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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar på aspekter som påverkar implementeringen i en 

förändringsprocess såsom kommunikation, delaktighet och ledarskap, verksamhetens kultur 

och förutsättningar. Hälso- och sjukvårdsorganisationer har ett ansvar i bedrivandet av 

evidensbaserad vård och förbättringsarbete ingår i distriktssköterskans arbetsuppgifter. Det 

finns även styrdokument och riktlinjer som ställer krav på verksamheter inom hälso- och 

sjukvård att de kontinuerligt säkrar och utvecklar kvalitén i vården. 

Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar distriktssköterskor upplever sig behöva för att 

utföra förbättringsarbeten på vårdcentraler. 

Metod: Intervjustudie av kvalitativ design, åtta distriktssköterskor blev intervjuad. Data 

analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: De förutsättningar distriktssköterskorna ansåg sig behöva vid förbättringsarbeten 

resulterade i tre huvudkategorier: Tid för förbättring, Kulturen på arbetsplatsen och En 

organisation för förbättring. Sju underkategorier framkom: Tidsbrist, Tid som en resurs, 

Kollegors inverkan på förbättringsarbeten, Ledarskapets inverkan på förbättringsarbeten, 

Individens ansvar, Den enskilda vårdcentralen och Verksamhetsutvecklarens roll i 

förbättringsarbeten. 

Slutsats: För att distriktssköterskan ska ha ökade förutsättningar att genomföra ett 

förbättringsarbete bör det finnas tid, en stödjande verksamhetschef som initierar till 

förbättringsarbeten, samverkan med andra verksamheter och kollegor som är positiva till 

förändring. En verksamhetsutvecklare och full arbetsstyrka underlättar genomförandet av ett 

förbättringsarbete. 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, Förbättringsarbete, Förutsättningar, Intervjustudie, 

Vårdcentral 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Previous research shows aspects that affect implementation in a change 

process, these are communication, participation and leadership, culture and the prerequisites 

of the organization. Healthcare organizations have responsibility in the practice of evidence-

based care. It is also part of the district nurse's duties to work towards improvements in the 

care-process. Governing documents and guidelines require healthcare organizations to ensure 

that they continually secure and develop the quality of care. 

 

Aim: To investigate the conditions that district nurses consider themselves needed to carry 

out improvement work at healthcare centers. 

 

Method: Interview study of qualitative design with eight district nurses. A manifest content 

analysis with inductive approach was carried out. 

 

Results: Conditions that district nurses considered necessary for improvement work resulted 

in three main categories: Time for improvement, The culture at the workplace and An 

organization for improvement. Seven subcategories emerged: Not enough time, Time as a 

Resource, Colleagues role in improvement work, The leadership role in improvement work, 

The responsibility of the individual, The individual Healthcare Center and The role of the 

organization developer in improvement work. 

Conclusion: In order for the district nurse to have increased opportunities to carry out an 

improvement work there should be time, a supportive operations manager, collaboration with 

other healthcare centers, colleagues that are positive to change, a business developer and full 

workforce. 

 

 

Keywords: District Nurse, Healthcare-Center, Improvement work, Interview study, 

Prerequisites 
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1 INLEDNING 

Förbättringsarbete av vården ska vara en ständigt pågående process inom hälso- och 

sjukvården. Arbetet med förbättringsarbeten och i vilken grad de utförs kan dock se olika ut 

inom organisationer. Inom dagens hälso- och sjukvård där det talas mycket om resurser och 

resursbrist kan det vara svårt att tillgodose behovet av nödvändiga verktyg för ett 

förbättringsarbete. Det finns styrdokument och riktlinjer som ställer krav på verksamheter 

inom hälso- och sjukvård att kvalitén i vården kontinuerligt ska säkras och utvecklas. Det 

saknas kunskap om vilka förutsättningar distriktssköterskorna själva upplever sig behöva för 

att utföra förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården.  

2 BAKGRUND 

2.1 Förbättringsarbete 

Förbättringsarbeten kan definieras som kombinerade och oupphörliga ansträngningar hos 

hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och deras anhöriga, forskare, planerare, finansiärer 

och lärare att sträva efter och utföra de förändringar som leder till ett bättre resultat för 

patienterna, ett bättre fungerande system och en bättre professionell utveckling (Batalden & 

Davidoff, 2007). 

2.2 Aspekter som påverkar implementeringen i ett förbättringsarbete 

2.2.1 Kommunikation 

Tidigare studier har visat att kommunikation har en betydande roll för en framgångsrik 

implementering i ett förbättringsarbete inom organisationer. Tydlig kommunikation ger en 

högre grad av målinriktning för förändringen och säkerställer att de människor som ingår i 
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förbättringsarbetet förstår sin roll i sammanhanget (Mackie & Darvill, 2016; Renolen & 

Hjälmhult, 2015; Shi et al., 2016; van der Zijpp et al., 2016; Longenecker & Longenecker, 

2014). Van der Zijpp et al. (2016) belyser vikten av kommunikation på individnivå med de 

personer som deltar i förbättringsarbetet. Detta kommunikationssätt bidrar till en ökad 

motivation i förändringsprocessen genom att stärka känslan av delaktighet hos deltagare.  

2.2.2 Delaktighet och ledarskap 

Delaktighet från hela personalstyrkan har visat sig ha en betydande roll i ett förbättringsarbete 

enligt tidigare forskning (Kueny, Shever, Mackin & Titler, 2015; Longenecker et al., 2014). 

Ett delat ledarskap gynnar också upplevelsen av delaktighet och motivationen hos den 

personal som ingår i ett förbättringsarbete. Ett delat ledarskap innebär, enligt Kueny et al., 

(2015), bland annat att all personal ska ha möjlighet att vara delaktig i beslutsfattande och att 

allas åsikter framförs. Det har också visat sig att det är viktigt att personalen känner förståelse 

för den förbättring som ska genomföras och ser tydliga vinster med genomförandet för att de 

ska förstå nyttan och behovet av förbättringsarbetet (Longenecker et al., 2014; Mackie et al., 

2016; Renolen et al., 2015; van der Zijpp et al., 2016). Tidigare forskning har visat att en 

viktig del i att stärka personalens motivation till förbättring är upplevelsen av att det gynnar 

patienter (Kueny et al., 2015; Salmela, Eriksson & Fagerström, 2012; Shi et al., 2016; 

Renolen et al., 2015). Delaktighet och engagemang från chefer och organisation bidrar till en 

smidigare implementering (Johnston et al., 2016; Kueny et al., 2015; Longenecker et al., 

2014; Mackie et al., 2016; Renolen et al., 2015; Salmela et al., 2012; Shi et al., 2016; van der 

Zijpp et al., 2016). För att skapa motivation och driva ett projekt framåt är det fördelaktigt om 

chefer och representanter från organisationsledningen deltar i projektmöten angående den 

förbättring som ska genomföras för att visa sitt engagemang och intresse (van der Zijpp et al., 

2016).  

Studier har visat att uppföljning, återkoppling och handledning är viktigt under hela 

förbättringsarbetet enligt tidigare forskning. Det stärker engagemanget, ökar motivationen och 

bidrar till tillgänglighet vid osäkerhet hos personalen angående förbättringsarbetet (Johnston 

et al., 2016; Longenecker et al., 2014; Renolen et al., 2015; van der Zijpp et al., 2016). Enligt 

Johnston et al. (2016) och Kueny et al. (2015) är utbildning inom organisationen bidragande 

till att chefer lyckas med att engagera personal i förbättringsarbetet. Ett hinder för ett 

förbättringsarbete kan vara att implementeringen av nya arbetssätt eller metoder kan ge en 

ökad arbetsbörda till en början. Det i sin tur kan minska motivationen att fullfölja ett 
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förbättringsarbete (Johnston et al., 2016; Longenecker et al., 2014; Mackie et al., 2016; Shi et 

al., 2016; van der Zijpp et al., 2016). 

2.2.3 Verksamhetens kultur och förutsättningar 

Flera studier har visat att den rådande kulturen på arbetsplatsen kan inverka på hur en 

implementering genomförs (Kueny et al., 2015; Renolen et al., 2015; Salmela et al., 2012; Shi 

et al., 2016; van der Zijpp et al., 2016). Det har beskrivits att en kultur som är öppen för 

åsikter, diskussioner och förändring skapar en stödjande och motiverande miljö att arbeta i. 

Vidare så kan en stödjande kultur på arbetsplatsen, med kollegor och chefer som stöttar 

varandra, underlätta för att skapa strategier till att genomföra ett förbättringsarbete. En 

stödjande kultur bidrar till skapandet av en samarbetsvillig atmosfär på arbetsplatsen (Kueny 

et al., 2015; Salmela et al., 2012). Andra studier har visat att personal påverkas av den kultur 

de befinner sig i och kollegor påverkar även varandra, en stödjande kultur stärker bland annat 

kommunikation, förändringsmedvilja och ledarskapsengagemang på arbetsplatsen (Renolen et 

al., 2015; Shi et al., 2016). Flera studier visar att även ekonomiska resurser kan påverka 

motivationen för att deltaga i förbättringsarbete (Kueny et al., 2015; Shi et al., 2016; van der 

Zijpp et al., 2016). Ett ekonomiskt stöd, som till exempel bidrag från staten och ökad lön, 

ansågs vara av vikt och kan ge ökad motivation.  

2.3 Människan i en förändringsprocess 

Enligt Bailey och Raelin (2015) representeras förändring av en förlust, oavsett om 

förändringen är bra eller dålig. Förlusten är ett resultat på att det förutsägbara blir 

oförutsägbart och att det tidigare redan kända helt plötsligt blir okänt vid en förändring. 

Förlusten av kontroll skapar känslor som triggar igång komplexa kognitiva beteendemönster 

vilka kan vara roten till människans motstånd till förändring. Osäkerhet är oundvikligt vid en 

förändring eftersom de nya omständigheterna inte kan vara helt kända. Osäkerheten följs åt av 

en känslomässig reaktion, vanligtvis benämnt som ångest.  Enligt Cullberg (2010) är det 

vanligt att krisreaktioner följer ett visst mönster. De kan delas in i fyra faser vilka är chockfas, 

reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chockfasen karaktäriseras av att 

människan ännu inte har möjlighet att förstå det nya och då inte heller möjlighet att bearbeta 

det. Ofta försöker människan blunda för förändringen. Reaktionsfasen initieras när människan 

börjar ”ta in” det nya och börjar söka en mening med förändringen. I bearbetningsfasen börjar 
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människan blicka framåt och föreställa sig hur livet skulle bli med den nya förändringen. Den 

sista fasen, nyorienteringsfasen, karaktäriseras av att det gamla har bytts ut mot det nya. 

Känslor om förlust och ångest inför det nya har bearbetats. 

