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3AMMANFATTNING

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera participation i ett förändrings-
arbete inom hälso- och sjukvården, i ett projekt för kvalitetsutveckling och pro-
cessorientering inom vårdkedjan i Höglandsområdet, Jönköpings läns landsting.

Den övergripande målsättningen med projektet var att utveckla ett process-
orienterat och därigenom mer helhetsorienterat vårdsystem, för att uppnå bättre
kvalitet för äldre vårdtagare, som ofta har behov av behandling vid olika enheter
i vårdkedjan.

Syftet med studien var också att utvärdera hur participation förhåller sig till
ständigt förbättringsarbete och lärande i riktning mot en processorientering av
vårdkedjan och ökat fokus på patienten.

Vårdinstanserna i vårdkedjan inom samtliga sex kommuner och primärvårds-
områden i Höglandsregionen, såväl som en medicinklinik och en rehabilite-
ringsklinik vid två olika sjukhus, har medverkat i studien. 55 personer, som
representerade de olika yrkeskategorierna inom vårdkedjan, har deltgit i utvärde-
ringen. Studien utfördes med hjälp av fokusgrupper och materialet analyserades
ur ett fenomenografiskt perspektiv.

Resultaten visar att participation på alla nivåer i organisationen är en förutsätt-
ning för ett uthålligt kvalitetsutvecklingsarbete och en processorientering av
vårdkedjan. Omfattningen av participationen avspeglas i omfattningen av stän-
digt förbättringsarbete och lärande.

Kritiska faktorer var ledningens förmåga att kommunicera med och informera
de anställda, ledningens engagemang i fråga om att driva ett strukturerat och
långsiktigt förändringsarbete, ett tydligt processägarskap inom vårdkedjan och
adekvata resurser. Resultaten genererade åtskilliga intressanta frågor för fortsatt
forskning och utveckling.
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1  Inledning

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet har av tradition varit uppbyggt enligt
en funktionell organisationsmodell där varje enhet strävar efter att optimera sin
egen verksamhet. En fråga som då inställer sig är vem som bär det övergripande
ansvaret för patienten och de värden som är förbundna med vårdsituationen som
helhet betraktad. Detta gäller kanske framförallt äldre patienter, som ofta har
behov av behandling vid olika enheter inom den kommunala vård- och om-
sorgsverksamheten.

Med fokus på funktioner är risken stor att nästa steg i vårdkedjan inte erhåller
tillräcklig information och utvecklar den helhetssyn som behövs för att ge
patienten en optimal vård. Det kan leda till att patienten inte alltid får rätt medi-
cinering eller behandling. Därför finns ett behov av en förändring mot en mer
kund- eller patientfokuserad organisation, där arbetsprocesserna styrs och prio-
riteras i förhållande till de värden de skapar för patienten.

Mot bakgrund av detta startades inom Höglandsregionen i Jönköpings läns
landsting 1996 ett pilotprojekt under namnet ”Esther-projektet”. Höglandet be-
står av sex kommuner och primärvårdsområden med närmare 4000 anställda.
Inom upptagningsområdet bor cirka 115 000 invånare som demografiskt sett
består av en relativt stor grupp av äldre vårdtagare. Den övergripande målsätt-
ningen var att utveckla ett processorienterat och därigenom mer helhetsoriente-
rat vårdsystem för att uppnå bättre kvalitet för patienten. Samtidigt fanns en
målsättning att reducera eventuellt dubbelarbete, öka medarbetarnas kompetens
och lärandet i organisationen.

Projektet involverade inledningsvis 60 nyckelpersoner från alla delar av vård-
kedjan och ur alla personalkategorier. Under 1997 utbildades dessa i metoden
Health care Process Reengineering (HPR), för att lyfta fram de värden som
upplevs viktiga för patienten och överhuvudtaget utveckla en mer patientoriente-
rad kommunikation såväl mot interna som externa kunder. I och med detta
aktualiserades också ett behov av att utveckla ett IT-system som bättre svarade
upp mot de nya behoven. Arbetet utmynnade i en handlingsplan i december
1997 där nio övergripande förbättringsområden identifierades, vilka längre fram
kom att sammanfattas i följande fem punkter:

1. Dokumentation och kommunikation av information anpassas till vad nästa
led i behandlingskedjan behöver, när de behöver det.
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2. Utveckling av ett effektivt IT-stöd genom den totala vårdkedjan, så att perso-
nal som behandlar och vårdar patienten har tillgång till aktuell information
vid behov.

