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Abstract 

 

Background: It is required that health care professionals continuously work with patient safety and 

quality improvements, and the skills of registered nurses are significant in this work. However, quality 

improvement also requires commitment and knowledge about how to improve health care and ensure 

patient safety. There is a lack of studies that highlights the importance of supportive functions for this 

work. Nurses in clinical settings can be utilized as facilitators that make things easier for other health 

care professionals who are engaged in quality improvement and patient safety. In order to gain 

understanding about the significance and needs of nurses with a role of facilitator, it is urgent to learn 

from their experiences of facilitating quality improvement in health care. 

Aim: The aim was to study nurses’ experiences of facilitating quality improvement of nursing care, 

patient safety and multi-professional collaboration in health care. 

Method: Semi-structured qualitative interviews were performed with ten registered nurses who had 

experience of being in the role of facilitators. The interviews were analyzed with qualitative content 

analysis. 

Findings: In the findings, three main categories (with  a number of subcategories) were identified; 

raises interest for improvement, leads systematic improvement and facilitates cross-professional 

collaboration. The underlying meaning of these categories was explored and interpreted into three 

themes: encouraging others to act rather than doing for others, balancing between following and 

leading, and being close to reducing the fear of change. 

Discussion: The interviewed nurses often tended to facilitate multi-professional patient safety work 

with a focus on checklists, the introduction of procedures for risk assessment and monitoring of 

adherence to various health and safety regulations. The nurses tended less often to facilitate 

improvements with a focus on patient and nursing care. Facilitators can make great contributions to 

the clinical quality improvement work by promote for the teams to reflect on nursing content and 

quality, and to encourage others to act rather than do for others. Future studies about how appropriate 

support and enablement from the facilitators can be drafted, and how the actual process of nursing care 

improvement is done, are suggested. 

 

Keywords: nursing care, facilitation, quality improvement, PARIHS, patient safety. 
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Sjuksköterskors erfarenheter av att underlätta förbättringsarbete i 
vården 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det ställs krav på att vårdens personal fortlöpande ska verka för en god och säker vård och 

sjuksköterskans kompetens innebär en avgörande skillnad i detta arbete. Förbättringsarbete kräver 

engagemang och kunskap och för en sjuksköterska räcker det troligen inte med den professionella 

omvårdnadskunskapen, utan denna måste kombineras med kunskaper om hur man gör för att utveckla 

och förbättra vårdens innehåll. Alltför få studier lyfter fram betydelsen av stödfunktioner som kan 

underlätta arbetet med förbättringar av omvårdnad och patientsäkerhet. Underlättare kan vara kliniskt 

verksamma sjuksköterskor med uppdrag att fungera som underlättare. Det är angeläget att öka 

kunskapen om vilka erfarenheter de har av att underlätta för andra i förbättringsarbete för att bidra till 

förståelsen av den betydelse som underlättande sjuksköterskor kan ha för förbättringsarbete.  

Syfte: Att studera sjuksköterskors erfarenheter av att underlätta förbättringsarbete inom omvårdnad, 

patientsäkerhet och tvärprofessionellt samarbete.  

Metod: En kvalitativ ansats valdes med enskilda semistrukturerade intervjuer av tio legitimerade 

sjuksköterskor. För att analysera och tolka de utskrivna intervjuerna valdes kvalitativ innehållsanalys 

som ger möjlighet till tolkning av resultatet, på olika nivåer.  

Resultat: I resultatet identifierades tre kategorier (och ett antal subkategorier); väcker intresse för 

förbättringar, leder systematiskt förbättringsarbete och underlättar tvärprofessionellt samarbete. Den 

underliggandetenta meningen i dessa kategorier lyftes fram och tolkades i tre teman; uppmuntra andra 

att handla snarare än att göra åt andra, balansera mellan att följa och leda och vara nära för att minska 

rädsla för förändring.  

Diskussion: De intervjuade sjuksköterskorna underlättade oftast ett tvärprofessionellt 

patientsäkerhetsarbete med fokus på checklistor, införande av rutiner för riskbedömningar och 

uppföljning av följsamhet till olika hygien- och säkerhetsregler. Mer sällan underlättade 

sjuksköterskorna förbättringar med fokus på patienten och omvårdnaden. Underlättare kan göra stor 

skillnad i förbättringsarbete genom att främja teamets reflektion över omvårdnadens innehåll och 

kvalitet, och uppmuntra andra att handla snarare än att göra åt andra. Hur ett lämpligt stöd och 

möjliggörande från underlättare kan utformas liksom hur själva genomförandet av 

omvårdnadsförbättringar går till kan behöva undersökas i fler studier.  

 

Nyckelord: omvårdnad, underlättande, kvalitetsförbättring, PARIHS, patientsäkerhet  
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 Inledning 

De flesta som arbetar inom hälso- och sjukvården har troligen erfarenhet av olika 

utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten. Mitt intresse är omvårdnadsutveckling som kan 

leda till bättre vård för patienter. Redan under utbildningen till sjuksköterska blev jag 

uppmärksam på behoven av att förbättra, bland annat för att patienten skulle kunna bli mer 

delaktig i sin egen vård. Vid ankomstsamtal med patient och närstående förstod jag hur viktigt 

det var att lyssna till hur patienten beskrev sina besvär liksom sin förväntan på den vård som 

skulle ges, vilket inte alltid stämde överens med intagningsdiagnos eller vad som var planerat 

vid omhändertagandet på vårdavdelningen. När jag senare tjänstgjorde som 

avdelningsföreståndare på en geriatrisk vårdavdelning insåg jag att det krävdes flera 

förändringar i omvårdnadsarbetet för att kunna erbjuda patienterna en bättre och mer 

personcentrerad vård som stämde överens med patientens behov och resurser. Det 

kvalitetsarbete som initierades på vårdavdelningen omfattade förbättringar av bemötande, 

kommunikation, vårdorganisation och omvårdnadsdokumentation. Förbättringarna blev 

möjliga att genomföra tack vare engagerade medarbetare och gott stöd från klinikledningen. 

Patienterna och deras närstående gavs möjlighet att tillsammans med teamet som leddes av 

den patientansvariga sjuksköterskan, medverka i den egna vården. Stöd i avdelningens 

förbättringsarbete gavs av en extern vårdutvecklingsenhet. I mitt ledarskap som 

avdelningsföreståndare kunde det, trots det stöd som gavs, ibland vara svårt att motivera och 

argumentera med de personer som gjorde motstånd mot förändringarna. Dessa erfarenheter 

har inspirerat mig till fördjupade studier av sjuksköterskors underlättande av 

förbättringsarbete.  

 

1 Bakgrund 

1.1 Förbättringsarbete- en social process 

Bland de förändringar som görs i vården är det inte alla som leder till verkliga förbättringar. 

Internationell forskning har visat att bara tjugo till fyrtio procent av de förbättringsarbeten 

som genomförs i vården lyckas skapa en varaktig förändring (Alemi, Safaie & Neuhauser, 

2001; Berwick, 2003).  

Flera studier beskriver svårigheter med att förbättra kvalitet i vården, liksom olika former 

av motstånd mot att tillämpa forskningsbaserad omvårdnadskunskap (Estabrooks, Kenny, 

Adewale, Cummings, & Mallidou, 2007). Det finns däremot färre studier som beskriver hur 
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man praktiskt har gått tillväga för att förbättra vården exempelvis genom att utveckla och 

införa evidensbaserade vårdrutiner (Tagney & Haines, 2009). 

Det vanligaste angreppssättet vid förbättringsarbete kan beskrivas som linjärt 

utvecklingsarbete vilket innebär att förslag till förbättringar visserligen ofta kommer från 

vårdpersonal men sällan grundas på fakta som är baserad på patientupplevelser eller resultat 

av den vård som bedrivs. Utvecklingsarbete sker istället genom att PM eller riktlinjer av olika 

slag sammanställs och sprids på uppdrag av chefer på olika nivåer, utan att medarbetarna 

engageras i någon större utsträckning. Själva genomförandet ägnas ingen större 

uppmärksamhet; det mesta av insatserna läggs istället på själva utredningen som föregår 

beslutet (Bergman & Klefsjö, 1994). Ett mer framgångsrikt angreppssätt är att lanseringen 

eller spridningen av ny kunskap och nya idéer ställs i centrum. Förbättringsarbete kan då ses 

som en social process där kunskapsspridning (Estabrooks, 1999) och kompetensöverföring 

sker i mötet mellan personer i ett socialt system (Rogers, 2003).  

 

1.2 Kvalitet och patientsäkerhet   

I Socialstyrelsens gällande föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso-och sjukvården (SOSFS 2005:12) definieras kvalitet som den grad till vilken en 

verksamhet uppfyller ställda krav. Detta kan bedömas utifrån de sex kvalitetsområden som 

finns beskrivna i God Vård (2006), Socialstyrelsens vägledning till föreskrifterna. Områdena 

definierades ursprungligen av forskare knutna till The Institute of Medicine [IOM], (2000), i 

samband med omfattande journalgranskningar som identifierade ett stort antal onödiga 

vårdskador i USA, varav flera medförde en undvikbar död. För att förhindra vårdskador 

framhölls att vården borde vara; kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, personfokuserad, 

effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. Kvalitet kan även förstås mot bakgrund av behov 

av en tjänst och förväntningar på en tjänst. För tjänster inom hälso - och sjukvård och omsorg 

handlar det om till vilken grad målet för tjänsten uppnåddes, dvs. resultatet och om innehållet 

liksom sättet att förmedla tjänsten till exempel bemötandet, motsvarade kraven (Idvall, 2009). 

