Team, utöver att genomföra förändringar på de utvalda klinikerna, har 

någon påverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Fellowsen genomgår en 

intensivutbildning i svensk sjukvård och får sedan möjlighet att observera arbetet på en klinik. 

Fellows Teamens arbete har studerats av Ulfvengren et al (2010) och effekterna av 

programmet på klinikerna har följts upp i denna kandidatuppsats. Fellowsens 

intensivutbildning innebär en unik möjlighet för de enskilda individerna att lära sig hur det 

svenska sjukvårdssystemet fungerar, detta är något som Fellowsen kommer ha med sig vidare 

i sina fortsätta arbetsliv. Det vore därmed även intressant att följa upp dessa individer från 

Fellows Teamen för att se vad de har arbetat med efter att de deltagit i CIF och därmed se 

programmets effekter i samhället. 
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Bifogade checklistor 
 
Checklista: Akutkliniken (2010/2011)  

 
Patienter: 

− Information till patient.  
o Ge patienten en incheckningsfolder.  
o Sätt in en info-punkt, där patienterna 

kan skriva ut beskrivning om sitt 
 sjukdomstillstånd från Vårdguiden.  

o Får skriftligt 
behandlingsmeddelande/utcheckningslis
ta. Synligare ”läkarskylt”.  

o Bättre skyltning! 
− Patientsäkerhet.  

o Minska smittspridning (lösningar där 
man slipper ta i dörrar?). 

o Uppföljningsarbete efter patient skickats 
hem 

Medarbetare: 
− Flödesarbetet.  

o Tydligare ansvar? Man uttalar vem som 
har ansvar för vilket flöde och vilka 
patienter, är ett sätt att komma till rätta 
både med effektiviteten och med 
patientsäkerheten.  

− Arbetsmiljö.  
o Obligatorisk intropass och tydlig info 

om rutiner av ordinarie läkare, med tid 
avsatt för  detta.  

o Team-building, Kliniken upplevs inte 
som en sammanhållen enhet, team-
möten, vi-känsla mellan läkare och 
sjuksköterskor.  

 

 
 
 
 
 
 
Ekonomi: 

− Rutiner.  
o Återkoppla uppnådda framgångar i 

flödesarbetet på team-möten.  
o Specialistläkare ska vara pedagogiska 

flödesledare. Flödesprinciperna (”rätt 
från början”).  

o Inför flödesarbetet på skrivbyrån för att 
involvera de medicinska sekreterarna i 
strävan  efter att minska spilltid.  

o Provbeställningshjälp, vilka alternativ 
som finns och vad de innebär med 
avseende på analyser och eventuellt 
kostnad.  

− IT-support 
o Tillgodose lokala behov.  

− Fastighetsskötsel.  
o Minskar outnyttjade vårdplatser, 

minskar kostnader. 



 
Checklista: Gastrocentrum kirurgi (2010/2011)  

 
Patienter: INFO        SERVICE  SÄKERHET 

• Hitta.	  	  
o Tydlig	  skyltning.	  	  
o Eventuellt	  utveckla	  en	  tydligare	  namngivning	  av	  

operationssalarna	  eller	  en	  elektronisk	  tavla	  som	  visar	  vem	  
som	  är	  var	  vid	  givet	  tillfälle	  

• Komfort.	  	  
o Installera	  dörrar	  på	  avdelning	  E14,	  	  
o Ljus	  i	  ögon,	  störd	  på	  natten:	  byt	  till	  ljus	  som	  inte	  behöver	  

tända	  upp	  hela	  salen.	  
• Patientsäkerhet (minska smittorisken). 	  

o Utredning	  och	  fokuserat	  projekt	  på	  hantering	  av	  patienter	  
med	  multiresistens.	  	  

o Projekt	  som	  utreder	  problemställningen	  och	  arbetar	  fram	  
lösning	  ang	  pat	  med	  smittor.	  

• Vad är kvalitet? 	  
o Gör	  det	  till	  ett	  mål	  att	  åskådliggöra	  vårdkvaliteten	  för	  

patienten	  i	  alla	  situationer,	  framför	  allt	  vid	  in-‐	  och	  
utskrivning.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medarbetare: FLÖDEN ARBETSMILJÖ STRESS  

• Arbetsmiljö.  
o (Avlastningsytor saknas/ anpassade krokar för dropp) Konsultera 

ergonom som får se över arbetsytorna. 
o Ge alla läkare en diktafon. 

• Logistik.  
o Tydlig skyltning.  
o Eventuellt utveckla en tydligare namngivning av 

operationssalarna eller en elektronisk tavla som visar vem som 
är var vid givet tillfälle.  

o Ett “jourkort” som gör att jourhavande läkare kommer in 
överallt.  

o (Drop-in för patienter, undvika väntetider.) 
• Kommunikation.  

o Skapa en pålitlig och återkopplande kommunikationskanal för 
förbättringsförslag. 