3. Utveckling av en flexibel arbetsorganisation med utgångspunkt i vad som är
bäst för patienten.

4. Höjda värden för patienten genom ökad kompetensöverföring mellan perso-
nal i hela vårdkedjan, samt bättre bemötande och information till patient och
anhöriga.

5. Effektivare och bättre läkemedelshantering.

Det omfattande arbetet med att genomföra alla de idéer som framkommit starta-
des upp i januari 1998 och sedan dess har man två gånger per år anordnat större
workshops för att presentera arbeten som pågår och skapa möjlighet att diskute-
ra aktuella frågor. Ytterligare metoder för kvalitetsutveckling har successivt in-
förlivats inom projektets ram.

Under 1999 fördes intensiva diskussioner med chefer inom primärvården och de
sociala omsorgsenheterna kring hur man skulle gå vidare för att inte tappa farten
i den process som satts igång. Man kom då fram till att ett nätverk inom befintlig
verksamhet som hela tiden arbetar för att tillvarata Esther-frågor var ett sätt att
pröva. 1999 beslutade därför förvaltningschefen för Höglandets sjukvårdsområ-
de, samtliga primärvårdschefer och socialchefer samt verksamhetscheferna för
Medicinkliniken i Eksjö respektive Rehabkliniken i Nässjö, att Esther-projektet
var avslutat och därmed övergick i Esther nätverk. Detta nätverk startades i
januari 2000 med representanter ur olika personalkategorier från samtliga vård-
instanser som ingått i Esther-projektet. Samtidigt bildades en strategigrupp, där
samtliga primärvårdschefer, socialchefer, verksamhetschefer på Medicinkliniken
och Rehabiliteringskliniken samt sjukvårdsdirektören ingår.

Den vision som ligger till grund för Esther-projektet har formulerats på följande
sätt:

Genom att vi skapar ett hållbart och handlingskraftigt nätverk kan
”Esther”  uppleva trygghet och oberoende och leva ett självständigt
liv.

Att gå från en funktionell till en processinriktad sjukvårdsorganisation, vilket det
här är fråga om, kräver genomgripande förändring i arbetsorganisationen och
hög förändringsförmåga hos personalen. En viktig framgångsfaktor är då att alla
medarbetare på olika nivåer i organisationen är delaktiga i kvalitetsutvecklings-
processen. Utvecklingschefen för Jönköpings läns landsting, Göran Henriks, har
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tillsammans med andra ansvariga för Esther-projektet därför önskat en utvärde-
ring av hur delaktigheten eller participationsprocessen hos de anställda fungerat
och hur den har påverkat det kontinuerliga förbättringsarbetet och lärandet inom
organisationen, i riktning mot en processorientering med ökat fokus på patien-
ten.

Rapporten är disponerad på följande sätt: Först ges en teoretisk bakgrund till
kvalitetsutveckling i allmänhet,  där processorientering, participation samt stän-
digt förbättringsarbete och lärande behandlas. Därnäst följer en redovisning av
den svenska sjukvårdens utveckling generellt, relaterat till kvalitetsutveckling.
Den avslutande delen av teoribakgrunden innehåller en redogörelse för vissa
aspekter på kvalitetsutvecklingsarbetet inom ramen för Esther-projektet. Efter en
presentation av syfte och metod följer så resultatdelen som är en analys och
sammanställning av materialet från de fokusgrupper som ingått i studien. En
diskussion av resultaten som inbegriper förslag till fortsatt forskning och ut-
veckling avslutar rapporten.
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2  Kvalitetsutveckling

Den övergripande målsättningen med Esther-projektet har som nämnts ovan
varit att uppnå bättre kvalitet för patienten. Kvalitetstänkande är inte någon ny
företeelse. Människor har alltid intresserat sig för kvaliteten på de produkter de
anskaffat och det arbete de utfört. I dagens samhälle har kvalitetsutveckling bli-
vit ett allt viktigare begrepp, inte minst inom näringslivet, eftersom det kommit
att utgöra en väsentlig konkurrensfaktor på marknaden.

Hälso- och sjukvården i Sverige är ett verksamhetsområde som också genomgått
förändringar mot ökad konkurrens och marknadstänkande. Olika typer av kvali-
tetssystem tillämpas inom hälso- och sjukvården men de har huvudsakligen sitt
ursprung i de produktionsfilosofier och kvalitetsmetoder som utvecklats inom
näringslivet (Eklund och Berggren, 2000; Bergman och Klefsjö, 1995; Hammer
och Champy, 1994).