2.4 Hälso- och sjukvårdsorganisationens ansvar för evidensbaserad 

vård 

Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad innebär att implementera bästa tillgängliga underlag 

inom omvårdnad tillsammans med en klinisk expertkunskap med hänsyn till vårdtagares 

behov och upplevelser (Kihlgren, Engström & Johansson, 2011). Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) har statlig myndighet, kommun och landsting som bedriver hälso- och 

sjukvård ansvar för att hälso- och sjukvården planeras, leds och kontrolleras systematiskt så 

att verksamheten uppfyller kravet på god och evidensbaserad vård. Hälso- och 

sjukvårdsorganisationer ska regelbundet följa upp planering, utförande, resultat och 

förbättringsåtgärder. Det är den vårdgivande organisationen som självständigt bestämmer hur 

verksamheten ska organiseras. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) har 

verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård ett krav på att verksamhetens kvalitet 

fortlöpande och systematiskt säkras och utvecklas. Ledningen i verksamheter som bedriver 

hälso- och sjukvård ska också främja kostnadseffektivitet. Verksamhetschefer inom hälso- 

och sjukvård ansvarar för att patientens behov av trygghet, säkerhet och samordning i vården 

tillgodoses. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2006) är 

det inte alltid de bästa metoderna som används inom hälso- och sjukvården.  Det finns 

rutinmetoder som används för att diagnostisera och behandla sjukdom som är föråldrade och 

inte särskilt effektiva (SBU, 2006). 

2.5 Distriktsköterskans ansvar att bedriva evidensbaserad vård 

Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor så ingår det i distriktssköterskans 

arbetsuppgifter att aktivt arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling och att använda 

samt implementera ny evidensbaserad kunskap inom det egna området. En distriktsköterska 

ska även ha kunskaper i ledarskap och genom den ha vetskap om hur arbetet bör ledas samt 

genomföras för önskat resultat. Distriktssköterskan ska även vara delaktig i organisering av 

verksamheten samt utveckling av arbetet. Kritisk granskning av den egna verksamheten ingår 

i distriktsköterskans ansvarsområde (Gunnarsson et al., 2008). I Patientsäkerhetslagen (SFS, 
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2010:659) beskrivs att hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar att utföra sitt yrke enligt 

aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet. 

2.6 Teoretisk referensram 

Det har under åren utvecklats och presenterats olika modeller för att underlätta vid en 

implementering och ett förbättringsarbete. Modellerna är till för att underlätta arbetet och 

skapa förståelse för vissa strukturer och beteenden som kan uppstå vid genomförandet av ett 

förbättringsarbete. I detta arbete har författarna till denna studie valt att beskriva 

implementeringsmodellen Promoting Action on Research Implementation in Health Services 

(PARIHS) eftersom de är en modell som används mycket inom hälso- och sjukvård. Modellen 

är utvecklad av sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

2.6.1 PARIHS-modellen 

PARIHS- modellen är en forskningsbaserad modell som används för att vägleda och 

underlätta en implementering. När modellen från början utvecklades var den tänkt att 

användas för att förklara varför olika förändringsprojekt inom hälso- och sjukvård lyckades 

eller misslyckades. PARIHS har under åren kommit att bli mer användbar som ett riktmärke 

för att utforma implementering i verksamheter (Ullrich, Sahay & Stetler, 2013). PARIHS-

modellen beskriver faktorer som är viktiga att ta hänsyn till genom hela 

implementeringsprocessen. En sådan modell hjälper användaren att identifiera och förstå de 

faktorer som kan påverka vid en implementering (Kitson et al., 2008, Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Modellen beskriver en implementering som en funktion av 

förhållanden mellan evidens, sammanhang och utvecklingsledare. Evidensen är som högst när 

en kombination av forskning, klinisk erfarenhet, patienterfarenhet och den lokala 

datainsamlingen har använts inför presentationen av implementeringen. Kontext beskriver den 

miljö som implementeringen ska införas i och innefattar tre viktiga förutsättningar för en 

lyckad implementering, kultur, ledarskap och utvärdering. En utvecklingsledare med rätta 

kvalifikationerna kan öka förutsättningarna för en lyckad implementering. En mer fullständig 

överblick av aspekter som inverkar kan ses i bilaga A. Varje aspekt benämns som låg eller 

hög i verksamheter, en verksamhet som har en hög grad av dessa aspekter inför ett 

förbättringsarbete har goda förutsättningar för en lyckad implementering (Rycroft-Malone, 

2004). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Hälso- och sjukvårdens grund för en välfungerande verksamhet innebär en strävan mot 

ständiga förbättringar på grund av ideliga nya forskningsrön, lagar och författningar samt nya 

läkemedel och behandlingsmöjligheter. Enligt patientsäkerhetslagen ska alla som bedriver 

hälso- och sjukvård ansvara för att verksamheten leds och kontrolleras så att god 

evidensbaserad vård uppfylls. Verksamheterna har krav på att kontinuerligt och systematiskt 

säkerställa sin kvalitet och utföra förbättringsarbeten. Hälso- och sjukvårdspersonal har 

ansvar att hålla sig underrättade om och tillämpa den senaste forskningen. I 

distriktssköterskans yrkesroll ingår att aktivt arbeta med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Distriktssköterskor har en viktig funktion i utförandet av 

evidensbaserad praktik. Det saknas kunskap och forskning om vilka förutsättningar 

distriktssköterskor behöver för att öka sina möjligheter att implementera en förbättring. 

Föreliggande studie ämnar undersöka vilka förutsättningar distriktssköterskors upplever sig 

behöva för att genomföra förbättringsarbeten och därigenom förbättra den evidensbaserade 

vården, patientsäkerheten och kostnadseffektiviteten i verksamheter inom hälso- och 

sjukvård.  

4 SYFTE 

Att undersöka vilka förutsättningar distriktssköterskor upplever sig behöva för att utföra 

förbättringsarbeten på vårdcentraler.  

5 METOD 

5.1 Design 

Studien var av kvalitativ design. Kvalitativ design möjliggör att studera människors 

erfarenheter av ett fenomen (Henricson, 2012). En kvalitativ design lämpade sig bra till 

aktuell studie eftersom syftet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter och 
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upplevelser av vilka förutsättningar de upplever sig behöva vid genomförande av 

förbättringsarbeten. En kvalitativ intervju är ett samspel mellan intervjuaren och deltagaren 

där kunskap skapas under samtalets gång för att undersöka deltagarens upplevelser av ett 

fenomen. Det sker genom att intervjuaren strävar efter att hålla samtalet öppet samtidigt som 

hen följer ett förberett frågeformulär (Kvale & Brinkman, 2014). 

5.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av åtta distriktssköterskor som arbetade på vårdcentraler i 

Dalarna. Deltagarna valdes ut av respektive verksamhetschef på de olika vårdcentralerna. 

Inklusionskriterierna var att de skulle ha arbetat minst ett år på vårdcentralen där de var 

anställda, vidareutbildad till distriktssköterska vid ett svenskt lärosäte och att de hanterade 

svenska språket väl i tal. Exklusionskriterium var att de arbetat mindre än ett år och att de var 

anställda via ett bemanningsföretag. 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. 

Intervjuaren anpassade frågeföljd efter deltagaren och efter vad som kom upp i intervjun. 

Intervjuguiden var uppbyggd med en inledande fråga om det utförts förbättringsarbeten på 

vårdcentralen som deltagaren arbetade på under de senaste tolv månaderna. Utifrån svaret på 

denna fråga fortsatte sedan intervjuguiden med frågor om hinder och styrkor vid 

genomförandet av ett förbättringsarbete, resurser som saknas eller fanns på vårdcentralen 

samt om den personliga påverkan. För fullständig intervjuguide, se bilaga B.   

5.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra intervjuerna söktes hos verksamhetschefen som tillfrågades via 

telefon och därefter erhöll informationsbrev om studien, se Bilaga C. Inför intervjuerna 

utfördes två pilotintervjuer för att testa frågor, teknisk apparatur och tidsaspekter av 

författarna. I informationsbrevet informerades verksamhetscheferna om studiens syfte, 

genomförande, förväntad tidsåtgång samt hur resultatet skulle redovisas. Därefter inhämtades 

informerat samtycke muntligt över telefon. Med informerat samtycke säkerställdes att 
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verksamhetscheferna hade fått information om studien och att de förstått den givna 

informationen. Verksamhetscheferna informerades även om att det var frivilligt att ingå i 

studien och att deltagande när som helst kunde avbrytas utan vidare motivation.  

Urvalet skedde genom att distriktssköterskor tillfrågades muntligt av verksamhetscheferna, 

som sedan återkopplade till författarna av studien. Ett informationsbrev delades ut till 

deltagarna som tackat ja till medverkan i studien (bilaga D). Efter att distriktsköterskorna 

erhållit information om studiens syfte, genomförande, förväntad tidsåtgång samt hur resultatet 

skulle redovisas via informationsbrev, se bilaga D, inhämtades muntligt informerat samtycke. 

Det gjordes via telefon i samband med bokning av intervjun. Via informationsbrevet hade 

distriktsköterskorna erhållit information om att deltagande i studien var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan vidare motivation. Intervjuerna utfördes 

under september-oktober 2018. Tiden för intervjuerna var ca 30 - 45 minuter och utfördes i 

avskildhet i eget rum så att distriktsköterskorna hade möjlighet att besvara samtliga frågor 

ostört. För inspelning av intervjuerna användes en diktafon som lånats av högskolan Dalarna. 

5.5 Analys 

Analysen av datamaterialet gjordes med en manifest innehållsanalys med en induktiv ansats 

(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna transkriberades i sin helhet där varje skratt, paus 

och harkling antecknades. Det var viktigt att få med känslan och stämningen i intervjun, för 

att öka möjligheten till en korrekt tolkning av texten. Intervjuerna namngavs med siffrorna ett 

till åtta för att få en översikt över vilket datamaterial som tillhörde vilken intervju. Därefter 

lästes transkriberingarna igenom ett antal gånger för att på så vis skapa en förståelse för 

innehållet i datamaterialet. För att få en bra överblick av datamaterialet så skrevs 

transkriberingarna ut på papper, därefter klipptes de meningsenheter som svarade på syftet ut i 

små pappersark. För att säkerställa att syftet var i fokus när meningsenheterna identifierades 

fanns syftet nerskrivet på ett papper som hela tiden låg inom synhåll. Datamaterialet fördes in 

i en tabell med kolumner för meningsenhet, kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategorier och kategorier. Detta för att skapa en bra överblick över materialet och ge 

möjlighet för andra forskare att granska analysen. Efter att meningsenheterna identifierats 

kondenserades de till koder där ett eller några få ord som är textnära till meningsenheten 

abstraheras och skapar en förståelse för innehållet i meningsenheten (Graneheim & Lundman, 

2004). Därefter jämfördes de olika koderna med varandra för att sedan skapa subkategorier 
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och kategorier. Det sista steget i analysen var att skapa en ny helhet av de underkategorier och 

kategorier som utvunnits ur datamaterialet. 