Socialstyrelsens termbank (2006) definierar vård och omsorg med åtgärder och insatser till 

enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och 

sjukvård enligt gällande lagar. Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och kvalitet i 

omvårdnad avgörs av enskilda sjuksköterskors kompetens; hur de bemöter patienten och hur 

omvårdnadsinsatserna genomförs (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 
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1.3 Strategiska kompetensområden 

Vården behöver arbeta systematiskt med att förebygga risker och vårdskador för att på så vis 

ge en säkrare vård. Kunskap om förbättringsarbete behövs i detta arbete för att säkerställa att 

ny kunskap och bättre metoder tillämpas, så att dessa kommer patienterna till godo i större 

utsträckning än av vad som sker idag (Langley et al., 1994). Internationell forskning visar att 

god omvårdnad gör skillnad för vårdens säkerhet och kvalitet. Ju fler sjuksköterskor som 

deltar i patientnära vård och omsorg, desto färre blir komplikationerna för de personer som 

vårdas. Fler sjuksköterskor med hög kompetens resulterar i färre vårddagar, lägre dödlighet 

och lägre kostnader (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002). Den forskning som 

bedrivs i USA och är relaterad till kvalitet-och patientsäkerhetsarbete, har identifierat sex 

strategiska kompetensområden för hälso- och sjukvårdens samtliga yrkesgrupper (IOM, 

2003). Sjuksköterskors kompetens, färdigheter och attityder beskrivs inom dessa strategiska 

kompetensområden vilka omfattar; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Cronenwett et 

al., 2007). Det är viktigt att förbättringskunskap lärs ut i utbildningen av vårdens personal, för 

att den ska kunna bidra till den professionella kompetensen (Socialstyrelsen, 2006). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har all hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och ska också 

bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I Högskoleförordningen (SFS 1993:100) anges i 

kraven för sjuksköterskeexamen att kunna visa förmåga att initiera metodförbättringar och 

kvalitetssäkring. 

 

1.4 Förbättringar som gör skillnad och skapar värde för patienten 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982) framhåller att vården ska grundas på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet och så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten. Vården bör enligt både Hälso- och sjukvårdslagen och den nya 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 6599), vara personcentrerad och eftersträva delaktighet i 

den egna vården för patienten. Ett exempel på en stor och viktig grupp är äldre med 

långvariga sjukdomar och ohälsa. Behov och betydelse av personfokus i vården av äldre 

personer och personer med demens beskrivs av Edvardsson, Winblad & Sandman (2008). 

Utgångspunkten är att vi alla är personer som kan drabbas av ohälsa till exempel i form av 

sjukdom, men att man inte därmed blir sin sjukdom eller sitt symptom, utan man är en person 

med unika erfarenheter av sin sjukdom och sin livssituation (Kitwood, 1997). Patienten, och 
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hans eller hennes erfarenheter, behov och önskningar bör vara utgångspunkt i mötet och för 

planering, genomförande och uppföljning av vård och behandling (Rodwell, 1996). Om man 

vill arbeta personcentrerat inom äldrevården krävs en fastställd värdegrund. Det behövs också 

organisatoriska förutsättningar som stödjer vårdare att hjälpa äldre personer att genomföra det 

de vill genomföra, exempelvis att som vårdare ta sig tid till att samtala om den äldres 

intressen, önskningar, tidigare liv, och att erbjuda möjligheter att lära sig nya saker 

(Edvardsson, 2008).  

I Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport för år 2009 analyseras tillståndet i svensk 

hälso- och sjukvård utifrån de sex kvalitetsområdena i God vård (2006). En slutsats i 

rapporten är att det finns förbättringsmöjligheter inom många områden i vården, särskilt 

understryks behovet av att vården blir bättre på personfokus och tillgänglighet 

(Socialstyrelsen, 2009).  

För att kunna välja att införa de förändringar som skapar värde i vården kan forskningen ge 

god vägledning, men man kan inte direkt överföra goda exempel på förbättringsarbete till den 

egna verksamheten. Förändringar måsta omformas för att passa i den egna lokala kontexten 

(Övretveit & Andréen Sachs, 2010).  

 

1.5 Ledarskapets betydelse 

En kompetent ledare inom omvårdnad kan påverka förutsättningar såväl för patient som för 

medarbetare. Patientens möjligheter att få en personfokuserad vård av hög kvalitet kan öka, 

och för medarbetare kan deras delaktighet öka då deras kompetens tas mer tillvara (Sellgren, 

Ekvall & Thomsson, 2007). I en sammanfattning av aktuell ledarskapsforskning (Övretveit & 

Andréen Sachs, 2010) framkom att bristande ledarskap bland annat är kopplat till brister i 

patientsäkerheten. Ledarskapet har betydelse för att åstadkomma effektiva förbättringar 

genom att ledare kombinerar tillämpning av forskningsresultat inom områdena ledning och 

förbättring (Övretveit 2009 a) samt ekonomi och kvalitet (Övretveit 2009 b).  

De personliga karaktärsegenskapernas betydelse lyfts fram i en studie av enhetschefers och 

sjuksköterskors arbete på tre kliniker vid olika sjukhus i Sverige. Såväl chefer som 

sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att chefen var rättvis och inte favoriserade någon, att 

hon kände tillit till sin personal och uppmuntrade alla att utvecklas. Likaså var det viktigt att 

chefen var ödmjuk och till exempel kunde visa att ingen är perfekt, att alla någon gång gör 

fel. Mod ingick också som en del i det goda ledarskapet, mod att ta tag i konflikter och vara 

rak i samtal med medarbetare (Johansson, 2010). 
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Den egna förmågan att leda och utveckla värdeskapande förbättringar kan öka med egna 

erfarenheter, hänsyn till lokala förutsättningar och de personer som ska genomföra 

förändringarna. Med värdeskapande förbättringar avses en kombination av ökad vårdkvalitet 

och sänkta kostnader. Ledarskapet behöver ha förmåga att ta tillvara idéer, engagemang och 

motivation hos de personer som ska genomföra förbättringarna. Uthålligheten kan säkras 

genom att göra nödvändiga förändringar i organisationen och kulturen som stöder det kliniska 

förbättringsarbetet (Övretveit & Andréen Sachs, 2010). Benner (1993) studerade utvecklingen 

av sjuksköterskors yrkeskompetens och det ledarskap som det innebar. Yrkesutvecklingen 

beskrivs i fem faser; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. För att 

kunna utveckla yrkeskompetens är den erfarenhetsbaserade kunskapen viktig. Benner menar 

att först då sjuksköterskors egna erfarenheter lyfts fram och reflekteras över tillsammans med 

andra, kan den bli beprövad, och bidra till utveckling av ett eget expertkunnande. Den kritiska 

reflektionen är nödvändig och innebär att ifrågasätta olika antaganden, påståenden och andras 

argument (Benner, Hughes & Sutphen, 2008). Förutom de olika kunskaper som ingår i en 

sjuksköterskas kompetens ingår också utmärkande personlighetsdrag som är av mer 

känslomässig och social karaktär. Dessa personlighetsdrag uttrycks genom förhållningssätt, 

förmåga och vilja att utföra olika uppgifter (Ellström, 1992). 

 

1.6 Sjuksköterskor som underlättare  

Evidensbaserad vård ingår som en del i kunskapsbaserad vård, vilket är ett av kraven för att 

god vård ska uppnås. I kunskapsbaserad vård inkluderas såväl faktakunskap som 

förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap (Socialstyrelsen, 2006). Att 

evidensbasera omvårdnad innebär att man som sjuksköterska i utformningen av omvårdnad, 

utgår från sin kliniska kompetens och de lokala förutsättningarna, då man väger samman en 

patients unika förutsättningar och önskemål med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis för 

nyttan av olika åtgärder (Rycroft-Malone et al., 2004a; Jordan & Segrott, 2008).  

Flera studier har genomförts för att identifiera framgångsfaktorer för kvalitetsutveckling 

och forskningsanvändning inom omvårdnadsområdet i den engelska hälso- och sjukvården. 

En viktig framgångsfaktor i den sociala processen är tillgång till en stödfunktion i form av en 

facilitator (möjliggörare) eller underlättare. Begreppet underlättande omfattar huvudsakligen 

idén om att möjliggöra, stödja och/eller uppmuntra andras handlingar för att förbättra en 

process eller ett resultat (Rycroft-Malone et al., 2004b). 
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Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) (Harvey et 

al., 2002; Kitson et al., 2008; Rycroft-Malone et al., 2002; Rycroft-Malone et al., 2004 a,b.) är 

ett teoretiskt ramverk utarbetat av en forskargrupp i Storbritannien, som omfattar bland annat 

beskrivning av innehåll i en underlättarfunktion. Ramverket är beskrivet under rubriken 

teoretisk referensram. Inspirerade av PARIHS genomförde Svensk sjuksköterskeförening 

(2002) en satsning för att utveckla innehåll och kompetensprofil för en underlättarfunktion. 

Kursinnehåll utarbetades och kurser erbjöds sjuksköterskor som hade en roll eller funktion 

som ”eldsjälar” eller underlättare. Kurserna genomfördes och utvärderades under åren 2003-

2006. Syftet var att stärka sjuksköterskor i deras roll som underlättare och öka deras 

beredskap att underlätta för andra i arbetet med förbättring av vårdens kvalitet. Innehållet i 

kurserna följde en röd tråd men skiftade i fokus, från att lära ut olika metoder för 

kvalitetssäkring inom omvårdnadsområdet till att ge stöd för utveckling av underlättarens 

personliga egenskaper och styrkor i underlättarrollen, bland annat genom ett eget 

förbättringsarbete med handledning som genomfördes inom ramen för kursen.  