Det finns många olika definitioner på begreppet kvalitet men en gemensam
nämnare är grundsynen att sätta kunden i centrum. De flesta definitioner avser
egenskaper hos ett föremål eller en företeelse som skapar ett värde för någon,
eller har en förmåga att tillfredsställa vissa behov. Behov och värderingar varie-
rar dock mellan olika individer och grupper, vilket innebär att kvalitet huvud-
sakligen är något som finns i betraktarens ögon (Axelsson, 1998). Bergman och
Klefsjö (1995, s 15) föreslår följande definition:

Kvalitet på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfreds-
ställa, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.

En  av de personer som haft störst betydelse för utvecklingen av kvalitetsområ-
det och som alltid satte kunden i centrum, var den amerikanske fysikern och se-
nare statistikern Edwards Deming [1900-1993]. Han betonade vikten av konti-
nuitet i förbättringsarbetet, det vill säga att lägga tonvikten på ständiga förbätt-
ringar samt betydelsen av ledarnas personliga ansvar i processen. Som stöd för
förbättringsarbetet byggde han vidare på Walter A Shewharts [1891-1967] mo-
dell och utvecklade den så kallade PDSA-cykeln, som i dag utgör grunden för
konceptet Ständiga Förbättringar (SF) och därmed också offensiv kvalitets-
utveckling. Problemlösningscykeln kan kortfattat beskrivas på följande sätt:
Planera (Plan) och fundera alltid innan du gör något. Genomför (Do) det du
planerat. Studera (Study), reflektera och utvärdera det som gjorts. Lär dig av
erfarenheten och implementera (Act) det som är bra samt förkasta det som inte
fungerar. Vis av erfarenheten tar du sedan itu med nästa utmaning (Plan) och så
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vidare (Axelsson, 1995). Vi kan då också konstatera att en viktig förutsättning
för ett ständigt förbättringsarbete är hur lärandepotentialen tas till vara.

Uttrycket offensiv kvalitetsutveckling, som motsvarar begreppet Total Quality
Management (TQM), bygger på principen i PDSA-cykeln. Med offensiv marke-
ras att det är fråga om att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte kon-
trollera och reparera. Med utveckling avses dels att kvalitetsarbete är en ständigt
pågående process och dels att det handlar om att utveckla både människor och
produkter (Bergman och Klefsjö, 1995).

En bärande tanke i offensiv kvalitetsutveckling som enligt Bergman och Klefsjö
(ibid) ännu inte har tydliggjorts tillräckligt, är det som benämns vinna-vinna för-
hållande, det vill säga att i de flesta fall kan alla parter bli vinnare. Alltför ofta
skapas tyvärr ett vinna-förlora förhållande, där det en part vinner sker på be-
kostnad av en annan, vilket i det långa loppet innebär att alla blir förlorare. Om
samarbetet baseras på tillit och förtroende finns det emellertid goda förutsätt-
ningar att maximera den totala nyttan för de olika parterna i en vinna-vinna
strategi.

För att skapa en offensiv kvalitetsutveckling i en organisation krävs ett ständigt
engagemang från ledningens sida (ibid). Ledningen måste utarbeta en kvalitets-
policy och stödja kvalitetsaktiviteter såväl ekonomiskt, moraliskt som i fråga om
ledningsresurser. Det är också mycket viktigt att ledningen utgör förebilder
genom att aktivt delta i det praktiska kvalitetsarbetet. Om ledningen inte i hand-
ling visar att kvalitet är minst lika viktigt som exempelvis direkta kostnader, så
kommer inte heller medarbetarna att utveckla en sådan värdering. Offensiv kva-
litetsutveckling bygger på ett ständigt förbättringsarbete i organisationens alla
processer, där samtliga medarbetare tillåts engagera sig. Det gäller då för led-
ningen att skapa förutsättningar för alla att aktivt få påverka och delta i föränd-
ringsarbetet. Man måste också arbeta aktivt för att eliminera de hinder för del-
aktighet som ofta finns inbyggda i en organisation och på olika sätt motivera,
engagera och involvera de anställda i förändringsprocessen. Se även Champy
(1995) samt Egnell (1994).

Med företagsledningens engagemang som bas kan ett framgångsrikt arbete med
kvalitetsutveckling byggas upp. De olika hörnstenarna i detta arbete samman-
fattas av Bergman och Klefsjö (1995, s 25) i följande punkter som då också
måste samverka:

• att sätta kunderna i centrum

• att basera beslut på fakta
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• att arbeta med processer

• att arbeta med ständig kvalitetsförbättring

• att låta alla vara delaktiga.