Tabell 1, exempel på dataanalys. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategor

ier 

Kategorier 

..det är väl mest att tiden räcker väl 

inte till. Som jag ser och känner, då 

lär man ju avsätta tid för 

förbättringsarbetet. (intervju 1) 

Tiden räcker inte till, 

man lär avsätta tid för 

förbättringsarbeten. 

Tiden räcker 

inte till. 

Tidsbrist Tid för 

förbättring 

Alltså på sätt och vis så är ju alla 

som jobbar där resurser också för 

jag menar att det går ju inte heller 

att bara en talar om att nu ska vi 

jobba på det här viset eller göra det 

här och sedan hänger inte alla med, 

då rinner det ju ut i sanden att, jaa.. 

så det är väl att alla är med på tåget 

och bistår med sitt så att säga. 

(intervju 1) 

Alla på arbetsplatsen 

är en resurs vid 

förbättringsarbeten. 

Alla behöver vara 

delaktiga och bidra 

med sitt. 

Kollegor är 

en resurs vid 

förbättringsa

rbeten. 

Kollegors 

inverkan på 

förbättringsarb

eten 

Kulturen på 

arbetsplatsen 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Arbetet följer de regler och etiska riktlinjer som CODEX (2018) föreskriver för forskning. 

Det följer Helsingforsdeklarationen som ger en beskrivning av begreppet god forskningsetik. 

Deklarationen ger bland annat exempel på några viktiga grundprinciper som ska beaktas 

under forskningsprocessen. Dessa principer benämns enligt ovan nämnda deklaration som 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen innebär att forskaren har skyldighet att respektera integritet och 

självbestämmande gentemot forskningsdeltagarna. Godhetsprincipen beskriver viljan att göra 

gott samt att förhindra lidande. Rättviseprincipen och risken för att inte skada belyser att allt 

material i studien granskas på ett objektivt sätt samt att forskningen sker under likabehandling 

så långt det är möjligt. Forskaren bär ett ansvar för samtliga forskningsdeltagare samt för det 

material som samlas in i forskningen. Polit & Beck (2016) beskriver att i studier där 

människor ingår ska det säkerställas att deras rättigheter skyddas. Enligt CODEX (2018) ska 

en kritisk blick på det egna arbetet bibehålls och i studien uttrycks inte rasistiska, politiska 

eller religiösa övertygelser. Forskaren ska på ett tydligt sätt ge information om studien till 
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samtliga forskningsdeltagare. Informanterna i denna studie delgavs skriftlig information via 

brev. Deltagarna i studien informerades tydligt om undersökningens innehåll, samt att 

deltagandet i studien är frivillig och när som helst kan avbrytas. De personer som medverkar 

har själva rätten att bestämma villkoren för deras medverkan samt hur länge de vill deltaga i 

undersökningen. Deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan (bilaga D). 

Samtyckeskrav innebär att forskaren ska erhålla deltagarens samtycke till medverkan i 

undersökningen vilket i denna studie skedde muntligt via telefon i samband med bokning av 

intervjuer. Vid medverkan i undersökningen får deltagarna inte utsättas för påtryckning eller 

någon form av påverkan från forskaren. Deltagarna får inte heller vara i beroendeställning till 

forskningsutövaren. Etisk egengranskning framtagen av forskningsetiska nämnden på 

Högskolan Dalarna har utförts med slutsats att inget forskningsetiskt tillstånd behöver sökas, 

(bilaga E). Intervjuerna förvarades i ett låst skåp hemma hos författarna under analysdelen, 

endast författarna hade tillgång till nyckeln till dessa skåp. Efter transkriberingarna var färdiga 

raderades samtliga intervjuer. Polit & Beck (2016) betonar vikten och betydelsen av att 

informanterna kan vara säkra på att deras deltagande och den information de delgivit inte 

kommer att användas på annat sätt än vad som är överenskommet. Deltagarna i studien fick 

skriftlig information om hantering av personuppgifter enligt GPDR (Europaparlamentets och 

rådets förordning [EU], 2016, bilaga F).  

6 RESULTAT 

Resultatredovisningen sker utifrån huvudkategorier och underkategorier (Tabell 2). 

 Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Huvudkategorier: Underkategorier: 

Tid för förbättring - Tidsbrist 

- Tid som en resurs 

Kulturen på arbetsplatsen - Kollegors inverkan på förbättringsarbeten 

- Ledarskapets inverkan på förbättringsarbeten 

- Individen ansvar 

En organisation för förbättring - Den enskilda vårdcentralen 

- Verksamhetsutvecklarens roll i förbättringsarbeten 
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6.1 Tid för förbättring 

Analysen av intervjuerna visade att många distriktssköterskor såg tiden som en bristvara och 

att tiden är en viktig resurs och förutsättning vid förbättringsarbeten på en arbetsplats. Om 

arbetsgivaren avsätter tid för förbättringsarbeten så visar det tydligt för de anställda att det är 

något som arbetsgivaren prioriterar och anser är viktigt. Förutsättningarna måste finnas för att 

arbetet ska bli bra.  

6.1.1 Tidsbrist 

Tidsaspekten varierade från vårdcentral till vårdcentral. De intervjuade distriktssköterskorna 

ansåg att tiden påverkade möjligheterna att utföra förbättringsarbeten. Hur mycket tid som 

avsattes till förbättringsarbeten varierade stort mellan olika arbetsplatser. Det framkom i 

intervjuer att distriktssköterskorna ansåg att avsatt tid var en viktig tillgång på arbetsplatsen 

för förbättringsarbeten men det fanns även de som ansåg att det fanns tid i verksamheten 

ändå. Tidsbristen ansågs vara ett stort hinder i genomförande av förbättringsarbeten hos några 

av de intervjuade distriktssköterskorna. 

Det kanske är tiden då. Onsdagarna är inte tillräckligt och många gånger kanske man bokar in, ja 

som jag till exempel jag har BVC också och då kanske man bokar in ett barn där nånstans för att 

man måste ge dem en tid. (intervju 3 angående tidsbrist) 

Det framkom även att distriktssköterskorna önskade att speciell tid avsattes i schemat för 

förbättringsarbete. De ansåg att utan avsatt tid går det inte att utföra förbättringsarbeten på 

arbetsplatsen. ”Det är väl mest att tiden inte räcker väl inte till. Som jag ser och känner, då lär 

man ju avsätta tid för förbättringsarbetet” (intervju 1 angående tidsbrist). ”Att man inte får 

tillräckligt med tid avsatt, det är ju väldigt pressat med tiden hela tiden” (intervju 7 angående 

tidsbrist). 

Medvetenheten kring att förbättringsarbeten var viktiga att utföra samt bör ske kontinuerligt i 

en verksamhet var tydlig. Det framkom dock under intervjuerna att de var svåra att utföra på 

grund av tidsbristen. ”Vi själva har ju sett saker och ting som behöver förbättras men att det 

inte finns någon tid till det.” (intervju 1 angående tidsbrist). Distriktssköterskorna ansåg att 

tidsbristen även var ett problem i arbetet med at ta fram nya rutiner. Det uttrycktes att det var 

ett tidskrävande arbete att införa nya rutiner. ” Sen är det väl också tiden tänker jag, ska man 

börja med en ny rutin så kanske man behöver lite mer tid också. Och det är väl den som 

kanske inte riktigt isåfall finns. (intervju 3 angående tidsbrist). 
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Tidsbristen i verksamheten var enligt distriktssköterskorna beroende av bemanning. 

Sjukdomar och ledigheter var ofta orsak till att det var brist på tid till att arbeta med 

förbättringsarbeten och att detta arbete ofta blev eftersatt. Vid de tillfällen som all personal 

fanns på plats fanns även förutsättningarna för att arbeta med förbättringar. ”Tidsmässigt så är 

det beroende på om det är någon sjuk eller så, men är alla här och vi har personal så kan man 

ju utföra förbättringsarbeten.” (intervju 5 angående tidsbrist). Distriktssköterskorna uttryckte 

att de i stort ser tiden och bristen på denna som ett hinder att utföra förbättringsarbeten. 

6.1.2 Tid som en resurs 

På några arbetsplatser menar distriktssköterskorna att de hade tillräckligt med tid för att arbeta 

med förbättringsarbeten. De ansåg att den utbildningstid och mötestid som fanns avsatt på 

vårdcentralen var tillräcklig för att hinna med att arbeta med förbättringsarbeten. ”Ja dels har 

jag ju tiden på onsdagar som jag kan ta till”. (intervju 2 angående tid som resurs). 

Distriktssköterskorna menade vidare att utbildningstiden de fick var en resurs för att ha 

förutsättning att arbeta med förbättringar. ”Vi har ändå avsatt utbildningstid varje 

onsdagseftermiddag, men den är ju mycket, det är mycket möten på den tiden men vissa 

onsdagar, då är det ju ingenting inplanerat. Då kanske man skulle kunna använda den till det, 

lite så. (intervju 3 angående tid som resurs). Den avsatta tiden gav dem möjlighet att 

kontinuerligt arbeta med förbättringar och därigenom få förbättringsarbete som en naturlig del 

i sitt uppdrag. 

I intervjuerna framkom även att det ofta berodde på eget intresse och engagemang att arbeta 

med förbättringar, om personen var intresserad av förbättringsarbeten så fanns även möjlighet 

att finna tid för arbetet. 

Många skulle nog säga att vi har inte tid, att tiden är ett hinder men jag tycker inte att tiden är ett hinder 

här, för vi jobbar så mycket med att vi har egen tid för utvecklingsarbete. Vi har alltså varje onsdag så 

har vi mötestid där vi har apt:er och vårdcentralsmöten och sånt här men inte alla onsdagar, endel 

onsdagar har vi helt egen tid och då har man alla möjligheter att jobba med förändringsarbeten om man 

är intresserad. (intervju 2 angående tid som resurs). 

Individens eget engagemang och intresse för förbättringsarbete kunde underlätta för att hitta 

tid och möjligheter i verksamheten. Extra avsatt tid var inte alltid nödvändigt för att finna 

möjlighet till att utföra förbättringsarbeten. 
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6.2 Kulturen på arbetsplatsen 

Arbetskultur är den kultur som råder på arbetsplatsen. Den upplevdes vara ett stöd eller ett 

hinder vid ett förbättringsarbete. Kollegors stöd och verkan i processen samt 

verksamhetschefens inställning till förbättringsarbeten kunde vara aspekter som påverkade 

genomförandet av ett förbättringsarbete. Även den enskilda individens påverkan under en 

genomförandeprocess hade betydelse. 

6.2.1 Kollegors inverkan på förbättringsarbeten 

Kollegors stöd under ett förbättringsarbete visade sig vara olika på olika vårdcentraler. 

Någonting återkommande på fyra av åtta vårdcentraler var att många kollegor var försiktiga 

till, motsatte sig eller upplevde att det var svårt med förändring. 