 

2 Problemformulering 

Det ställs krav på att vårdens personal fortlöpande ska verka för en god och säker vård och 

sjuksköterskans kompetens innebär en avgörande skillnad i detta arbete. Förbättringsarbete 

kräver engagemang och kunskap och för en sjuksköterska räcker det troligen inte med 

omvårdnadskunskap, utan denna måste kombineras med kunskaper om hur man gör för att 

utveckla och förbättra vårdens innehåll. Alltför få studier lyfter fram betydelsen av 

stödfunktioner som kan underlätta andras arbete med förbättringar av omvårdnad och 

patientsäkerhet. Underlättare kan vara kliniskt verksamma sjuksköterskor med uppdrag att 

fungera som underlättare. Det är angeläget att öka kunskapen om vilka erfarenheter de har av 

att underlätta för andra i förbättringsarbete för att bidra till förståelsen av den betydelse som 

underlättande sjuksköterskor kan ha för förbättringsarbete. 

 

3 Syfte 

Att studera sjuksköterskors erfarenheter av att underlätta förbättringsarbete inom omvårdnad, 

patientsäkerhet och tvärprofessionellt samarbete. 
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4 Teoretisk referensram 

Vårdvetenskap har en humanvetenskaplig grund. Ett grundantagande är att människan är en 

helhet av kropch själ, och att varje människa har sina unika erfarenheter av hälsa, sjukdom 

och förståelse av vård. Omvårdnad sker på personnivå och präglas av en helhetssyn där 

individens behov och önskningar är centrala (Meleis, 2007). Införande av ny kunskap och 

arbete med utveckling och förbättring av omvårdnad kan ske på olika sätt och med hjälp av 

olika metoder och modeller för arbetet.  

En grupp forskare i Storbritannien har utvecklat ett teoretiskt ramverk kallat PARIHS 

(Harvey et al., 2002; Kitson et al., 2008; Rycroft-Malone et al., 2002; Rycroft-Malone et al., 

2004 a, b). PARIHS beskriver viktiga faktorer (områden) för att lyckas införa ny kunskap och 

utforma en evidensbaserad vård Ramverket är tänkt som ett hjälpmedel för sjuksköterskor vid 

planering och genomförande av utvecklings- och förbättringsarbete, och de omfattar 

vårdvetenskapliga konsensusbegreppen; människa, miljö och vårdande. Enligt PARIHS 

samspelar egenskaperna hos evidensen (evidence)förhållanden som råder på arbetsplatsen och 

i patientens vårdmiljö (context), och tillgången till stöd och möjliggörandet (facilitation) av 

förbättringsarbetet (Kitson et al., 2008). Till exempel kan framgång utebli, trots goda 

förutsättningar för evidens och stöd av lämpliga underlättare, om kontexten/organisation är 

bristfällig, med oengagerat ledarskap och bristande uppföljningssystem (Harvey et al., 2002). 

Inom evidensområdet lyfter ramverket fram patientens delaktighet i genomförandet av 

evidensbaserad vård (Rycroft-Malone et al., 2004a). Det krävs enligt författarna, olika 

egenskaper hos evidensen; den ska vara vetenskapligt hållbar och överensstämma både med 

patientens erfarenheter och önskemål, och med professionens uppfattningar (Rycroft-Malone., 

2004b). Till exempel bör evidensbaserade riktlinjer som förordar täta byten av venflon vägas 

mot den eventuella smärta som nålsticken åsamkar en patient med tunna blodkärl, och hänsyn 

måste tas till patientens egen uppfattning och viljeinriktning. I ramverket beskrivs också 

egenskaper för att kontexten/vårdmiljön, ska kunna utgöra ett stöd för utvecklings-och 

förbättringsarbete, genom att det bör finnas system för att följa upp och utvärdera 

vårdkvaliteten för patienterna (Kitson et al., 2008). Det systematiska kvalitetsarbetet sker då 

med återföring av patientrelaterade vårdresultat till personalen som använder dessa som 

underlag för eventuella förbättringar. Inom området för facilitation/möjliggörande lyfter 

PARIHS betydelsen av att det är lämpligt underlättande och kompetens som erbjuds till dem 

som berörs och som deltar i förbättringsarbetet (Harvey et al., 2002). En sjuksköterska kan till 

exempel behöva handfast stöd av en underlättare som kan ge instruktioner för hur man kan 
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lära ett nytt sätt att linda en patients svullna ben. Teamets lärande då en vårdskada inträffat 

kan däremot underlättas av en underlättare med kompetens i kommunikation och 

gruppdynamik (Harvey et al., 2002). Underlättande av reflektion och professionell utveckling 

kräver ytterligare en annan sorts kompetens, enligt PARIHS författarna (Kitson et al., 2008), 

vilket kan antas omfatta såväl pedagogisk som etisk kompetens hos den person som 

underlättar. Ramverket är enligt författarna (Kitson et al., 2008), endast en struktur, tänkt att 

kompletteras med teorier och modeller inom respektive faktor (område). Till exempel kan 

evidens innehålla idéer om egenvård (Rodwell, 1996) och kontext idéer om en lärande 

organisation (Rushmer, Kelly, Lough, Wilkinson & Davies, 2004). 

 

5 Metod 

Då studiens syfte var att utifrån sjuksköterskors egna erfarenheter studera vad det innebär att 

underlätta förbättringsarbete valdes en kvalitativ ansats med enskilda intervjuer. Den 

kvalitativa forskningsintervjun utgår från människors vardagliga erfarenheter och är ett 

professionellt samtal, där beskrivningar av det studerade fenomenet möjliggörs genom 

intervjun (Kvale, 1997). 

 

5.1 Urval 

Informanterna utgjordes av tio sjuksköterskor, samtliga kvinnor, som vid intervjutillfället var 

mellan 36 och 64 år gamla. Samtliga informanter hade erfarenhet av att underlätta 

förbättringsarbete i hälso- och sjukvården vilket var ett kriterium för att ingå i studien. 

Samtliga informanter hade sjuksköterskeexamen. Sju av dessa personer hade också examen 

som specialistsjuksköterska, och två hade magisterexamen i omvårdnad. Nio av tio 

informanter hade deltagit i någon av Svensk sjuksköterskeförenings underlättarkurser. Då 

endast en av deltagarna i samtliga underlättarkurser var man, bedömdes det olämpligt att be 

honom delta i undersökningen, då det skulle kunnat riskera hans anonymitet. Den tionde 

informanten som inte hade deltagit i någon underlättarkurs blev tillfrågad utifrån sin kliniska 

erfarenhet som underlättare.  

För att få så rik och varierad information som möjligt gjordes ett ändamålsenligt urval av 

informanter, med olika erfarenheter av förbättringsarbete, och som var verksamma på olika 

orter i landet och inom olika verksamhetsområden; psykiatri, operation och anestesisjukvård, 

röntgen, akut och intensivvård, äldrevård och specialistvård. Personerna tillfrågades per 

telefon eller e-post om att delta i studien. De som önskade delta fick ett informationsbrev 
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(bilaga 1). I brevet gavs information om studiens genomförande och konfidentialitet, och om 

rätten att när som helst utan att ange skäl kunna avbryta sin medverkan i studien. Muntligt 

samtycke inhämtades av samtliga informanter. 

 

5.2 Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes under perioden mars-december 2008. I samband med 

intervjustart informerades varje informant på nytt om rätten att utan att ange skäl kunna 

avbryta deltagandet.   

Fokus i de semistrukturerade intervjuerna var erfarenheterna av att underlätta 

förbättringsarbete för andra i hälso- och sjukvårdens vardagliga arbete. Under intervjun 

uppmuntrades informanterna att utveckla sina svar utifrån konkreta situationer i 

underlättandet. Frågorna följde i stort den intervjuguide som var utformad av forskaren 

(bilaga 2). Inledningsvis uppmanades informanterna att berätta om ett förbättringsarbete, bra 

eller dåligt som man själv hade varit delaktig i. Denna fråga var avsedd att öppna upp 

samtalet genom att knyta an till informanternas och forskarens gemensamma intresse för 

omvårdnadsutveckling och förbättringsarbete.  

Informanterna avgjorde var intervjuerna skulle genomföras. De genomfördes i ett ostört 

rum oftast på informanternas arbetsplats men även på hotellrum, på forskarens arbetsplats 

eller i forskarens hem. Intervjuerna varade mellan 60 och 90 minuter. Ett tekniskt missöde 

gjorde att en av intervjuerna blev inspelad under 40 minuter och därefter kompletterad med 

handskrivna anteckningar under resterande 20 minuter. Intervjuerna spelades in elektroniskt 

och transkriberades ordagrant av en assistent. För att säkerställa att utskriften var korrekt 

lyssnade forskaren igenom samtliga inspelningar, jämförde och gjorde vissa korrigeringar. 

 

5.3 Analys  

För att analysera och tolka de utskrivna intervjuerna valdes kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalys ger möjligheter att analysera och tolka på olika nivåer, dels textnära och dels 

på en mer analytisk nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Likheter och olikheter, mönster, 

innebörder och mening i intervjuers texter går att finna med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys (Sandelowski, 2000).  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan textens innehåll beroende på abstraktionsnivå 

och tolkningens djup delas upp i manifest och latent innehåll. Det manifesta innehållet är mer 

textnära och synligt då det beskrivs i kodningen och med en struktur av subkategorier. Det 
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latenta innehållet är mer svårfångat och handlar om sambandsaspekter som kräver tolkning av 

textens underliggande mening.  

De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger för att kunna förstå innehållet i texten 

och få en uppfattning av helheten. Texten lästes om igen och meningsbärande enheter 

markerades, med hänsyn till dess relevans för studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades genom att texten komprimerades samtidigt som kärninnehållet fanns kvar. 