Hörnstenarna kan också schematiskt åskådliggöras enligt figur 1, vilket också
belyser nödvändigheten av ledningens engagemang som ett grundförutsättning
för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Figur 1. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö,
1995, s 26).

För att kunna sätta kunderna i centrum måste man basera beslut på fakta genom
att noga ta reda på vilka behov och önskemål kunderna faktiskt har och sedan på
ett systematiskt sätt försöka uppfylla dessa. Genom att låta kundens preferenser
vägleda de prioriteringar som görs, skapas också en pedagogisk effekt som
motiverar de anställda att i större utsträckning identifiera sig med kunderna
(Eklund, 1997).
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Att arbeta med processer är ett sätt att sätta kunden i centrum, eftersom proces-
sens mål är att producera varor eller tjänster som tillgodoser kundens behov.
Denna aspekt utvecklas ytterligare nedan.

Hur finner man då egenskaper i en tjänst eller vara som ger kunden en oväntad
och stark positiv upplevelse? Här betonas betydelsen av mänskligt samspel,
kreativa initiativ och inlevelseförmåga i kundens situation. Ledningens förmåga
att skapa en lärande och kreativ organisation är då av avgörande betydelse
(Bergman och Klefsjö, 1995). Ständiga förbättringar och lärande är alltså nära
förbundna med varandra, vilket också framgår av PDSA-cykeln ovan, och efter-
som det är förknippat med en av de huvudsakliga frågeställningarna bakom detta
arbete, tillägnas det en mer ingående granskning längre fram.

En förutsättning för att tillfredsställa den externa kunden genom hög extern
kvalitet, är dock att de interna kunderna samtidigt tillgodoses genom hög intern
kvalitet inom hela organisationen och därför är det mycket viktigt att kvalitets-
utveckling baseras på allas delaktighet eller participation, vilket Axelsson och
Bergman (1995, s 31) sammanfattar i följande tänkvärda ord:

Morgondagens kvalitetsarbete handlar inte bara om att utveckla pro-
dukter och processer utan i lika hög grad om att låta de människor
som är inblandade i dessa processer utveckla sig. Till syvende och sist
handlar kvalitet om människor.

Participation eller delaktighet är ett svårdefinierat begrepp och participations-
processen är komplex till sin natur. Eftersom den är central för syftet bakom
denna studie, utreds den mer ingående i ett separat avsnitt.

2.1   Processorientering

Under det senaste årtiondet har processorientering etablerats som en allt mer
framträdande strategi för organisatoriskt förändrings- och förbättringsarbete. Ett
grundantagande inom kvalitetsrörelsen är att en organisation bäst kan förstås
som en serie processer. Många auktoriteter inom området menar därför att någon
form av processorientering i dag är en förutsättning för ständigt förbättrings-
arbete och att en fundamental utgångspunkt då är fokus på arbetsprocesser. Det
finns också många empiriska bevis för att processorientering har en positiv
effekt på en organisation (Forsberg, 1998).
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Processtänkandet var centralt redan hos Shewhart, som menade att huvudsyftet
bakom förbättringsarbete skulle vara ökat lärande om arbetsprocesserna och inte
kontroll av arbetet. Den filosofin ligger också bakom Demings utveckling av
Shewharts koncept genom PDSA-cykeln som vi sett ovan.

Vad är då en process? De flesta definitioner av begreppet process liknar var-
andra i hög grad och kan representeras av den definition som ges av Hammer
och Champy (1994, s 11):

Med ”process” menar vi helt enkelt ett antal aktiviteter som tillsam-
mans producerar något av värde för konsumenten.

Det innebär att aktiviteter inom ett led i processen adderar ett värde i process-
kedjan som utgör basen för aktiviteterna i nästa led och så vidare, så att proces-
sen genererar ett slutresultatet av så högt värde som möjligt för kunden. Det är
detta flöde av värdeskapande aktiviteter som utgör en process. För att åstad-
komma detta blir det viktigt att analysera hur arbetet utförs och inte bara vad
som görs.

Processerna inom en organisation är enligt Bergman och Klefsjö (1995) huvud-
sakligen av tre olika typer:

• Individuella processer, som utförs av enskilda individer.

• Funktionella processer eller vertikala processer, som hör till verksamheter
som är knutna till en viss avdelning eller enhet.

• Affärsprocesser eller horisontella processer, som skär tvärs igenom en orga-
nisation och vars slutresultat förser organisationen med dess intäkt.