Jadu.. Alltså inte så jättehögt faktiskt. Jag tycker att det finns mycket utav det här att det är jobbigt, att 

det är.. är det verkligen nödvändigt.. Det finns inte såhär mycket av: Ja men vad kul. Utan det är lite 

mera suck över det hela. Nu måste vi göra nånting igen.. och vad får vi för det, ingenting… (Intervju 2, 

angående stödet från kollegor) 

En distriktssköterska beskrev en viss rädsla till förändring bland personalen. Detta bidrog till 

att stödet inte var stort till förbättringsarbeten samt att det då kunde bli motstånd bland 

personalen vid införandet av nya rutiner. 

…förändringar är farligt för vissa. Att det blir: nejnejnej, då är man lite rädd och lite.. Det ska vara som 

det alltid har varit. Det kan jag väl känna på den här arbetsplatsen att det är lite så, liksom, vad det än 

gäller så är det något nytt så ska man, så vill man inte. (intervju 1, angående stödet från kollegor) 

Tryggheten i de rutiner och arbetssätt som redan fanns på arbetsplatsen var en bidragande 

orsak till osäkerhet och rädsla inför förändring enligt några av de intervjuade 

distriktssköterskorna. En distriktssköterska beskrev att det oftast var dem som arbetat längst 

på arbetsplatsen som motsatte sig förändringar. 

Lite fifty-fifty måste jag säga, dem som har varit här ett tag dom vill gärna hålla kvar i det gamla och 

gärna backa bandet och göra som dem har gjort tidigare, långt tillbaka. Medans andra är väldigt positiva 

till att försöka förändra och förbättra. Det är mera effektivt.  (Intervju 8, angående stödet från kollegor) 

En redan hög arbetsbelastning på vissa vårdcentraler bidrog till att flertalet kollegor inte var 

positiva till förbättringsarbeten. Ett förbättringsarbete som krävde högre arbetsbelastning 

skulle därför vara svårare att genomföra. En av informanterna menade att det av den orsaken 

till och med kunde sätta stopp för ett förbättringsarbete. Även om förbättringsarbetet skulle 

leda till lägre arbetsbelastning i slutänden var det svårt att genomföra om det krävdes mer 

arbetsinsatser under implementeringsfasen. En distriktssköterska beskrev stödet från 

kollegorna som bra så länge det inte krävdes tid från kollegorna. En annan distriktssköterska 
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ansåg att stödet inte kunde bli bättre, även om stödet inte var så högt som det önskades 

eftersom de ansåg att det var viktigt att även ta hand om sig själv också. 

Ne, alltså egentligen säger jag nej på den frågan för att jag tror att det helt enkelt handlar om att vi 

måste ju också vara rädd om oss själva och hur mycket klarar vi av att lägga tid på utöver det vi redan 

gör. Så nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är ett bra stöd, om tiden fanns så skulle det vara det. 

(Intervju 4, angående om stödet från kollegorna kunde vara bättre) 

Informanterna menade även att stödet från kollegor minskade vid personalbrist eftersom ett 

redan pressat arbetsteam då blev ännu mer pressat och inte klarade av ytterligare 

arbetsbelastning. En distriktssköterska ansåg att stödet fanns från kollegorna om de förstod 

varför förbättringen behövdes. ” Om man ändå liksom förklarar varför och att man liksom har 

kött på benen och liksom, ja det här måste göras, det tror jag, absolut” (Intervju 3). 

Tre av distriktssköterskorna upplevde stödet från kollegorna som stort eller mycket bra. En 

informant beskriver stödet som positivt samt att man i arbetsgruppen hjälptes åt att möjliggöra 

för någon att avsätta tid för specifika saker, till exempel förbättringsarbeten. Även att arbeta 

mot ett gemensamt mål beskrevs som en motivering till att det kollegiala stödet var positivt. 

”Mycket bra, dem är motiverade och dem ser ju, har ett klart mål att dit ska vi ta oss i liksom 

patientsäkerheten. Dem respekterar att man avsätter tid för det” (Intervju 6). 

Enligt en distriktssköterska var alla kollegor i arbetsgruppen resurser vid utförande av 

förbättringsarbeten. Det var viktigt att alla förstod förändringen som skulle utföras och att alla 

var med på den. Om inte alla bidrog med sin del så var det svårt att genomföra förbättringar. 

Stöd från andra yrkesgrupper på arbetsplatsen var också en tillgång som kunde vara till stor 

hjälp vid förbättringsarbeten. 

6.2.2 Ledarskapets inverkan på förbättringsarbeten 

En distriktssköterska upplevde ledarskapet från verksamhetschefen som negativt och fann inte 

något stöd till förbättringsarbeten hos denne. Samma distriktssköterska saknade inte bara 

stödet från verksamhetschefen utan upplevde även att denne saknade både vilja och 

beslutskraft till att förändra. Ett bristande ledarskap avspeglade sig på arbetsplatsen när det 

gällde förbättringsarbeten. 

Men jag tror också att det är en ledarskapsfråga. Det är ingen styrsel i, vad ska man säga, det finns ingen 

struktur just nu som underlättar vid en implementering. Utan snarare tvärtom att alla är, kanske av 

trötthet, att dem sätter sig emot alla förändringar och förbättringar. (Intervju 8, angående hinder på 

arbetsplatsen vid genomförande av förbättringsarbeten) 
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Några distriktssköterskor upplevde stödet från verksamhetschef som bra vid genomförande av 

förbättringsarbete. De flesta verksamhetschefer var positiva till förbättringar. En 

distriktsköterska beskrev stödet som befintligt men att verksamhetschefen inte alltid var till 

hjälp eftersom verksamhetens resurser inte var tillräckliga. 

Jag tror vi har ganska bra stöd här, det känns som det i alla fall att [namn] är positiv till om det behövs 

göras nått nytt liksom så…Men sen är det väl så också om verksamheten förmår liksom, det här med 

tiden och sånt. Just nu är vi lite pressade eftersom vi är en kort här då på vårdcentralen. (Intervju 3) 

Något som var återkommande i flertalet intervjuer var önskan om att verksamhetschefer bör 

initiera mer förbättringsarbeten. En distriktsköterska beskrev att det skulle skapa större 

motivation till implementering i arbetsgruppen om besluten om arbete med 

förbättringsarbeten kom från verksamhetschefen. Det ansågs att det borde vara mer av ett 

måste än något som var valbart. På detta sätt skulle verksamhetschefen göra de personer som 

arbetade med förbättringar fria från skuldbelägg från övriga kollegor om sådant arbete 

initierades av verksamhetschefen istället. 

…det känns som att det är stort, att jag har en chef som vill att vi tänker i förändringsarbete. Men 

samtidigt så känner jag att jag skulle vilja att det kom mera kanske från chefshåll också. Att vi måste 

jobba mera aktivt med förändringsarbete, eftersom jag inte upplever att vi är lika intresserade av de i 

sköterskegruppen… Då är det bättre för mig att det kommer någon annanstans ifrån, så att jag så att 

säga går fri och det inte var min idé. Utan det här är någonting som vi måste göra. (Intervju 2) 

I en intervju framkom det att distriktsköterskan inte kunde komma ihåg att verksamhetschefen 

någonsin initierat ett förbättringsarbete.  

 

6.2.3 Individens ansvar 

Samtliga distriktssköterskor ansåg att de skulle påverkas positivt av att delta i genomförandet 

av förbättringsarbeten. Ord som stimulerande, givande, positivt och roligt användes för att 

beskriva hur de trodde sig påverkas av deltagandet i en förbättringsprocess. Den personliga 

utvecklingen skedde både på det personliga och professionella planet. Det egna arbetet skulle 

kännas roligare om det bestod av förbättringsarbeten. Känslan av att distriktssköterskan 

bidrog med något som förbättrade arbetet för patienter och anställda skulle höja arbetsmoralen 

mycket. Det fanns även distriktssköterskor som beskrev att förbättringsarbeten kunde 

innebära både fysisk och psykisk stress. 

…om det nu skulle vara ett förbättringsarbete och vi inte fick tiden att göra det, då skulle det ju kanske bli 

att man blir stressad liksom. Både fysiskt och psykiskt… Sen kan man känna såhär ibland att, jaha ska det 

börjas en ny rutin nu igen jag har nyss fått in den gamla liksom. Det kan ju vara liksom en stress så, att 

man aldrig får landa i det man gör. (Intervju 3) 
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Distriktssköterskorna förklarade även att motivationen hos den enskilda individen var viktig 

vid förbättringsarbeten. Det var avgörande vid implementering att den person som var 

ansvarig för förbättringsarbetet var tillräckligt motiverad till förändring. 

6.3 En organisation för förbättring 

6.3.1 Den enskilda vårdcentralen 

De intervjuade distriktssköterskorna tyckte att det saknades forum för utbyte av erfarenheter 

om hur man arbetar på olika arbetsplatser i primärvården. Önskemål fanns om kontinuerligt 

inplanerade träffar tillsammans med andra vårdcentraler för gemensamt erfarenhetsutbyte. 

Dessa forum kunde vara gemensamma möten med närliggande vårdcentraler några gånger per 

år. Där kunde distriktssköterskorna ta del av andra vårdcentralers arbete och erfarenheter 

inom olika områden. Detta var även något som skulle komma till nytta för alla 

yrkeskategorier på en vårdcentral. 

”Ja alltså egentligen kan jag tycka att man är ju ganska ensam… man har liksom inget forum där 

man kan: hur jobbar ni, eller hur jobbar ni med det här utan då får man ringa själv utan det borde 

vara träffar två gånger per år där vårdcentralerna kanske, här i södra länsdelen, träffas och 

nätverkar.. Det saknas, och det tror jag det är över alla yrkeskategorier, läkare och allting, att 

man har inga bollplank”. (Intervju 1 angående den enskilda vårdcentralen, organisatoriskt). 

Känslan av att uppleva sig ensam på den egna arbetsplatsen med förbättringsarbeten var stor. 

Det framkom att distriktssköterskorna önskade att dessa forum skulle ge stöd och inspiration 

från kollegor på andra vårdcentraler som arbetade med förbättringar. Detta skulle i sin tur leda 

till att de själva kunde utföra förbättringsarbeten på den egna arbetsplatsen. 

Vidare önskade distriktssköterskorna att det fanns någon som ansvarade för 

förbättringsarbeten på varje arbetsplats. Någon vars arbetsuppgift var att hålla i förbättringar 

och inspirera övriga medarbetare till att kontinuerligt arbeta med dem. Stödet i att ha någon 

som ansvarar för och hade vana att arbeta med förbättringar och även vet hur ett projektarbete 

skulle utföras upplevdes som en trygghet för dem. 

”Jag tror det är viktigt att någon håller i det här med förbättringsarbeten. Annars blir det inte 

riktig av, man går i sina hjulspår lite och, ja man går på rutin och gör sitt och sköter sitt, också 

sen.. Men ja, det är viktigt att någon, och jag tror som sagt att nån som har avsatt tid för det här 

och har kollat att nu är det den här nya rutinen i landstinget”. (Intervju 3 angående 

organisatoriskt) 

Det visade sig också önskvärt att denna person hade ansvar för att initiera förbättringsarbeten 

på arbetsplatsen. Risken var annars stor att förbättringsarbetet blev eftersatt på grund av allt 



 

17 

övrigt arbete som fanns på vårdcentralen. Förbättringsarbeten fick då en lägre prioritet 

framför annat arbete.   