Därefter kodades de kondenserade meningsbärande enheterna. Koderna abstraherades och 

fördes samman till subkategorier och kategorier. Denna första ytliga förståelse diskuterade 

forskaren med handledare och kollegor. Syftet var att få hjälp med att kritiskt granska den 

egna förförståelsens påverkan på det egna urvalet av meningsbärande enheter, kodning och 

utkast till subkategorier och kategorier. Därefter reviderades subkategorier och kategorier 

genom att vissa togs bort, andra fördes samman eller upphöjdes till kategorier. Innebörderna i 

de meningsbärande enheterna och subkategorier och kategorier tolkades. Den underliggande 

meningen i det latenta icke-uppenbara innehållet lyftes fram och formulerades i tre teman. 

Dessa teman kan ses som tolkningar eller ”röda trådar” som genomsyrar kategorier och 

subkategorier (Graneheim och Lundman, 2004). Analysprocessen har illustrerats i en matris 

(tabell 1). De teman och kategorier/subkategorier som framträdde ur materialet har i 

beskrivningen av resultatet illustrerats med olika citat. Genom att illustrera analysprocessens 

olika steg och genom att presentera citat från intervjuerna, kan transparens uppnås med 

möjlighet för läsaren att bedöma trovärdigheten i tolkningarna (Morse, Barett, Mayan, Olsson 

& Spiers, 2002).  
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Tabell 1 Exempel på analys. 

 

Enligt Morse et al., (2002) är ett viktigt kriterium för trovärdighet i kvalitativa studier att 

forskaren har vävt in verifikationsstrategier genom hela forskningsprocessen. I föreliggande 

arbete har noggrannhet och trovärdighet eftersträvats genom alla delmomenten i 

forskningsprocessen. Detta avser såväl valet av fokus i intervjuerna, datainsamlingens 

kvalitet, teorianknytning, koppling mellan syfte och val av meningsbärande enheter, logik i 

kategorischeman och trovärdighet i teman relaterat till syftet med studien. Forskaren har med 

stöd av handledare ifrågasatt de egna slutsatserna, vågat byta spår vid olika tillfällen och 

modifierat forskningsprocessen. 

 

6 Etiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen omfattar etiska principer för medicinsk forskning som involverar 

människor (World Medical Association, 2008). Forskaren ska bland annat överväga nyttan 

med studien, beakta eventuella risker för medverkande, bygga på vederhäftig kunskap och 

redovisa metod och resultat så att tillförlitlighet och trovärdighet kan bedömas.  

Kvale (1997) menar att forskaren bör ta ställning till vilka fördelarna är med den 

intervjuundersökning man avser göra, till vilken nytta den kan vara för andra. I denna studie 

övervägdes riskerna som var förknippade med att forskaren även varit informanternas 

kursledare och därmed skulle kunna påverka informanternas utsagor och möjligheten att tala 

fritt, med den potentiella nyttan av att studien skulle kunna bidra till ny kunskap och en ökad 

förståelse för vilken betydelse sjuksköterskor i rollen som underlättare kan ha för 

förbättringsarbete. Det bör klargöras hur och av vilka man ska söka det informerade 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod Kategori Tema 

S: ja alltså man fick ju 

vänta in lite för jag hade ju 

läst så mycket innan och 

sen fick jag dela ut mycket 

material och lite börja om 

så att processen började i 

deras huvuden. 

 

Delade ut material 

och väntade in 

andra så att 

processen startade 

även i deras 

huvuden 

 

 

Väntade in 

 

 

Vänta in andras idéer 

och 

förbättringsförslag 

Uppmuntra andra 

att handla snarare 

än att göra åt andra 
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samtycket, hur de intervjuades konfidentialitet ska kunna skyddas och vilka konsekvenserna 

blir av en eventuell publicering av studien (Kvale, 1997). Handledare godkände 

intervjustudien innan den påbörjades. Samtliga informanter informerades skriftligt (bilaga 1) 

och muntligt om syftet med studien. De gav därefter sitt muntliga samtycke till att delta. Alla 

informerades om att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att när som helst avbryta 

deltagandet utan några negativa konsekvenser. Utskrivet materialet och ljudfiler 

avidentifierades.  

 

7 Resultat 

I resultatet av föreliggande studie identifierades tre kategorier och ett antal subkategorier. De 

tre kategorierna; väcker intresse för förbättringar, leder systematiskt förbättringsarbete och 

underlättar tvärprofessionellt samarbete, har tolkats i tre teman; uppmuntra andra att handla 

snarare än att göra åt andra, balansera mellan att följa och leda och vara nära för att minska 

rädsla för förändring. Teman, kategorier och subkategorier illustreras i figur 1.  

 

 

Teman 

 

Uppmuntra andra att 

handla snarare än att 

göra åt andra 

 

 

Balansera mellan att 

följa och leda 

 

Vara nära för att minska 

rädsla för förändring 

Kategorier Väcker intresse för 

förbättringar 

 

Leder systematiskt 

förbättringsarbete 

Underlättar 

tvärprofessionellt 

samarbete 

 

Subkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmanar rådande 

attityder och 

förhållningssätt 

 

 

Ställer frågor och 

förmedlar ny kunskap 

 

 

Introducerar 

nya metoder och 

arbetssätt 

 

Förhåller sig till egen 

och andras styrka, 

förståelse och 

argument 

 

Skapar varierande 

grad av förtroende 

och tillit från andra 

 

Förhåller sig till 

rådande hierarki  

Medverkar i 

patientsäkerhetsarbete och 

förbättringar 

 

 

Anpassar ledarstil och 

utmanar förbättringsteam 

 

 

Respekterar andras 

uppfattningar 

 

Figur 1. Illustration av teman, kategorier och subkategorier. 

 

7.1 Uppmuntra andra att handla snarare än att göra åt andra 

Uppmuntra andra att handla snarare än att göra åt andra kan beskrivas som det 

förhållningssätt som tillämpades i syfte att stärka andras förändringsvilja och utveckla 
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förbättringskompetens bland berörda personer. Informanterna sade sig oftast föredra detta 

förhållningssätt, samtidigt som det beskrevs att behov och aktuell situation avgjorde hur stöd 

utformades. Det beskrevs som utmanande att ha tålamod att vänta in andras förståelse för och 

engagemang i förbättringsarbetet. Det riskerade ibland att ta för lång tid att vänta in de andras 

intresse och medverkan. De flesta informanterna verkade dock medvetna om de konsekvenser 

som det skulle ha inneburit om man hade tagit över andras initiativ genom att göra åt andra. 

Det beskrevs hur det i uppdraget att underlätta låg en förväntan på att främja allas delaktighet.  

 

7.1.1 Väcker intresse för förbättringar 

Flera informanter berättade hur man på olika sätt hade försökt att väcka intresse för att få 

medarbetarna att vilja delta i förbättringsarbete, vilket uppgavs vara bättre än att tvinga fram 

ett deltagande. Ett eget förbättringsinitiativ på arbetsplatsen ansågs också bättre än att passivt 

vänta in direktiv från myndigheter och den egna ledningen. För att locka fram intresse för 

deltagande utnyttjades ibland det intresse och den avundsjuka som hade riktats mot de som 

ingick i ett förbättringsarbete, då vissa medarbetare trodde att dessa personer hade fått 

särskilda fördelar som man själv också var intresserad av att få del av. Förbättringsarbetet 

startades enligt informanterna ofta i liten skala genom att man först engagerade personer som 

hade visat intresse för arbetet 

Man får börja i det lilla. Om man får med sig två personer så kan det göra att man får 

med sig ytterligare någon person. Så skapas ett intresse och en nyfikenhet från andra 

som också vill vara med. Man vill inte missa något som andra får vara med på. 

Först efter hand, då intresset hade ökat i omgivningen engagerades fler personer. 

 

7.1.1.1 Utmanar rådande attityder och förhållningssätt 

Samtliga informanter beskrev olika svårigheter som man hade haft i att försöka påverka 

andras attityder och vilja till att genomföra förändringar som kunde leda till förbättringar. 

Läkargruppen upplevdes av informanterna som mest intresserad av nya medicinska rön och 

behandlingar, men mindre intresserad av att diskutera förändringar av de egna rutinerna och 

arbetssätten. Några informanter berättade om svårigheter med att få vissa läkare att följa nya 

hygienrutiner med tillhörande klädregler. Andra svårigheter som delgavs avsåg attityden hos 

den äldre vårdpersonalen. En av informanterna upplevde att de äldre sjuksköterskorna inte var 

så förändringsbenägna som man hade önskat sig vad gällde att övergå till användande av 

elektroniska mätinstrument, vilka antogs vara säkrare än befintliga manuella instrument.  
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7.1.1.2 Ställer frågor och förmedlar ny kunskap 

I syfte att väcka intresse för förbättringsarbetet beskrev informanterna att man hade ställt olika 

frågor till medarbetarna bland annat om hur kvaliteten uppfattades, istället för att man först 

presenterade sin egen uppfattning om förbättringsbehov och lösningar. Frågor ställdes för att 

få medarbetarna att själva reflektera över omvårdnaden av patienterna och de 

förbättringsbehov som fanns. Informanter som var verksamma som  klinisk adjunkt eller 

vårdavdelningschef, använde sig av reflekterande samtal som metod för att öka medarbetares 

intresse för en personfokuserad omvårdnad, och för att kunna möjliggöra en mer patientnära 

arbetsorganisation. Informanterna uppgav att de ofta förmedlade ny kunskap och diskuterade 

konsekvenserna av befintliga styrdokument för arbetet på den egna vårdenheten. Olika 

beslutsunderlag presenterades och användes då förbättringsområden identifierades. Dessa 

bestod bland annat av resultat från enkät- och observationsundersökningar och hade mätt 

patienters eller personals tillfredställelse med vårdkvalitet, arbetstillfredsställelse eller 

inställning till nya hygienrutiner. En av informanterna uppgav att redovisningen av resultaten 

från vissa undersökningar hade haft en direkt effekt på förbättringsarbetet och vårdkvaliteten: 

”Kartläggningen redovisades för opererande kliniker… det blev en omedveten 

uppstramning… man lät inte patienterna ligga och vänta på samma vis längre.” 