• Förbättra journalsystemet.	  
 

Ekonomi: TID  FLÖDE 
• Kommunikation.  

o Skapa en pålitlig och återkopplande kommunikationskanal för 
förbättringsförslag.  

o Utveckla ett system som tar hänsyn till och kommunicerar 
belastning eller tillämpa det system som redan finns.  

o Skicka ut påminnelse-sms eller underlätta för patienter att 
meddela om de är sena.  

o IT och journalhantering.  
• Flöde.  

o Utvärdering & implementering av möjliga flödesförbättringar 
såsom att flytta kassan upp till avdelningen.  

o Drop-in för röntgenundersökningar för att fylla ut tider som 
frigörs när andra patienter inte dyker upp. Istället för 
prioriteringarna “normal” eller “akut” kan systemet baseras på 
ett önskat klockslag då man vill ha svaret 



Checklista: Fysioterapikliniken (2012/2013) 
 
Patienter: INFO     SERVICE      SÄKERHET 
 

- Information.  
o Mina Vårdkontakter – elektronisk kontakt patient à 

sjuksköterska.  
o Patienter som känner sig vilsna i vårdkedjan. Språket är allt 

för avancerat. 
o Patienter som har genomgått någon form av test har önskat 

veta hur resultatet har varit jämfört med tidigare 
genomförande av samma test, en önskan som sjukgymnasten 
oftast inte kunnat tillmötesgå. 

- Service. Exjobb vårdkedja och patientflöden. Önskan om att 
samordna sina besök på Sjukgymnastikkliniken med besök på andra 
vårdinstanser. 
 

Medarbetare: FLÖDEN  ARBETSMILJÖ     STRESS 
 

- Arbetsmiljö (fysisk).  
o Bättre, tystare arbetsmiljö, mindre 

störningsmoment. 
o  Bättre kläder.  
o Svårt att få arbetstiden att räcka, stress, ska 

både administrera, undervisa och ha 
patientmöten.  

o Minska tidsåtgången för det administrativa 
arbetet.  

o Egna behandlingsrum, egen bärbar dator eller 
telefon för att föra anteckningar, journalarbete 
och tillgänglighet. 

- “Kompetensdelning” - minska rädsla att kliniken tappar 
kompetens, skapa en långsiktig kompetensdelningsstrategi. Exjobb.  

 
 
 
 

 
 
Ekonomi: TID      FLÖDE 
 

- Arbetsmiljö (fysisk). Dålig arbetsmiljö à ineffektivitet. 
- Kommunikation/dokumentation.  

o Data- och journalsystemet TakeCare. Behov av 
väl fungerande och överskådligt system för 
informationsöverföring. 

o Systematisera och automatisera datahantering 
- Tillgänglighet.  

o Exjobb Marknadsplan för 
Sjukgymnastikkliniken.  

o Systematiskt analysera en större mängd 
inkomna remisser för att skapa tydliga kriterier 
för vidareremittering.  

o Arbeta mer med planering av gruppträning. 

 
 
	  



Checklista: Onkologiska kliniken (2012/2013) 
 
Patienter: INFO SERVICE SÄKERHET 

− Information.  
o Standardiserade informationsblad  
o Kom-ihåg lappar 
o Klar medicinlista 
o Webbportal för kommunikation mellan 

patienter och sjukhus. 
 
Medarbetare: FLÖDEN       ARBETSMILJÖ         STRESS 

− Rutiner.  
o Standardiserade möten, utbilda i 

mötesrutiner.  
o Standardiserade rondrutiner.  
o Implementeringsarbete à struktur, en 

implementeringsansvarig.  
o Standardiserad introduktion för nya 

läkare och bättre stöd från överläkare 
− Schemaläggning.  

o Samplanera sjuksköterskors och 
doktorers scheman.  

o Schemalägg längre fram i tiden.  
o Utveckla system, läkare vet vilket rum 

som är bokat i förväg.  
o Öka antalet administrativa platser. 

− Arbetsmiljö.  
o Ont om arbetsplatser.  

− Smittorisk.  
o Uppföljning hygienrutiner.  
o Säkrare antibiotikahantering. 

 

 
Ekonomi: TID  FLÖDE 

− Flöde.  
o Schemalägg längre fram i tiden (mha 

IT-system, integrera CuraTime med 
TakeCare).  

o Rutin angående avbokningar och 
uppdatering av scheman.  

o Intern analys remissflöden.  
o Omvandlingssystem tal à text diktering 

− Ekonomi.  
o Planera in maskiners livslängd för att 

undvika att flera maskiner behöver bytas 
samtidigt 

	  