Fler resurser som saknades ansåg distriktssköterskorna vara administrativ hjälp eftersom detta 

var något som de själva ansåg att de inte var bra på. Distriktssköterskorna menade att de 

behövde stöttning vad gällde sådana uppgifter som inte låg inom distriktssköterskans 

kompetensområden. Exempel på detta kunde vara ekonomi eller att iordningställa vissa 

skriftliga dokument. 

”Möjligen någon som skulle kunna göra det administrativa eftersom man själv jobbar inom 

vården och är distriktssköterska så har man inte riktigt alltså få ner det på pränt, om man ska 

göra ett snyggt dokument till exempel så kanske man inte är lika bra på det”. (Intervju 6 

angående organisatoriskt) 

Tiden skulle därmed användas på ett mer effektivt sätt om hjälp fanns med att iordningställa 

dokument och andra administrativa uppgifter som distriktssköterskorna själva ansåg att de 

inte var bra på. Distriktssköterskorna ansåg att den kompetens som de saknade fanns inom 

den egna organisationen. Det var dessa resurser som kunde användas på ett mer effektivt sätt 

genom att ha tillgång till andra yrkeskategorier i arbetet med förbättringar. 

Vad distriktssköterskorna såg som ytterligare hinder i förutsättningarna att bedriva 

förbättringsarbeten var flera saker. De ansåg bland annat att det kunde röra sig om 

lokalmässiga hinder så som för få och för små rum och trånga lokaler. Detta gjorde att 

förutsättningarna blev sämre.  ”Dels kan det ju vara rent praktiska hinder, att 

man.lokalmässiga hinder, att vi inte har förutsättningar så”. (intervju 2 angående den enskilda 

vårdcentralen, organisatoriskt). Vidare kunde det röra sig om rent ekonomiska förutsättningar, 

ansträngd ekonomi utgjorde en svårighet att få till resurser för arbetet. Det framkom att det 

var svårt att få tillräckligt med ekonomiska resurser och teknisk utrustning för att utföra 

många av de planerade förbättringsarbeten som fanns på arbetsplatsen. ”Det kan ju vara en 

kostnadsfråga som måste diskuteras…(intervju 5 angående den enskilda vårdcentralen, 

organisatoriskt). ”Ekonomin och tekniken var de främsta hindren” (intervju 5 angående den 

enskilda vårdcentralen, organisatoriskt). Vården skulle kunna bedriva betydligt fler 

förbättringsarbeten om de ekonomiska förutsättningarna fanns ansåg distriktssköterskorna. 

Ytterligare hinder som framkom i intervjuerna var att landstingsorganisationen inte var någon 

lätt organisation att arbeta i vad gällde förbättringsarbeten. Många och långa beslutsvägar 

resulterade i att förbättringsarbeten stannade av. ”Ja, jag upplever landstingsorganisationen 

som jag är anställd vid som väldigt trög. För att det är så många som ska säga sitt i olika 
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befattningar innan man verkligen kan börja med implementering”. (Intervju 8 angående den 

enskilda vårdcentralen, organisatoriskt). Detta utgjorde en stor anledning till att 

förbättringsarbeten utfördes i mindre grad eller inte alls på arbetsplatsen. Många och långa 

beslutsvägar såväl inom organisationen som på lokal nivå på den arbetsplats där de arbetade 

gjorde att förbättringsarbetet aldrig kom vidare.  

”Ja återigen, i den organisation som jag jobbar i för närvarande, där är det alldeles för mycket 

långväg. Tyckande och tyckande, och det ska tyckas igen och det ska tas upp på nya möten och 

nya möten så att implementeringen blir aldrig av utan det stannar oftast av”. (Intervju 8 

angående den enskilda vårdcentralen, organisatoriskt) 

Ett framåtsträvande fokus kring förbättringsarbetet och önskemål om att fatta beslut som 

sedan arbetades efter och därefter utvärderas visade sig vara önskvärt. För att underlätta detta 

måste hela arbetsgruppen med chefer och medarbetare sträva mot samma mål och stötta 

varandra i arbetet mot förbättring. 

De resurser som distriktssköterskorna ansåg att de hade och var nöjda med var att de fick 

mycket utbildning via sin arbetsgivare. De ansåg att utbildning var viktigt för att få 

möjligheten att förstå vilka förbättringsarbeten som behövdes utföras på arbetsplatsen. ” Vi 

har mycket utbildning inom våra områden, det är ett bra klimat för att utbilda sig vidare. 

(Intervju 4 angående den enskilda vårdcentralen, organisatoriskt). Det framkom även att de 

hade goda personalresurser att tillgå. ”Ja dels personalresurser, får man ju då.” (intervju 6 

angående den enskilda vårdcentralen, organisatoriskt) På vissa vårdcentraler fanns 

förutsättning för distriktssköterskorna att själva disponera över en viss del av sin arbetstid. 

Denna tid kunde med fördel användas till förbättringsarbete. ” Det är frågan om hur man 

disponerar sin tid, vilket fokus man har.” (Intervju 2 angående den egna vårdcentralen, 

organisatoriskt). Fördelen med detta arbetssätt var att det kontinuerligt fanns avsatt tid i 

schemat för utbildning eller förbättringsarbete vilket underlättade mycket. 

Resurser föreföll dock skilja sig stort från vårdcentral till vårdcentral. Det framkom även att 

det inte fanns några resurser alls att tillgå på vissa vårdcentraler. ”Just nu inga alls.” (intervju 

8 angående den enskilda vårdcentralen, organisatoriskt). Personalresurser saknades, hur 

många anställda som fanns var av stor betydelse för hur mycket förbättringsarbete som kunde 

utföras. ”Den ekonomiska aspekten är alltid som stämmer in liksom, hur många kan man 

anställa på vårdcentralen, vad kan man göra.. För det speglar ju av sig på vad man kan göra. 

Så ekonomin saknas ju alltid…” (Intervju 5 angående den egna vårdcentralen, 

organisatoriskt). Om personalresurserna var för få var det svårt att få tillräckligt med tid för 

det vanliga patientarbetet och därmed fanns inte några resurser för förbättringsarbete. 
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Förbättringsarbetets storlek var betydande för förutsättningarna att genomföra det på 

arbetsplatsen. Mindre förbättringar var lättare att genomföra då de inte krävde så stora 

resurser. ” Det är väl i de större förbättringsarbetarna som det krävs mera resurser och det har 

vi väl inte riktigt.” (Intervju 4 angående den enskilda vårdcentralen, organisatoriskt). För att 

ha möjlighet att arbeta med stora projekt behövdes således fler resurser i form av ekonomi, 

personal och teknik.  

6.3.2 Verksamhetsutvecklarens roll i förbättringsarbeten 

På flertalet vårdcentraler, dock inte alla fanns verksamhetsutvecklare vars uppgift var att 

organisera samt vara stöd för verksamheten i utvecklingsarbetet. Funktionen gav stöd på 

arbetsplatsen med förbättringar och ansvarade för att nya rutiner togs fram.  

” Jag tror det är viktigt att någon håller i det här med förbättringsarbeten. Annars blir det inte 

riktig av, man går i sina hjulspår lite och, ja man går på rutin och gör sitt och sköter sitt, också 

sen.. Men ja, det är viktigt att någon, och jag tror som sagt att nån som har avsatt tid för det här 

och har kollat att nu är det den här nya rutinen i landstinget.” (Intervju 3 angående 

verksamhetsutvecklare, organisatoriskt) 

Stödet från verksamhetsutvecklaren var viktigt för distriktssköterskorna. Att det fanns någon 

på nära håll på arbetsplatsen som hade ansvar för att hjälpa till med förbättringar. 

Distriktsköterskorna upplevde funktionen verksamhetsutvecklare som positiv vad gällde tid. 

Distriktssköterskor som ansåg att de hade begränsade tidsresurser tyckte att det var positivt att 

verksamhetsutvecklaren hade avsatt tid för förbättringsarbetet. ” Vi fått en 

verksamhetsutvecklare också. Så det är ju positivt att det kanske är någon som har tid avsatt 

för att jobba med de här frågorna, som det inte har funnits förut.” (intervju 1 angående 

verksamhetsutvecklare, organisatoriskt). I intervjuer visade sig även känslor av osäkerhet på 

hur arbetet med förbättringar skulle gå tillväga. Även om ambitionen fanns att arbeta med 

förbättringar så var det svårt när det inte fanns tillräcklig kunskap i området. 

” Ja det är väl kanske kunskap då isåfall att man behöver ha, att man kanske skulle behöva ha 

stöd i ett, ja beroende på vad det är för förbättringsarbete, det är lite svårt att säga. Jag tänker att 

man kanske behöver ta in nån som kanske har gjort det tidigare, eller ta hjälp av någon annan.” 

(Intervju 4 angående verksamhetsutvecklare, organisatoriskt). 

Det belystes även att det var viktigt i en organisation att medarbetarna kände sig trygga med 

och hade kunskap i att bedriva förbättringsarbete. Det var även viktigt att de hade möjlighet 

att få hjälp från någon som hade den kunskapen om det behövdes. 
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I intervjuerna framkom även att projektledare och projektutvecklare fanns att tillgå i den egna 

organisationen. Att ha tillgång till lättillgängligt stöd och uppbackning inom den egna 

organisationen kändes tryggt i arbetet med förbättring. Dock verkade detta inte vara känt på 

alla vårdcentraler att dessa resurser fanns att tillgå. ” Vi har projektledare både här och i 

landstingsorganisationen om man känner att man kör fast och behöver komma vidare så har 

man ett par utomstående ögon.” (Intervju 6 angående verksamhetsutvecklare, organisatoriskt). 

7 DISKUSSION 

7.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

I studien framkom att distriktssköterskorna ansåg att avsatt tid är en förutsättning för att 

arbeta med förbättringsarbeten på vårdcentraler. Distriktssköterskorna var väl medvetna om 

att förbättringsarbete var en viktig del av deras arbete. Kombinationen med övrigt 

distriktssköterskearbete gjorde dock att tiden inte räckte till. Detta medförde att arbetsbördan 

som förbättringsarbete genererade var för stor för distriktssköterskorna att klara av. De 

distriktssköterskor som hade avsatt tid i sitt schema eller själva till viss del disponerade över 

sin tid, upplevde förutsättningarna som goda att arbeta med förbättringar. Personligt intresse 

och engagemang för att lyckas införliva förbättringsarbete i det dagliga arbetet var en 

förutsättning.  Kollegialt stöd nämndes även som förutsättning för förbättringsarbete på 

arbetsplatsen. Stödet från kollegor och verksamhetschef samt rådande kultur på arbetsplatsen 

ansågs väsentlig för att framgångsrikt klara av förbättringsarbete. Engagerade medarbetare, 

god samarbetsvilja och gott klimat sågs också som viktiga framgångsfaktorer på arbetet. På 

många vårdcentraler var arbetsbelastningen mycket hög, detta kunde leda till negativ 

inställning till förbättringsarbete. Stödet från ledning och verksamhetschef var olika beroende 

på vilken vårdcentralinformanterna arbetade på. De vårdcentraler där distriktssköterskorna 

hade gott stöd från verksamhetschefen var det enkelt att arbeta med förbättringar. På de 

vårdcentraler där stödet från chefer var lågt var förutsättningarna mycket sämre. 