 

7.1.1.3 Introducerar nya metoder och arbetssätt 

Flera av informanternas berättelser handlade om hur man som underlättare hade introducerat 

nya metoder och arbetssätt som var avsedda att skapa en god och säker vård. En metod som 

beskrevs var den internkontroll som registrerade hur ofta man genomförde systematiska 

riskanalyser för att hitta personer med eller med risk för undernäring. En informant berättade 

om besvikelsen över att det inte hade skett några förbättringar för att öka patienters 

näringsintag, men trots besvikelsen gav det ändå viss tillfredsställelse att se att sjuksköterskor 

på sjukhuset i samband med internkontrollen hade mätt förekomsten och frekvensen av 

antalet nutritionsbedömningar. Informanten hoppades att mätandet i sig skulle öka 

medvetenheten om betydelsen av riskbedömningar och förebyggande omvårdnadsåtgärder. 

 

7.2 Balansera mellan att följa och leda 

Informanterna berättade hur de tillsammans med andra hade tagit ansvar för att förbättra 

vårdverksamheten genom det förbättringsarbete som man varit engagerad i. Flera informanter 

uppgav att de kände sig ansvariga för att som sjuksköterska, initiera, leda, följa upp och 
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förbättra omvårdnad, kvalitet och säkerhet för patienter. Ansvaret uppgavs också omfatta 

förbättringar av vårdverksamhetens olika processer, rutiner och arbetssätt. För att det skulle 

ske förbättringar av omvårdnaden menade flera av informanterna att det krävde ett större 

ansvarstagande bland deras sjuksköterskekollegor. Att främja detta ansvarstagande kan 

beskrivas som att informanterna i sin underlättarroll balanserade mellan att följa och leda i 

förbättringsarbetet. 

 

7.2.1 Leder systematiskt förbättringsarbete 

Det framkom att informanterna bedrev ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

tillsammans med andra. I detta arbete hade man oftast en ledande roll. Det fanns flera 

beskrivningar av hur informanterna formulerade syften och mål tillsammans med andra för att 

alla skulle vara delaktiga, vara på samma spår och ha samma mål för ögonen. Informanterna 

beskrev också hur de tillsammans med andra systematiskt följde upp förbättringsarbete med 

hjälp av olika metoder och instrument som exempelvis deltagande observationer, intervjuer i 

fokusgrupper, enkätundersökningar, checklistor och avvikelserapporter. En av informanterna 

beskrev hur uppföljningen fungerade som en påminnelse om att alla skulle komma ihåg att 

fortsätta tillämpa nya överenskomna arbetsrutiner.  

Först tyckte man att observationsstudien var att spionera, men vi sa att vi skulle berätta 

vilken dag som vi kom för att kolla hur de följde klädreglerna, resultatet kan bero på 

vilket tillfälle man mäter, men observationerna gör att man tar av sig ringarna och 

klockorna just då och därmed ökar man medvetenheten. 

Dessa påminnelser antogs öka medvetenheten om rutinernas betydelse för 

patientsäkerheten. 

 

7.2.1.1 Förhåller sig till egna och andras förståelse, styrkor och argument  

En av informanterna berättade hur hon tog hänsyn till det försprång hon själv hade gentemot 

medarbetarna vad gällde att förstå problem och förbättringsbehov i samband med att ett 

tvärprofessionellt förbättringsarbete skulle initieras. Olika vetenskapliga rapporter och skrifter 

som belyste problemområdet delades ut till deltagarna i gruppen. Tid avsattes för 

medarbetarnas kunskapsinhämtande. Man väntade in de andras förståelse och därmed 

skapades förutsättningar för en gemensam förståelse med ett gemensamt utgångsläge för hela 

gruppen: ”Man fick ju vänta in lite för jag hade ju läst så mycket innan… lite börja om så att 

processen började i deras huvuden.”  
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Informanterna beskrev den egna envisheten, nyfikenheten och viljestyrkan som en 

personlig tillgång i underlättandet av förbättringsarbetet. Nyfikenheten hade ibland bidragit 

till att man tagit sig an ett uppdrag som underlättare trots att man saknade metodkompetens 

eller kännedom och förståelse för det verksamhetsområde där förbättringar skulle ske. 

Envishet och viljestyrka hade varit en tillgång då det uppstod svårigheter i genomförandet av 

förbättringsarbetet. Endast få informanter berörde risken med att den egna drivkraften kunde 

ha motverkat syftet med underlättandet. Drivkraften hade då lett till en otålighet som inte 

medgav att man lyssnade till andras åsikter och argument: 

Jag vet att jag är otålig som person, det är någonting som man får lära sig med åren, 

att man inte får vara för otålig, för det är inte så att folk, bara för att jag säger, det blir 

bättre om ni gör sådär, man måste skynda långsamt. 

Informanterna hade tyckt att det blev bättre på det egna sättet och att det gick fortare om 

man gjorde det i det egna snabbare tempot. 

 

7.2.1.2 Skapar varierande grad av förtroende och tillit från andra 

Informanterna beskrev olika erfarenheter av att skapa förtroende och tillit från andra som var 

berörda av förbättringsarbetet. De hade haft varierande framgångar. Betydelsen av förtroende 

och tillit från den egna chefen beskrevs ofta. Chefers uppmuntran, bekräftelse, delaktighet och 

kunskap om hur arbetet fortgick uppgavs av informanterna som viktig för upplevelsen av 

tillfredställelse med den egna insatsen som underlättare.  

Flertalet informanter beskrev hur kvinnliga chefer ofta hade varit lyhörda och uppmuntrat 

förbättringsinitiativ genom att ge förutsättningar för såväl förbättringsarbetet som funktionen 

som underlättare. Man hade i vissa fall tagit vara på underlättarkompetensen genom att lyfta 

sjuksköterskan till en högre ledningsnivå. Vid tillfällen då underlättandet hade utmanat andra 

och lett till påhopp och provokationer på informanten hade den kvinnliga chefen skyddat och 

gett mandat. Även kvinnliga tjänstemän/ledare hade varit betydelsefulla då de hade bidragit 

med process- och metodstöd. De beskrivningar som i studien gavs av manliga chefer och 

ledare handlade ibland om deras bristande kompetens i att genomföra förbättringsarbete, lågt 

engagemang men mer av prestige och försvar. 

Beskrivningar gavs av tillfällen då man som underlättare hade misslyckats med att skapa 

förtroende och tillit hos ledningen. Vid ett tillfälle hade man inte förankrat ett 

förbättringsinitiativ hos chefen och hade inte tagit hänsyn till om chefen delade den 

uppfattning som man själv hade om problem och åtgärder.  
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… jag fick mig en känga av chefen... du måste informera mig när du gör någonting… 

jag måste få veta och ja, det kändes inte så roligt, även om det var bra så kändes det 

liksom, nä det var inget lyckat för man fick ingen positiv feedback. 

En av informanterna gav exempel på bristande tillit hos en av cheferna i samband med att 

förbättringsåtgärder föreslogs som avsåg att förhindra att en tidigare upptäckt vårdskada 

skulle upprepas. Enligt informanten gick chefen i försvar och var först negativ till 

förbättringsförslaget. En reaktion som informanten antog berodde på att chefen kände sig 

skyldig till att inte ha förutsett risker likaså skyldig till de kostnader som kvalitetsbristerna 

medförde. Informanten beskrev hur hon försökte minska skuldkänslorna och rädslan hos 

chefen ”för att tappa ansiktet” genom att hon lyfte fram betydelsen av att lära av misstag, för 

att med denna lärdom gavs tillfälle till kreativt arbete för att hitta lösningar som förebyggde 

nya incidenter.  

Informanterna beskrev att det ledarskap som man ofta tillämpade i förbättringsarbetet 

saknade ett uttalat mandat att styra och bestämma. Mandatet att leda kunde man förtjäna om 

medarbetarna hade tillit och förtroende till underlättaren:  

… De fick som sagt välja själva, och att de började jobba utifrån där de var… Jag kan 

ju tycka att, ja herre gud, liksom det här flytta kylskåp eller var det, va fan, det måste 

till, innan dom kan börja med det här andra… ja, med alltså patientfokus tänker jag”. 

Informanterna beskrev hur de försökte skapa förtroende och tillit genom att respektera och 

ta hänsyn till de problem som identifierades av medarbetarna. 

 

7.2.1.3 Förhåller sig till rådande hierarki  

En av informanterna berättade hur hon i samband med oro bland personalen inför en 

organisationsförändring uppmanade en grupp undersköterskor att själva skriftligt formulera 

den egna upplevda betydelsen av de egna arbetsinsatserna. Detta ledde troligen, enligt 

informanten, till att undersköterskornas trygghet ökade genom den ökade insikten om vikten 

av den egna arbetsinsatsen på arbetsplatsen. Den ökade tryggheten uppgavs minska missnöjet 

som tidigare fanns uttalat riktat mot andra professioner som enligt informanten upplevdes som 

hotfulla. Även självförtroendet hos undersköterskorna antogs ha stärkts då de hade blivit 

bättre på att argumentera för sin sak. I det vardagliga förbättringsarbetet beskrev samtliga 

informanter hur de förhöll sig till rådande hierarkisk ordning mellan yrkesgrupper och mellan 

personal och patienter. Denna maktordning uppgavs leda till missnöje och frustration bland 

medarbetarna. Bland personalen utgjordes hierarkin av läkare i toppen, därefter 

sjuksköterskor och undersköterskor i fallande ordning. Patientens ställning framstod i 
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informanternas berättelser som den lägst rangordnade, trots att det enligt flera av 

informanterna borde vara tvärtom enligt vedertagna intentioner med förbättringsarbete: 

Sjuksköterskorna fjärmar sig från patienten på olika sätt, de vill inte vara nåbara, 

telefonerna står och ringer när sekreteraren måste leta efter dem, de ser sig ska vi 

säga… som en passopp till doktorn istället för en samarbetspartner som arbetar för 

patientens bästa… 

Den rådande hierarkin upprörde en av informanterna som beskrev hur hon hela tiden hade 

försökt lyfta fram patient- och omvårdnadsperspektivet i förbättringsarbetet. 

 

7.3 Vara nära för att minska rädsla för förändring 

Informanterna beskrev att de uppfattade att det fanns en rädsla för att nya förändringar skulle 

medföra försämringar. Rädslan resulterade enligt informanterna i ett motstånd mot 

förändringar. Man uppgav att detta yttrade sig i ett försvar av rådande ordning som upplevdes 

mera trygg och kontrollerbar. Informanterna beskrev att förändringar oftast infördes stegvis 

genom att man planerade, genomförde, gjorde uppföljningar, och analyserade om 

förändringar verkligen hade lett till förbättringar. Några informanter menade att de förstod de 

känslor av oro och det försvar som verkade finnas bland medarbetare och att de respekterade 

denna upplevelse av otrygghet hos andra. Det förhållningssätt som tillämpades av 

informanterna kan beskrivas som att vara nära och minska rädsla för förändring. 

 

7.3.1 Underlättar tvärprofessionellt samarbete 

Samtliga informanter lyfte betydelsen av att förbättringsarbete skedde även utanför det egna 

yrkesområdet. En tvärprofessionell samverkan eftersträvades för att få ett större genomslag av 

förbättringar i verksamheten. Informanterna uppgav att hur smarta man än tyckte att de egna 

idéerna var så var det ändå bättre att samverka över professionsgränserna. Flera av 

informanterna berättade att de själva deltog aktivt i tvärprofessionellt förbättringsarbete som 

man också underlättade, om än på olika sätt och i olika utsträckningsgrad. Det skedde oftast 

nära medarbetarna och på den vårdenhet där informanterna tjänstgjorde. Det antogs vara 

värdefullt att ha kunskap om lokala förhållanden: ”Man ska inte tro att man kan ge direktiv 

långt bort från avdelningen.” Informanterna menade att lokal kännedom ökade tilltron och 

förändringsviljan bland de andra. 
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7.3.1.1 Medverkar i patientsäkerhetsarbete och förbättringar 

Såväl systematiskt kvalitetsarbete som patientsäkerhetsarbete uppgavs ofta ske i projektform 

och i tvärprofessionellt samarbete. Exempel på detta var utarbetande av checklistor för att 

förebygga fallskador, framtagande av modifierade standardvårdplaner, förebyggande av 

vårdrelaterade infektioner, förbättrad tillgänglighet till vården samt förbättrat 

omhändertagande av barn i samband med röntgenundersökningar. Oftast innebar det att 

informanterna själva deltog i projektarbetet men tilldelades en arbetsledande roll i gruppen. 

Informanterna beskrev hur man hade försökt skapa ett tillåtande diskussionsklimat för att 

samarbete skulle ske på ett bra sätt: ”Projekt är ju att driva det här med hur människor 

reagerar, hur människor interagerar med varandra.” 

Informanterna beskrev hur de i gruppen fördelade ansvar och genomförande av olika 

moment i förbättringsarbetet till personer med olika yrkeskompetenser, utifrån deras intresse 

och den kompetens som bäst gagnade arbetet. Den arbetsledande rollen skiljde sig från en 

renodlad projektledarroll. Några av informanter hade erfarenheter även av denna sortens 

underlättarroll som projektledare. Den omfattade då en tydligare ledarroll, med större ansvar 

för utformningen av projektorganisationen, resursfördelning, budget, genomförande och 

resultatredovisning. 

 

7.3.1.2 Anpassar ledarstil till behov och utmanar i förbättringsteam  

Det framgick av informanternas berättelser att de hade utövat ett ledarskap i 

förbättringsarbetet genom sin underlättarroll. Ledarstilen hade tagit sig olika uttryck och man 

beskrev hur man hade försökt att anpassa den till aktuell situation. Stilen beskrevs variera, 

från att man hade uppmuntrat till reflektion och dialog, till att följa medarbetarnas egna 

förbättringsinitiativ, till att man aktivt hade gått in för att leda skeendet i en viss riktning. 

Informanterna beskrev hur deras ledarskap ibland utmanade förbättringsteam där det ingick 

personer med olika yrkeskompetenser. Målsättningen för teamets förbättringsarbete avgjorde 

vilken kompetens som informanterna hade efterfrågat då teamen sattes samman, vilket ibland 

upplevdes av andra som opassande. Informanterna beskrev hur de försökte vara finkänsliga då 

de föreslog personer att antingen lämna ett team alternativt ingå i ett team. Man hänvisade då 

till behovet av ett effektivt team arbete och vinsterna med allas delaktighet och engagemang. 

Då det skedde en spridning av nya rutiner och arbetssätt eftersträvades däremot oftast alla 

medarbetares delaktighet. Flera informanter berättade att det ibland var svårt att förmå läkare 

att delta kontinuerligt i tvärprofessionellt förbättringsarbete. Man spekulerade i om detta 
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kunde bero på att läkare hade svårt att prioritera bland arbetsuppgifter eller om de inte förstod 

vikten av tvärprofessionellt samarbete: 

Det är svårt att få tag på läkare de har ju personsökare som piper det är si och så och 

så har de inte riktigt förstått att men nu sitter jag här en halvtimme eller timme eller hur 

lång tid det nu tar och så gör vi det här så blir det bra, så jag har fått vara ute lite till, 

inte mig emot men för att de ska kunna anamma systemet det är viktigt.  

 

7.3.1.3 Respekterar andras uppfattningar  

Informanterna uppgav att dialogen med medarbetare och chefer var central. Man lyssnade in 

andras åsikter och sade att man strävade efter att förstå både logiska och känslomässiga 

argument hos andra. Det fanns även beskrivningar av hur man hade underlättat arbete med 

införande av en gemensam värdegrund i vårdarbetet. Förbättringar gjordes då av 

kommunikation och bemötande, i första hand mellan medarbetare och mellan chefer och 

medarbetare, men det var också tänkt att omfatta patienterna. En utgångspunkt i värdegrunden 

var respekten för andras uppfattningar, liksom respekten för gemensamt överenskomna regler 

på klinikerna: ”jag försöker alltid vara så lyhörd som möjligt och lyssna för det är ju trots allt 

personalen som vet vad som går och inte och det får vi ta till oss.” Informanterna uppgav att 

man hade försökt att respektera medarbetarnas idéer och förslag till förbättringar och 

tillvägagångssätt. 

 

8 Diskussion 

8.1 Underlättarroller med olika syften och mål  

I denna studie framstod det som att informanternas underlättande bestod både av konkret 

arbete med förbättringar och patientsäkerhet, och med tillämpning av ett underlättande 

förhållningssätt. Att uppmuntra andra att handla snarare än att göra åt andra kan ses som 

centralt och är då i samklang med den beskrivning av underlättandet som görs i PARIHS 

ramverket (Harvey et al., 2002; Kitson et al., 2008, Rycroft-Malone et al., 2002; Rycroft-

Malone et al., 2004 a, b), där underlättande beskrivs som metoder och tekniker genom vilka 

en person gör det lättare för andra och syftar till att möjliggöra, stödja och uppmuntra andras 

handlingar. Målen för informanternas underlättande verkade variera. Från att de gav stöd åt 

andra för att de skulle uppnå specifika mål, till att de försökte förmå andra att reflektera över 

och förändra egna attityder, beteenden och arbetssätt. Dessa målinriktningar verkade inte vara 

i motsats till varandra utan kan snarare ses som olika varianter av underlättande, där den 
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aktuella situationen avgjorde vad som lämpade sig bäst. Underlättandet varierade från att vara 

uppgiftsinriktat och normativt till att vara praktiskt, instruerande och hjälpande. Dessa 

varianter fanns beskrivna av flera informanter som hade erfarenheter av att förutom vara 

underlättare på lokal enhet också vara externa projektledare för landstingsövergripande 

förbättringsprojekt. Andra erfarenheter som redovisades var att underlätta i det ordinarie 

arbetet som vårdutvecklare och/eller som ledare för olika enhetsövergripande projekt för att 

utarbeta och införa evidensbaserade checklistor, basala hygienrutiner, eller olika 

standardvårdplaner.  

Underlättandet kan även utmärkas av att vara holistiskt och möjliggörande (Harvey et al., 

2002). Detta underlättande beskrevs av de informanter som hade arbetat som klinisk adjunkt 

eller vårdavdelningschef, med inriktning mot att utveckla den professionella 

yrkeskompetensen hos medarbetarna, med hjälp av kritisk reflektion i 

omvårdnadshandledning, utbildning och arbetsledning. Detta var en mer komplex 

underlättarroll då den påverkades av medarbetarnas personliga förutsättningar för att utveckla 

den egna omvårdnadskompetensen.  