Distriktssköterskorna framförde även önskan om att förbättringsarbeten initierades av 

verksamhetschefen. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Distriktsköterskorna i denna studie upplever tiden för förbättringsarbete som pressande. 

Tidsbristen upplevs som en avgörande faktor för möjligheterna till att genomföra 

förbättringsarbete. Tidsbrist i verksamheter och en ökad arbetsbörda har belysts som hinder 

för en lyckad implementering enligt tidigare forskning (Johnston et al., 2016; Longenecker 

et al., 2014; Mackie et al., 2016; Shi et al., 2016; van der Zijpp et al., 2016). Resultatet 

visade också att vissa distriktssköterskor i denna studie hade avsatt tid att disponera till 

utbildning eller förbättringsarbete, vilket de upplevde som tillräcklig för att initiera 

förbättringsarbeten. Enligt Gunnarsson et al. (2008) ingår det i distriktssköterskans 

arbetsuppgifter att aktivt arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Det bör därför 

vara en självklarhet att tid för förbättringsarbete ska finnas på arbetsschemat för varje 

distriktssköterska. Det är troligt att vårdcentraler som medvetet arbetar med att avsätta tid 

för förbättringsarbete skulle gynnas både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Detta eftersom 

förbättringsarbeten bidrar till effektivitet i verksamheter (Batalden & Davidoff, 2007). 

PARIHS-modellen lyfter vikten av tillgångar b.la. tid för ständiga förbättringar och 

implementering av nya metoder på en arbetsplats, där tid bör vara en tillgång (Rycroft-

Malone, 2004). 

Resultatet visar att distriktssköterskor upplever det som befriande att inte hållas ansvariga 

för ett förbättringsarbete inför kollegor eftersom det finns kollegor som motsätter sig 

förändringar och är negativt inställda till nya rutiner. Ett förbättringsarbete medför ofta en 

förändring och enligt Bailey och Raelin (2015) representeras förändring av en förlust, 

oavsett om den är bra eller dålig. Förlusten är ett resultat på att det förutsägbara blir 

oförutsägbart vilket ger en kontrollförlust som triggar igång kognitiva beteendemönster, 

vilket är roten till motstånd till förändring. Det kan vara en förklaring till varför 

distriktssköterskor upplever kollegor som negativa till förbättringsarbeten. Tidigare 

forskning belyser vikten av att personalen känner förståelse för den förändring som ska 

genomföras, vilket ökar motivationen till implementeringen (Longenecker et al., 2014; 

Mackie et al., 2016; Renolen et al., 2015; van der Zijpp et al., 2016). Kunskap om det kan ge 

förutsättningar för att initiera förbättringsarbeten med hjälpmedel som kan minimera rädslan 

inför det oförutsägbara. PARIHS-modellen ger bra vägledning i vilken kombination av 

evidens som stärker förståelsen för implementeringen och ger en hög grad av 

implementeringsmöjligheter (Rycroft-Malone, 2004). 

Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård har ett krav att verksamhetens kvalitet 
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fortlöpande och systematiskt säkras och utvecklas, det är verksamhetschefen som ansvarar 

för att patientens behov av trygghet, säkerhet och samordning i vården tillgodoses (SFS, 

2017:30). Resultatet visar på att distriktssköterskor ofta upplever ett gott stöd från 

verksamhetschefer i utförandet av förbättringsarbeten vilket är ett förväntat resultat 

eftersom det underlättar verksamhetschefens arbete i att kvalitetssäkra och utveckla 

verksamheten till det bättre för patienten. Resultatet visar även att distriktssköterskor anser 

att verksamhetschefer bör initiera fler förbättringsarbeten eftersom det ger en ökad 

motivation till implementering av förbättringsarbetet och mindre protester i arbetsgruppen. 

Enligt PARIHS-modellen bör en chef vara tydlig i sin chefsroll, lyhörd och vara delaktig i 

arbetsgruppen för att skapa ett så effektivt teamsamarbete som möjligt (Rycroft- Malone, 

2004). Har verksamheten en chef som besitter de egenskaperna så bidrar det till höga 

förutsättningar för en lyckad implementering. Resultatet visar att distriktsköterskorna i 

denna studie upplever att en verksamhetschef som saknar beslutskraft och viljan att 

förändra avspeglar sig på arbetsplatsen när det gäller förbättringsarbete. Även tidigare 

forskning belyser vikten av engagemang från chefer för en smidig implementering av ett 

förbättringsarbete (Johnston et al., 2016; Kueny et al., 2015; Longenecker et al., 2014; 

Mackie et al., 2016; Renolen et al.. 2015; Salmela et al., 2012; Shi et al., 2016; van der 

Zijpp et al., 2016). Författarna till studien tror att stödet från verksamhetschefer är 

nödvändigt vid genomförandet av förbättringsarbeten och om det inte existerar så bör 

verksamhetschefens kompetens för yrkesrollen ses över, med stöd i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som lyfter verksamhetschefens roll i kvalitetssäkring, 

utveckling och patientansvar. En chef som saknar beslutskraft och viljan att förändra 

klassas som låg chans till en lyckad implementering enligt PARIHS-modellen (Rycroft-

Malone, 2004). 

Föreliggande resultat lyfter distriktssköterskors upplevelser av att vara ensamma i sin 

profession när det gäller att utbyta erfarenheter och idéer med någon, de önskar att det finns 

ett forum där de kunde samverka med andra distriktssköterskor på andra vårdcentraler. 

Många arbetsplatser har i dagens läge planeringsdagar där idéer som kan förbättra 

verksamheten ska lyftas fram. Det borde finnas samverkansdagar där yrkeskategorier från 

olika vårdcentraler träffas och lyfter tankar, åsikter och idéer tillsammans. Det kan bidra till 

en kultur på arbetsplatsen som är öppen för åsikter och diskussioner. Enligt tidigare 

forskning skapar en arbetsplats som är öppen för åsikter och diskussioner i sin tur en 

stödjande kultur som motiverar och underlättar skapandet av strategier för att genomföra 

förbättringsarbeten (Kueny et al., 2015; Salmela et al., 2012). En stödjande och lärande 
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kultur är en viktig aspekt i en verksamhet för att den ska ha en hög 

implementeringsmöjlighet enligt PARIHS-modellen (Rycroft-Malone, 2004). 

7.3 Metoddiskussion 

Studien är av kvalitativ design och datamaterialet samlades in via semi-strukturerade 

intervjuer (Roller & Lavrakas, 2015). Enligt Henricson (2012) lämpar sig kvalitativa studier 

bra till att undersöka människors erfarenheter av ett fenomen. I föreliggande studie är det just 

erfarenheter och upplevelser som eftersöks. En kvantitativ studie med samma syfte kan ge ett 

resultat om hur många distriktssköterskor som upplever en viss aspekt, som till exempel 

tidsbrist (Friberg, 2017). I slutändan skulle det resultatet inte ge så mycket ny kunskap jämfört 

med en kvalitativ studie som istället kan belysa önskvärda förutsättningar för 

förbättringsarbeten utifrån informanternas erfarenheter som tidigare inte är kända. Åtta 

distriktssköterskor ingick i studien. En diskussion kan föras om resultatet hade blivit 

annorlunda med fler deltagare och fler berörda vårdcentraler. I resultatet ses skillnader mellan 

olika vårdcentraler i samma landsting vilket kan medföra en förutfattad mening att ett bredare 

urval av deltagare visat ett annorlunda resultat. Ett argument för antalet deltagare i studien är 

att resultatet fortfarande visar på aspekter som distriktssköterskor anser nödvändiga, befintliga 

eller saknas. Aspekterna kan överföras till andra vårdcentraler för att skapa en gynnsam 

arbetsmiljö för förbättringsarbeten. Många av de aspekter som framkommit i resultatet 

upplevdes av flera distriktssköterskor på olika vårdcentraler. Fler deltagare skulle kunna 

resultera i fler aspekter. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) menar att antalet 

deltagare i en intervjustudie med kvalitativ design både kan vara fler eller färre, allt beror på 

syftet med studien och det är inte säkert att ett större antal deltagare skulle resultera i ett större 

resultat. Deltagare väljs inte ut slumpmässigt, eftersom det krävs att de har en viss erfarenhet 

av det som ska undersökas. I aktuell studie ombads respektive verksamhetschef på de olika 

vårdcentralerna att välja ut lämpliga kandidater till studien utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna samt vad som skulle undersökas. I och med detta säkerställs att 

distriktssköterskor med ett visst intresse för förbättringsarbeten deltog och det kan bidra till 

att fler aspekter uppkommit i resultatet. Skulle distriktssköterskor utan intresse för 

förbättringsarbeten delta är risken att de inte ser förbättringsarbeten som en del av arbetet och 

därför inte reflekterar över vad som påverkar ett sådant. Det var även svårt att hitta åtta 

distriktssköterskor som var intresserade av att delta i studien. De inklusions- och 

exklusionskriterier som används i föreliggande studie går att diskutera. Att deltagarna arbetat 
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på vårdcentralen minst ett år har kunnat förlängts till två år för att säkerställa att deltagarna 

samlat på sig tillräckligt med kunskap för att aktivt delta i förbättringsarbeten, dock var oron 

över antalet deltagare i studien styrande i valet av arbetslängd. Att deltagarna var 

vidareutbildad till distriktssköterska vid ett svenskt lärosäte valdes för att säkerställa att 

utbildningen höll samma krav och utbildning inom förbättringsarbeten. Att deltagarna 

hanterade svenska språket väl i tal var viktigt för att få djupa och utvecklade svar samt att 

minimera risken för feltolkningar både under intervjun och under transkriberingen. 

Exklusionskriteritum är att deltagarna är anställda via ett bemanningsföretag eftersom de inte 

är lika insatta i verksamheten och beslut som rör den. 

Insamlingen av datamaterial skedde genom semistrukturerade intervjuer, vilket är en intervju 

med öppna frågor där frågorna inte behöver följa en viss ordning utan intervjuaren anpassar 

sig efter den intervjuade (Henricson, 2012). En utmaning gällande pålitligheten av studien är 

att intervjuerna kan ses som samskapade av deltagaren och intervjuaren, vilket bland annat 

kan innebära att intervjuarens förförståelse och egna värderingar kan göra att frågorna ställs 

på ett visst sätt samt att följdfrågorna baseras på intervjuarens egna kunskaper. Ett sätt att 

hantera den utmaningen är, enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017), att vara 

medveten om detta samt att öppet diskutera de förförståelser som finns före insamlingen av 

datamaterialet, vilket författarna till aktuell studie gjort under utvecklandet av intervjuguiden 

(bilaga B).  