Underlättande för grupper och tvärprofessionella team som förbättrar kvalitet och 

patientsäkerhet verkade vara det vanligast förekommande och beskrevs av de informanter som 

hade haft en del av sin arbetstid avsatt för att verka som kvalitets- eller 

patientsäkerhetssamordnare eller avvikelsehanterare, och verkade omfatta kännedom om och 

lyhördhet för rådande förhållanden i den lokala vårdorganisationen. Enligt PARIHS (Harvey 

et al., 2002) kräver denna roll en underlättare med utmärkande personliga egenskaper som att 

vara sensitiv, ha god kommunikationsförmåga, kunna erkänna andras kunskaper och 

förmågor, förstå system och kunna hjälpa till med gruppdynamik för att underlättaren ska 

upplevas trovärdig och få andras förtroende och tillit. Drivkraften i underlättaruppdraget var 

ofta det egna engagemanget. Utan tydlig överenskommelse om underlättarfunktionens ansvar 

och mandat skulle kanske detta engagemang kunna ha missbrukats av ledningen med risk för 

rollkonflikter och överansträngning för underlättaren. Engagemanget kunde antagligen också 

ha lett till att underlättaren tog över initiativet från andra, med påföljd att andra riskerade att 

bli mer passiva, mindre ansvarstagande eller ”ögontjänare”, som kanske bara följde nya 

vårdrutiner så länge som underlättaren fanns på plats och övervakade.  
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8.2 Det goda ledarskapets betydelse  

Enligt PARIHS gynnas förbättringsarbete av att vårdmiljön (kontexten) har ett decentraliserat 

beslutsfattande med ett tydligt och visionärt ledarskap. Sammanhanget eller kontexten är den 

miljö där förbättringarna ska genomföras. Rådande värderingar och relationer på arbetsplatsen 

påverkar möjligheterna att lyckas med förbättringsarbete liksom förekomsten av lämpliga 

system för uppföljning med åtkoppling till personal, patienter och närstående (Kitson et al., 

2008).  

Betydelsen av och innehållet i den goda ledarens stöd lyfts fram i Johanssons (2010) 

avhandling om vårdenhetschefers ledarskap. Vikten av att både som chef och medarbetare 

utveckla de personliga dygderna är avgörande om man strävar efter att göra gott för såväl 

patienter som medarbetare. Med att utveckla sina dygder avser författaren att utveckla sina 

personliga karaktärsegenskaper som till exempel modet att våga vara nära patienter i svåra 

situationer eller modet att ta tag i konflikter för att lösa dem. En utveckling av de personliga 

dygderna innebär en strävan efter att försöka utvecklas och förbättras som människa 

(Johansson, 2010). Informanternas underlättande av förbättringsarbetet skulle kunna ses som 

ett ledarskap vilket kan utövas av såväl underlättare, andra professionella medarbetare samt 

deras ledare och chefer. Ibland kan denna sorts ledarskap benämnas som medarbetarskap då 

man understryker vikten av allas ansvar och delaktighet eller som förändringsledarskap för att 

visa syftet och avgränsa mot det formella chefsmandatet. Denna syn på ledarskap kan 

kompletteras med idéer om det informella ledarskapet, vilket verkar utgöra viktiga 

förutsättningar för att lyckas med förbättringsarbete (Övretveit, 2005; Hällstén & Tengblad, 

2006). 

Informanterna beskrev att det fanns ett behov av att verka i ett sammanhang och i en 

verksamhet där man själv var förankrad och aktiv. Ofta initierades och förankrades 

förbättringsförslag hos ledningen men motsatsen beskrevs också. Utveckling initierades då 

utan att göra berörda chefer delaktiga i förändringen. Initiativen följde då inte den 

ledningsstruktur som fanns utan kunde komma in ”från sidan” vilket ledde till att 

förbättringarna aldrig integrerades i det dagliga vårdarbetet. Avsaknad av chefens deltagande 

gjorde det troligen svårt att åstadkomma en spridning av förbättringsåtgärderna i 

organisationen. Nödvändigheten av att förankra och anpassa förbättringar till lokala 

förutsättningar framhålls såväl av forskarna kring PARIHS (Harvey et al., 2002; Rycroft-

Malone, 2002; Rycroft-Malone, 2004a, b; Kitson et al., 2008) och i en studie av Conklin & 
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Stolee (2008) som utgick från PARIHS ramverket då utvärdering gjordes av en 

nätverksmodell för kunskapsöverföring. 

 

8.3 Finnas nära för att uppmuntra och skapa trygghet 

Att vara nära för att minska rädsla för förändring kan ses som att informanternas 

underlättande omfattade tillämpning av ett passande förhållningssätt. Detta liknar 

relationsaspekten i omvårdnad där ett av grundantagandena är att människor lever i ett 

ömsesidigt beroende till andra människor och är därför i en ansvarsrelation till andra 

(Willman, 1996; Gustafsson & Willman, 1999). Oavsett mål för underlättandet verkade det 

som om sjuksköterskorna i sin roll som underlättare behövde finnas nära andra i betydelsen av 

att vara närvarande och tillgänglig. Det framstår som ett förhållningssätt som bygger på 

omtanke om de andra som utsätts för förändringar; förändringar kan medföra känslor av 

bristande kontroll och trygghet innan det har blivit bättre och nya arbetssätt har blivit till 

vardagsrutin, likaså kan rädsla uppstår mellan individer i en organisation när ny kunskap 

sprids och vars konsekvenser inte går att förutsäga (Rogers, 1995). I PARIHS (Harvey et al., 

2002) beskrivs fördelarna med underlättare som är lokalt förankrade och därmed har god 

kännedom om rådande förutsättningar, samt kan erbjuda kontinuitet i kontakten med de som 

utför förbättringsarbetet. Externa underlättare har oftare en mer sporadisk kontakt och istället 

för vuxenlärande tillämpas ett mer traditionellt sätt att lära ut (Rycroft-Malone et al., 2002). I 

en svensk studie som beskrev faktorer och förhållanden som påverkade implementeringen av 

standardvårdplaner på vårdavdelningar, framstod stödet från underlättare som den främsta 

framgångsfaktorn (Jansson, Bahtsevani, Pihlhammar-Andersson, & Forsberg, 2010). 

 

8.4 Bristande fokus på förbättringar av omvårdnad 

Ett grundantagande är att vår förståelse av vad en människa är påverkar synen på vad hälsa 

och omvårdnad är, och genom våra värderingar påverkas hur vi väljer att utforma 

omvårdnadsarbetet (Norberg, Engström & Nilsson, 1994) Vårdvetenskapen lyfter fram att 

människan är unik och att hon därför ska bemötas utifrån sina unika förutsättningar. Ett gott 

bemötande är avgörande för såväl upplevelsen av omvårdnadsinsatserna som för upplevelsen 

av hälsa och välbefinnande (Gustafsson & Willman, 1999). Resultaten i den här studien 

visade att informanterna till viss del underlättade förbättringar av omvårdnad, i vilket 

patientsäkerhetsarbete verkar ha utgjort huvudsakligt fokus. Det föreföll inte som om 

informanterna hade reflekterat över inriktningens konsekvenser för omvårdnadens utformning 
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exempelvis för personcentrerad omvårdnad eller gott bemötande. Om det saknades kompetens 

i omvårdnad bland underlättare och/eller bland deras kollegor i vården, medförde det kanske 

bristfälliga kunskaper och intresse för förbättringar av omvårdnaden. Syftet med 

utformningen av PARIHS ramverket var att bidra till kvalitet i vården genom att möjliggöra 

sjuksköterskors forskningsanvändning och förbättringsarbete. 

 

8.5 Balansera mellan att följa och leda i förbättringsarbetet 

Strandberg, Kajermo och Wallin (2010) studerade sjuksköterskors uppfattningar och 

beskrivningar av sina erfarenheter av forskningsanvändning. En del av motståndet mot att 

utveckla vården förklarades av de känslor av otrygghet som uppstod i arbetssituationen, då 

man som sjuksköterska var tvungen att lära om för att ny kunskap skulle komma till 

användning i vårdarbetet. Den nya kunskapen ledde enbart till reflektion hos sjuksköterskorna 

men ledde inte till handling dvs. till förbättringar eller införande av nya arbetssätt och rutiner. 

En tänkt förklaring av detta problem, med hjälp av PARIHS teori, skulle kunna visa att trots 

goda egenskaper hos evidensen och med en stödjande organisation som gav tid och mandat 

för ett utvecklingsarbete, kan bristen på lämpligt underlättande ha varit utslagsgivande 

(Harvey et al., 2002). Informanterna i föreliggande studie beskrev hur de försökte följa 

kvalitetskraven i patientsäkerhetsarbetet. Informanterna verkade ha förstått vilken betydelse 

som personalens hygienrutiner hade för patienters säkerhet. Möjligen förklarades förmågan 

att se konsekvenser och värdet för patienterna av sjuksköterskors allmänna omvårdnadsansvar 

(Gustafsson & Willman, 1999). Benners (1993) teori om hur sjuksköterskans 

omvårdnadskompetens utvecklas över tid, kan också förklara följsamheten: den kompetenta 

sjuksköterskan har en större medvetenhet än vad den nyutexaminerade sjuksköterskan har 

som avancerad nybörjare, och den kompetenta sjuksköterskan kan planera och har förmåga 

att tänka framåt vilket ger en ökad effektivitet i arbetet.  

 

8.6 Kärnkompetenser för god och säker vård 

Underlättarstilen anpassades av informanterna till aktuell situation och faserna i 

förbättringsprocessen, vilket verkar harmoniera med teorin i PARIHS (Kitson et al., 2008) 

ramverket som framhåller vikten av att underlättande anpassas till den lokala kontexten. Det 

kan förstås som att informanterna hade kompletterat sina personliga färdigheter som 

underlättare med förståelse för system, variationer, förändringspsykologi och lärandestyrt 

förändringsarbete vilket ingår i förbättringskunskapen (Batalden & Stoltz, 1993). 
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Det förefaller finnas lite stöd i litteraturen för den rätta kunskapsblandningen för att 

utveckla kompetens och lyckas i sin roll som underlättare. I denna studie tyder resultaten på 

att det kan vara en blandning av personliga färdigheter och utmärkande drag hos den 

underlättande sjuksköterskan. Dessa resultat överensstämmer med såväl PARIHS som med en 

annan studie av roller och syften för underlättande av förbättringsarbete (Harvey et al., 2002; 

Övretveit, 2005).  