För att analysera datamateriaket har en manifest innehållsanalys med en induktiv ansats 

använts (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). En manifest analys är textnära och ger en 

tydlig beskrivning av texten vilket lämpar sig bra till denna studie då syftet är att beskriva 

erfarenheter och upplevelser hos distriktssköterskor om vilka förutsättningar de upplever sig 

behöva i samband med förbättringsarbeten. Tolkningsnivån höll sig på en manifest nivå för att 

analysera identifierade uttalade aspekter som påverkar genomförandet av ett 

förbättringsarbete. En manifest innehållsanalys kan medföra att helheten i texten går förlorad, 

det kan vara en utmaning att undvika ytliga beskrivningar och generella kondenseringar 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Genom att läsa igenom transkriberingarna ett 

flertal gånger, plocka ut meningsenheter som är tillräckligt långa för att inte förlora 

innebörden och känslan i det sagda under intervjun, samt att kontinuerligt jämföra 

kondenserade meningsenheter och koder med den ursprungliga texten, så minimeras risken 

för att helheten i texten ska gå förlorad. En induktiv ansats innebär, enligt Henricson (2012), 

att ett fenomen studeras så förutsättningslöst som möjligt och därefter beskrivs så korrekt det 
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går. Forskaren kan sedan dra slutsatser som kan överföras till andra fenomen som liknar det 

studerade. I föreliggande studie kan slutsatser dras som kan gälla även andra arbetsplatser där 

förbättringsarbeten utförs. 

Att vara fler än en person i analysprocessen av datamaterialet ökar pålitligheten av studien 

eftersom personer tolkar en text olika och ger därför en bredare nyans av varje meningsenhet. 

Dataanalysen har utförts av båda författarna till studien och införts i en tabell där hela 

analysprocessen går att följa. Det ger möjlighet för andra forskare att granska analysen. 

Dataanalysen i aktuell studie har granskats av en utomstående distriktssköterska med 

erfarenhet av forskning för att säkerställa ett pålitligt resultat. Under rubriken ”Metod” i 

examensarbetet finns genomförandeprocessen väl beskrivet, från urval till analysprocessen. 

Exempel på dataanalysen syns i tabell 2. Det ger läsaren möjlighet att avgöra giltigheten av 

resultatet då en väl beskriven genomförandeprocess ger möjlighet att upprepa processen 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). En erfaren distriktssköterska med intresse för 

forskning har granskat analysprocessen för att säkerställa att den utförts på ett sätt som andra 

forskare kan hålla med om.  

En aspekt som är viktig att diskutera angående studiens kvalitet är den tidspress som fanns vid 

genomförandet. Eftersom det här är ett examensarbete var tidsramen begränsad. Mer tid hade 

kunnat resultera i en längre analysprocess vilket kanske gett ett omfångsrikare resultat. 

Samtidigt kan tidsaspekten vara positiv när det gäller insamlandet av datamaterialet. Enligt 

Graneheim & Lundman (2004) kan data förändras med tiden och en lång insamlingsperiod 

kan resultera i ett inkonsekvent hanterande och utförande av intervjuer. Intervjuande är en 

utvecklande process och kan med tiden ge intervjuaren nya insikter och förståelser för det 

undersökta vilket kan påverka intervjuerna både positivt och negativt. Författarna till aktuell 

studie diskuterade mycket förförståelse och begränsningar under skapandet av 

intervjufrågorna, en diskussion fördes även efter utförda pilotintervjuer för att kontrollera att 

intervjufrågorna är av god kvalitet. Förändringar i förförståelsen diskuterades efter 

pilotintervjuerna men även efter varje utförd intervju i studien för att på det sättet minska 

risken för påverkan av förförståelse under intervjuerna.  

7.4 Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 

Kunskap om vad som påverkar distriktsköterskors möjligheter till förbättringsarbeten, enligt 

distriktssköterskor, kan skapa ett underlag för att strukturera och organisera hälso- och 
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sjukvårdsorganisationer till att underlätta i genomförandet av förbättringsarbeten. Det kan 

skapa förutsättningar för bästa möjliga kultur, miljö och ledning som arbetar för ständig 

förbättring. En arbetsmiljö som stödjer förbättringsarbeten gynnar kvalitén i vården. Genom 

en stödjande arbetsmiljö skapas även förutsättningar för att förslag som bidrar till ökad 

kostnadseffektivitet kan genomföras. Batalden & Davidoff (2007) menar att 

förbättringsarbeten är något som rör samtliga personer som har kontakt med hälso-och 

sjukvården och som leder till förbättrad vård, hälsa och yrkesutveckling. De menar vidare att 

vården inte når sin fulla potential om inte förbättringsarbete blir en självklar del hos samtliga 

vårdanställda. Förbättringsarbeten är därmed viktiga för en evidensbaserad vård och 

kostnadseffektivitet i vården vilket i sin tur bidrar till samhälleliga vinster eftersom vården är 

skattefinansierad. Även folkhälsan kan gynnas av förbättringsarbeten i vården då de kan ge ett 

bättre resultat för patienterna, en friskare befolkning resulterar i en mindre arbetsbelastning på 

hälso- och sjukvården vilket i sin tur genererar i mindre kostnader för samhället. 

7.5 Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

En vårdcentral som bedriver förbättringsarbeten kan även öka kvalitén och effektiviteten i det 

arbete som utförs på vårdcentralen. Distriktssköterskor arbetar nära patienten och kan således 

se saker som kan effektiviseras eller förbättras i det patientnära arbetet. Genom att 

vårdcentralen stödjer och gör det möjligt att genomföra förbättringsarbeten kan 

patientsäkerheten stärkas.  Att ständigt arbeta för att förbättra verksamheten ökar 

vårdcentralens möjligheter till att följa det senaste inom medicinsk- och 

omvårdnadsforskning. Författarna till studien tror att ju fler förbättringsarbeten en vårdcentral 

genomför desto lättare kommer det bli att starta upp och genomföra förbättringsarbeten på 

den vårdcentralen. Detta för att rutiner kring förbättringsarbeten skapas via erfarenheter och 

lärdomar av att genomföra förbättringsarbeten. Att inte arbeta med förbättringsarbeten på en 

vårdcentral medför att ny och aktuell forskning inte beaktas och därmed inte ger vård på lika 

villkor för patienterna. Detta bidrar i det långa loppet till ojämlik vård för de patienter som 

finns på vårdcentralen. På en vårdcentral som har vana att genomföra förbättringsarbeten blir 

det således enklare att sträva mot ständig förbättring, vilket i slutändan gynnar patienterna 

positivt ur ett både etiskt och samhälleligt perspektiv.  
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7.6 Slutsats 

För att distriktssköterskan ska ha ökade möjligheter och förutsättningar att genomföra ett 

förbättringsarbete behöver arbetsplatsen bistå med tid för just det ändamålet. På många 

vårdcentraler räcker inte tiden till att utföra förbättringsarbeten utöver de dagliga 

arbetsuppgifterna. En verksamhetschef som stöttar arbetsgruppen i utbildning och utveckling 

av verksamheten, samt initiera till förbättringsarbeten, gynnar utförandet av 

förbättringsarbeten. Det bör finnas möjligheter att samverka och utbyta idéer med andra 

verksamheter och yrkeskategorier. Kollegorna på arbetsplatsen ska vara positiva till 

förändring, ett samarbete i arbetsgruppen bidrar till en lyckad implementering. Alla på 

arbetsplatsen behöver få tillräcklig information inför förbättringsarbeten för att förstå varför 

det behöver utföras. Det underlättar även om verksamheterna har en person som är avsatt att 

jobba med just förbättringsarbeten, som kan ansvara för att implementeringen sker och stötta 

övriga kollegor i förändringen. Samt även ha tiden för att utföra dokumentationen kring ett 

förbättringsarbete. Verksamheterna bör även ha full arbetsstyrka för att klara av den 

ytterligare arbetsbelastning som ett förbättringsarbete kräver. 

7.7 Förslag på fortsatt forskning 

Kunskap om vad verksamhetschefer eller verksamhetsutvecklare har för erfarenheter och 

upplevelser kring förbättringsarbeten kan ge ytterligare kunskap i vad som krävs av 

verksamheten för att underlätta vid genomförandet av förbättringsarbeten för 

distriktssköterskor på vårdcentraler.  

8 SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION 

Författare Annica Gustafsson och författare Katarina Jonasson har i lika stor omfattning 

bidragit till alla delar av denna uppsats. 
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 1  

BILAGA A – PARISH MODELLEN 

  Subelements  

 Elements Low                                                                     High  

Evidence   

Research 
 Poorly conceived, designed, and/or 

executed research 

 Seen as the only type of evidence 

 Not valued as evidence 
 Seen as certain 

 Well-conceived, designed, and 

executed research, appropriate to the 

research question 
 Seen as one part of a decision 
 Valued as evidence 
 Lack of certainty acknowledged 
 Judged as relevant 
 Importance weighted 
 Conclusion drawn 

Clinical 

experience 
 Anecdotal, with no critical reflection 

and judgement 

 Lack of consensus within similar 

groups 

 Not valued as evidence 

 Seen as the only type of evidence 

 Clinical experience and expertise 

reflected upon, tested by individuals 

and groups 

 Consensus within similar groups 

 Valued as evidence 

 Seen as one part of the decision 

 Judged as relevant 

 Importance weighted 

 Conclusion drawn 

Patient  

experience 
 Not valued as evidence 

 Patients not involved 

 Seen as the only type of evidence 

 Valued as evidence 

 Multiple biographies used 

 Partnerships with healthcare 

professionals 

 Seen as one part of a decision 

 Judged as relevant 

 Importance weighted 

 Conclusion drawn 

 Local data/ 

information 
 Not valued as evidence 

 Lack of systematic methods for 

collection and analysis 

 Not reflected upon 

 No conclusions drawn 

 Valued as evidence 

 Collected and analyzed systematically 

and rigorously 

 Evaluated and reflected upon 

 Conclusions drawn 

 Context 

Culture 
 Unclear values and beliefs 

 Low regard for individuals 

 Task-driven organization 

 Lack of consistency 

 Resources not allocated 

 Well integrated with strategic goals 

 Able to define culture(s) in terms of 

prevailing values/beliefs 

 Values individual staff and clients 

 Promotes learning organization 

 Consistency of individual’s 

role/experience to value 

Relationship with others 

Teamwork 

Power and authority 

Rewards/recognition 

 Resources – human, financial, 

equipment – allocated 

 Initiative fits with strategic goals and is 

a key practice/patient issue 

Continues…   



 

 2  

 Leadership  Traditional, command, and control 

leadership 

 Lack of role clarity 

 Lack of teamwork 

 Poor organizational structures 

 Autocratic decision-making 

processes 

 Didactic approaches to 

learning/teaching/managing 

 Transformational leadership 

 Role clarity 

 Effective teamwork 

 Effective organizational structures 

 Democratic-inclusive decision-making 

processes 

 Enabling/empowering approach to 

teaching/learning/managing 

 Evaluation  Absence of any form of feedback 

 Narrow use of performance 

information sources 

 Evaluations rely on single rather 

than multiple methods 

 Feedback on 

Individual 

Team 

System performance 

 Use of multiple sources of information 

on performance 

 Use of multiple methods 

Clinical 

Performance 

Economic 

Experience evaluations 

 Facilitation 

Purpose 

Role 

Task 

Doing for others 

 Episodic contact 

 Practical/technical help 

 Didactic, traditional approach to 

teaching 

 External agents 

 Low intensity – extensive coverage 

Holistic 

Enabling others 

 Sustained partnership 

 Developmental 

 Adult learning approach to teaching 

 Internal/external agents 

 High intensity – limited coverage 

 Skills and 

attributes 

Task/doing for others 

 Project management skills 

 Technical skills 

 Marketing skills 

 Subject/technical/clinical credibility 

Holistic/enabling others 

 Cocounseling 

 Critical reflection 

 Giving meaning 

 Flexibility of role 

 Realness/authenticity 

 

 

(Rycroft-Malone, 2004, s. 301-302). 
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE 

Inledningsfrågor – säkerställande av uppfyllda inklusionskriterier 

Har du arbetat minst ett år på den hälso-/vårdcentral du arbetar på nu? 