 

8.7 Betydelsen av omvårdnadskompetens i teamet 

I sin roll som underlättare var informanternas uppgift ofta att underlätta ett tvärprofessionellt 

samarbete för bättre patientsäkerhet. Det saknades oftast beskrivningar av samverkan i team 

för att förbättra omvårdnad, exempelvis hur patienter och anhörigas delaktighet skulle kunna 

ökas eller hur bättre bemötande av patienter skulle kunna ske, eller hur en stödjande vårdmiljö 

skulle kunna utformas (Wijk, 2001). En möjlig förklaring till detta kunde vara bristande 

omvårdnadskompetens vilket kunde ha påverkat den underlättande sjuksköterskans 

självförtroende och därmed benägenhet att argumentera för dessa förbättringsområden i 

teamet. En annan förklaring kunde vara att den underlättande rollen för sjuksköterskan var 

avgränsad från förbättringsmål till enbart genomförandet och samarbetet i gruppen. Målen för 

förbättringarna hade kanske formulerats av en ledning som saknade insikt om 

omvårdnadskvalitetens betydelse för patienten och för resultatet av vårdarbetet. Ytterligare 

förklaring till bristande omvårdnadsinitiativ i teamet kunde vara, att den 

omvårdnadskompetens som troligen fanns hos de underlättande sjuksköterskorna, då flera 

hade arbetat länge i vården inte togs till vara av de andra deltagarna i teamet. 

Tvärprofessionellt samarbete kan ta sig olika utryck enligt Kvarnström och Cedersund (2006). 

Författarna menar att värdet av teamet eller den tvärprofessionella gruppen avgörs av bland 

annat den vilja till lyssnande som finns i gruppen liksom den respekt som finns för varandras 

olika kunskapsområden och som tas till vara i gruppens arbete.  

Det hade troligen varit en tillgång för alla i förbättringsteamet om informanterna i rollen 

som underlättare hade kunnat lyfta fram omvårdnadsåtgärdernas betydelse, och att teamet 

tillsammans hade reflekterat över omvårdnadens värdegrund (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010b). 
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9.8 Metoddiskussion 

Urvalet av informanter gjordes av forskaren. De tio personer som ansågs lämpliga att delta 

valdes utifrån deras olika erfarenheter av förbättringsarbete, olika verksamhetsområden och 

geografisk spridning över landet. Urvalet har troligen påverkats av forskarens förförståelse 

om och inställning till professionell omvårdnadskunskap respektive förbättringskunskap. 

Kanske hade fler berättelser med exempel på förbättringsarbete av omvårdnad kunnat erhållas 

om andra informanter hade valts ut. Samtidigt är det nog sannolikt att de berättelser som ingår 

i studien känns igen av många sjuksköterskor som också haft en uttalad roll som underlättare 

av förbättringsarbete inom områdena omvårdnad, patientsäkerhet och tvärprofessionellt 

samarbete.  

En svaghet i studien är att enbart kvinnliga sjuksköterskor har intervjuats. Om manliga 

sjuksköterskor hade deltagit i studien hade kvinnors respektive mäns underlättande och 

ledarskap i förbättringsarbete kunnat belysas ur ett genusperspektiv. De genusskillnader som 

framkommer i ledarskap och underlättande i förbättringsteam talar för ett behov av ytterligare 

studier i ämnet (Thor et al., 2010).  

För att kunna ta del av de intervjuades erfarenheter (Kvale, 1997) valdes semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta gav informanterna möjlighet att välja vad de ville 

berätta om, samtidigt som frågeställningarna bidrog till att fokusera på relevanta teman för 

undersökningen. Trots att berättelserna omfattade både positiva och negativa upplevelser, 

uppgav informanterna att intervjuerna hade utgjort en värdefull möjlighet att sätta ord på 

tankar, formulera upplevelser och reflektera över dessa. 

Det fanns en förförståelse om förbättringskunskap och metoder för underlättande av 

förbättringsarbete hos informanterna eftersom samtliga hade deltagit i någon form av 

utbildning för underlättare. Det fanns också en förförståelse för detta hos forskaren som 

tidigare hade varit kursledare i Svensk sjuksköterskeförenings underlättarkurser. Dessa 

erfarenheter kan ha påverkat dels valet av de berättelser som informanterna gav eller 

undanhöll, dels sättet att tala om dessa erfarenheter. Även om det fanns en medvetenhet om 

den egna förförståelsen hos forskaren och detta diskuterades vid upprepade tillfällen med 

handledare, kan det inte uteslutas att detta också har påverkat studiens resultat. Trots detta är 

uppfattningen att studien har bidragit med ny och värdefull kunskap som kan skapa förståelse 

för hur det är att fungera som sjuksköterska i rollen som underlättare i förbättringsarbete. 
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9 Studiens betydelse för vården och framtida studier 

Förbättringsarbete inom vård och omsorg genomförs ofta med stöd av sjuksköterskor i en roll 

som underlättare av förbättringsarbete. Detta sker i en komplex verklighet som påverkas av 

underlättarens och personalens individuella kompetenser, färdigheter och attityder. 

Förbättringsarbetet påverkas i alltför liten utsträckning av patienters värderingar och 

preferenser. Kvaliteten på beslutsunderlag och evidensen för olika omvårdnadsmetoder 

påverkar, liksom organisatoriska förutsättningar, resurstillgång och ledarskap. Av studien 

framgår att det förefaller betydelsefullt med ett underlättande som uppmuntrar andras 

förbättringsarbete snarare än att göra åt andra. Stöd kan behöva ges av en underlättare för 

såväl reflektion över omvårdnadens innehåll, dess kvalitet och bemötandet som för 

genomförandet av ett tvärprofessionellt förbättringsarbete av vårdens rutiner och processer. 

Sjuksköterskor som underlättar verkar ha erfarenheter och kunskaper om 

patientsäkerhetsarbete men behöver troligen lära mer om hur förbättringar kan göras så att 

befintlig och relevant omvårdnadskunskap lyfts fram när de initierar, leder eller medverkar i 

förbättringsarbete. För att kunna verka utifrån rådande förutsättningar i verksamheten, mellan 

patienter och vårdare och inom teamet, verkar det som att underlättaren behöver vara 

närvarande i den lokala vårdorganisationen, för att där kunna påverka attityder och 

förhållningssätt och minska rädsla för förändring. Själva genomförandet av 

omvårdnadsförbättringar och lämpligt stöd för detta behöver uppmärksammas och undersökas 

i fler studier.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

För att sjuksköterskor ska kunna initiera, leda och medverka i ett systematiskt arbete med kvalitetsutveckling och 

patientsäkerhet behövs kunskap och färdigheter inom kunskapsområdet för omvårdnad liksom inom det område 

som idag kallas för förbättringskunskap. Denna studie avser att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 

förbättringskunskap i klinisk vardag. För att med dessa erfarenheter som grund bidra till en ökad förståelse av 

förbättringskunskap som en av förutsättningarna för en god och säker vård för patienterna. Du har, tillsammans 

med nio andra sjuksköterskor valts ut att inbjudas medverka i studien. Urvalet är gjort utifrån att alla inbjudna 

har deltagit i någon av SSFs kurser för underlättare av kvalitetsarbete. I dessa har jag varit en av kursledarna och 

därmed haft glädjen att få ta del av din erfarenhet och ditt intresse för kvalitets- och förbättringsarbete. Vilket 

förhoppningsvis gör att vi kan få ett ömsesidigt utbyte av ditt deltagande i studien. 

Studien utgörs av intervjuer som beräknas pågå under 90 minuter. Dessa kommer efteråt att analyseras med 

kvalitativ metod. Endast jag själv och min handledare kommer ha tillgång till materialet som kommer förvaras 

hemma hos mig i ett låst skåp. Intervjuerna kommer att identifieras via kodnummer och avidentifieras efter 

avslutad studie. Intervjuerna kommer att spelas in elektroniskt, skrivas av ordagrant för att sedan analyseras. 

Studien som genomförs av mig: Torie Palm Ernsäter, är min magisteruppsats vid Karolinska institutet, sektionen 

för omvårdnad under handledning av Birgitta Engström, Dr med vet. Institutionen för Omvårdnad vid Umeå 

universitet. Ditt deltagande är frivilligt och om du väljer att inte delta har jag full respekt för ditt beslut. Om du 

väljer att delta kan du när som helst under intervjun utan att ange orsak avbryta ditt deltagande. Har du några 

frågor så tveka inte att höra av dig antingen till mig eller till Birgitta Engström. Jag hoppas på ditt medgivande 

att delta i studien genom att du skickar mig ditt svar med senast den 1 juni. Vi kan då bestämma en tid som 

passar oss båda. Din medverkan är mycket betydelsefull för mig. 

 

Med vänlig hälsning 

Torie Palm Ernsäter  Birgitta Engström 

Tfn: 070-622 24 35  tfn hem: 090-13 45 54 

Torie.ernsater@swenurse.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta för mig om ett förbättringsarbete som du har varit med om, oavsett om du 

tycker att det var bra eller dåligt? 

Var hände det, inom vilken sorts verksamhet? 

Vem hade initierat det? 

 

Vilken roll hade du i sammanhanget? 

Vad gjorde du?  

Hur tänkte du?  

Vad kände du?  

 

Vad tycker du att du har lärt dig av detta eller dessa exempel? 

När du tänker på dina erfarenheter, är det något du önskar att du hade kunnat göra annorlunda eller bättre? 