Utbildade du dig till distriktssköterska vid ett svenskt lärosäte? 

 

Huvudfrågor 

 Har det genomförts ett förbättringsarbete för att bedriva evidensbaserad vård på din 

arbetsplats de senaste 12 månaderna?  

 Om ja: 

- Vem/vilka genomförde det? 

- Upplevde du några hinder vid genomförandet? 

o Om ja: Vilka hinder stötte ni på?  

- Vad upplevde du bidrog till att genomförandet lyckades? 

- Påverkades du personligen av förbättringsarbetet? 

Om nej:  

- Tror du att du skulle uppleva några hinder på din arbetsplats vid 

genomförandet av ett förbättringsarbete, och isåfall vilka? 

- Hur tror du att du skulle påverkas personligen av att delta i ett 

förbättringsarbete? 

 

 Hur upplever du stödet från ledning/verksamhetsansvarig att genomföra ett 

förbättringsarbete? 

- Upplever du att stödet skulle kunna vara bättre? 

 

 Hur upplever du stödet från kollegor att genomföra ett förbättringsarbete? 

- Upplever du att stödet skulle kunna vara bättre? 

 

 Vilka resurser har du på din arbetsplats för att genomföra ett förbättringsarbete?  

- Upplever du att resurser saknas? 

Slutfråga 

Finns det något ytterligare du vill tillägga? 

Uppföljningsfrågor 

Utveckla ditt svar… 

Hur menar du när du säger… 

Frågorna har utformats fritt av författarna. 



 

 

BILAGA C – INFORMATIONSBREV VERKSAMHETSANSVARIG 

 

Information om studien med syfte att undersöka vilka förutsättningar distriktssköterskor på 

vårdcentraler upplever sig behöva för att aktivt arbeta med förbättringsarbeten mot en 

evidensbaserad vård.  Du tillfrågas härmed om din verksamhets deltagande i denna 

undersökning. 

Förbättringsarbeten för att ständigt utveckla en verksamhet är inom hälso- och sjukvården 

en viktig grund för en väl fungerande organisation. Verksamheter inom hälso- och sjukvård 

existerar för den enskilda patienten och ska enligt lag organiseras och ledas mot ett mål att 

drivas evidensbaserat, patientsäkert och kostnadseffektivt. Distriktssköterskor har en stor 

roll på landstingsägda vårdcentraler i utförandet av evidensbaserad praktik.  

I undersökningen ingår 6-8 distriktssköterskor som arbetar på landstingsägda vårdcentraler. 

Vi skickar därför en förfrågan till er som verksamhetschef om möjlighet till att få intervjua 

distriktssköterskor på den Hälso-/vårdcentral ni arbetar på. Vi vill be er tillfråga 

distriktssköterskor som stämmer överens med inklusionskriterierna: Utbildad 

distriktssköterska via svenskt lärosäte, har arbetat minst ett år på aktuell hälso-/vårdcentral, 

arbetar heltid och kan hantera det svenska språket i tal och skrift. 

Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter och kommer att spelas in för att sedan transkriberas i 

text. Tid och plats för intervjun bestäms i samråd med deltagare och verksamhet men önskas 

genomföras i augusti 2018. Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och kan när som 

helst avbrytas utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av 

en uppsats vid Högskolan Dalarna. Vid önskemål skickas kopia av examensarbetet ut till 

deltagande hälso- och vårdcentraler för att de ska kunna ta del av resultatet. Deltagande 

kommer ej gå att spåra och samtligas identitet i studien behandlas konfidentiellt. Materialet 

behandlas konfidentiellt, inspelade intervjuer kommer endast höras av författarna till studien 

för att sedan transkriberas. Datamaterialet förvaras under en låst mapp i en lösenordskyddad 

dator under studiens gång. Texten kommer avidentifieras och förvaras oåtkomligt för andra 

personer än författarna tills att studien är färdig. När studien är färdig kommer allt insamlat 

datamaterialet att makuleras på ett sätt som säkerställer att det inte går att återskapa. 

Vi ser fram emot ett möjligt samarbete med er och kontaktar er via telefon under 

nästkommande vecka för att efterhöra om ni samtycker till genomförande av studien. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Katarina Jonasson      Annica Gustafsson 

Studerande       Studerande 

h17katjo@du.se/07683802441    h17annig@du.se/0707735567 

_____________________    ______________________ 
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BILAGA D – INFORMATIONSBREV DELTAGARE 

 

Information om studien med syfte att undersöka vilka förutsättningar distriktssköterskor på 

vårdcentraler upplever  sig behöva för att aktivt arbeta med förbättringsarbeten mot en 

evidensbaserad vård.  Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Förbättringsarbeten för att ständigt utveckla en verksamhet är inom hälso- och sjukvården 

en viktig grund för en väl fungerande organisation. Verksamheter inom hälso- och sjukvård 

existerar för den enskilda patienten och ska enligt lag organiseras och ledas mot ett mål att 

drivas evidensbaserat, patientsäkert och kostnadseffektivt. Distriktssköterskor har en stor 

roll på landstingsägda vårdcentraler i utförandet av evidensbaserad praktik.  

I undersökningen ingår 6-8 distriktssköterskor som arbetar på landstingsägda vårdcentraler. 

Urvalet av deltagare har skett efter kontakt med respektive verksamhetschef som valt ut 

deltagare som stämmer överens med inklusionskriterierna för studien. Du ombeds att delta i 

undersökningen eftersom du uppfyller följande inklusionskriterier: du är utbildad 

distriktssköterska via svenskt lärosäte, du har arbetat minst ett år på aktuell hälso-

/vårdcentralen, du arbetar heltid och du kan hantera det svenska språket i tal och skrift.  

Vår önskan är att få intervjua dig under augusti 2018. Intervjun tar ca 30-45 minuter och 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas i text. Tid och plats för intervjun bestäms i 

samråd med deltagare och verksamhet. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt, Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Vid önskemål skickas 

kopia av examensarbetet ut till deltagande hälso- och vårdcentraler för att de ska kunna ta 

del av resultatet. Deltagande kommer ej gå att spåra och din identitet i studien behandlas 

konfidentiellt. Materialet behandlas konfidentiellt, inspelade intervjuer kommer endast 

höras av författarna till studien för att sedan transkriberas. Datamaterialet förvaras under en 

låst mapp i en lösenordskyddad dator under studiens gång. Texten kommer avidentifieras 

och förvaras oåtkomligt för andra personer än författarna tills att studien är färdig. När 

studien är färdig kommer allt insamlat datamaterialet att makuleras på ett sätt som 

säkerställer att det inte går att återskapa. 

Vi kontaktar de distriktssköterskor som har tackat ja till deltagande i studien under slutet av 

juli-början av augusti 2018 via telefon. Ni meddelar er verksamhetschef om ni är intresserade 

att delta i studien. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Katarina Jonasson/Studerande   Annica Gustafsson/Studerande 

h17katjo@du.se/07683802441   h17annig@du.se/0707735567 

_____________________   ______________________ 
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BILAGA E – ETISK EGENGRANSKNING 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
Projekttitel: Att sträva mot ständig förbättring – En kvalitativ intervjustudie om förbättringsarbeten på 

vårdcentraler. 

Student/studenter: Annica Gustafsson och Katarina Jonasson 

Handledare: Alexandra Eilegård Wallin 

  Ja Tveksamt Nej 

 
1 

 
 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 
 

   
 

X 

 
2 

 
 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 

att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 

full information om undersökningen och/eller möjlighet att 

avsäga sig ett deltagande)?  

 
 

   
X 

 
3 

 
 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

 
 

   
X 

 
4 

 
 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt?  

 
 

   
X 

 
5 

 
 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  
 

   
X 

 
6 

 
Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv? 

  
 

   
X 

 
7 

 
 Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden?  

 
 

   
X 

 
8 

 
 Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, 

t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att även 

avkodade och krypterade personuppgifter betraktas som 

personuppgifter så länge det finns en kodnyckel).  

 
 

   
X 

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27  



 

 

BILAGA F – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 

 

Genom att läsa nedanstående text, försäkra sig om att full förståelse har uppnåtts och 

därefter lämna ett muntligt samtycke godkänns behandling av personuppgifter enligt GDPR 

för ändamålet att delta i studien för ett examensarbete. Samtycket kan när som helst 

återkallas av den person som är knuten till personuppgifterna. 

Samtliga personuppgifter, det vill säga all information som kan knytas till en person, kommer 

att behandlas med varsamhet och sekretess. Endast de som har behov av att ta del av 

känsliga uppgifter som inspelningar av intervjuer kommer ges tillgång till inspelningarna. 

Dem som anses vara i behov av att ta del av intervjuerna för att kunna göra en bedömning av 

examensarbetet är handledare för examensarbetet, examinator för examensarbetet samt de 

studenter som genomför studien. Personuppgifterna kommer att sparas till dess att 

examensarbetet är godkänt och kommer därefter makuleras på ett sådant sätt att de ej går att 

återskapa. Deltagare i studien har rätt att få tillgång till studien samt deras intervju för att ha 

möjlighet att rätta fel som uppstått. 

Högskolan Dalarna är personuppgiftsansvarig. Deltagare i studien har rätt att framföra 

klagomål till datainspektionen vid misstanke om felaktig behandling av personuppgifter. Det 

görs till dataskyddsombudet på Högskolan Dalarna (dataskydd@du.se). 
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