Ett annat sätt att skilja mellan olika processer är att som Egnell (1994) strukture-
ra dem efter den uppgift processen har:

• Operativa processer, som har till uppgift att uppfylla de externa kundernas
behov och förädla de produkter organisationen erbjuder. Exempel på denna
typ av processer är produktutvecklingsprocesser, produktionsprocesser och
distributionsprocesser.

• Stödprocesser, vars uppgift är att tillhandahålla resurser till de operativa pro-
cesserna. Exempel på sådana processer är personalrekrytering, underhålls-
processer och informationsprocesser.

• Ledningsprocesser, som har till uppgift att besluta om organisationens mål
och strategier samt genomföra planering, styrning, förbättring och uppfölj-
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ning av organisationens övriga processer. Hit hör exempelvis processer för
strategisk planering, målsättningsprocesser och revisionsprocesser.

Syftet med varje process är således att tillfredsställa kunderna med det slut-
resultat som produceras genom att optimera de resurser som finns inom organi-
sationen. För att driva och genomlöpa processen krävs noggrann planering och
tillräckliga resurser i olika avseenden, exempelvis information och att tillräckligt
med arbetstid avsätts (Bergman och Klefsjö, 1995).

En annan nödvändighet är att leverantörerna till processen identifieras och att de
får tydliga signaler om vad  som krävs av dem. Hur väl leverantörer och kunder
till de olika processerna identifieras och hur väl och effektivt de interna kunder-
na blir tillfredsställda, är direkt relaterat till framgången i en organisation (ibid).

Varje process bör även ha en processägare som är ansvarig för utveckling och
förbättring av processen. Här är det viktigt att inse skillnaden mellan projekt-
ledare och processägare. Projektledaren är inte ägare till projektledningspro-
cessen. Hans eller hennes intresse är det unika projektet, medan processägarens
intresse skall vara att förbättra processen (ibid). Vikten av processägare betonas
enligt Forsberg (1998) av många auktoriteter inom området, till exempel
Hammer (ibid s 44), som hävdar:

[…] the departmental manager must give way to a new role, that of
the process owner, an individual concerned with assuring not the
performance of the department’s tasks but the successful realization of
a complete end-to-end process.

Eftersom processägarna, åtminstone i ett tidigt skede av processorientering, ofta
har en ledningsfunktion, så är deras tid för operativt och administrativt arbete
relaterat till processen begränsad. Det är därför viktigt att utse processägare som
samarbetar med processledaren. Rentzhog (i Forsberg, 1998, s 44) uttrycker det
på följande sätt:

The executive owner provides some focus on core process, but the
problem is that the executive owner will not have much time to apply
ownership. To address this problem a working owner is assigned, of-
ten a full-time assignment, to take active leadership.

Att arbeta med processorientering inom en organisation kräver således att man
utgår från en helhetssyn av de arbetsflöden som finns i organisationen, i stället
för att fokusera på åtskilda funktioner som i en traditionell vertikal organisa-
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tionsstruktur. Det kräver nästan alltid radikala förändringar i en organisation,
eftersom det innebär att arbetsprocesserna skär genom de funktionella gränserna
i organisationen. Då blir det också naturligare att fokusera på kundens behov
och önskemål och hur dessa uppfylls.

En kritisk punkt är därför gränserna mellan olika funktioner i organisationen och
där spelar som vi sett det interna kund-leverantörförhållandet en mycket viktig
roll. När det gäller intern kundtillfredsställelse finns det framförallt två aspekter
som är viktiga att lyfta fram enligt Bergman och Klefsjö (1995). Den ena hand-
lar om att i realiteten betrakta nästa led i processen som en kund och hör nära
samman med processledning i tvärfunktionella arbetslag och den andra är den
individuella arbetstillfredsställelsen hos varje enskild anställd, som är nära för-
knippad med motivation, vilket kommer att diskuteras mer i detalj nedan.

Forsberg (1998) lyfter fram fyra orsaker till varför processorientering har
anammats av många företag. För det första gör den en organisation bättre rustad
för att reagera på ändrade behov hos kunderna och förhållanden på marknaden.
Många organisationer är i dag också betydligt mer komplexa än tidigare, inte
minst när det gäller ökade krav på informationshantering, fler interna beroende-
förhållanden såväl som en mer komplex och dynamisk omgivning. Det gör den
traditionella funktionella organisationsstrukturen otillräcklig för att hantera detta
komplexa samspel. Vidare kan processtänkande öka förutsättningarna för att
förstå och hantera komplexiteten såväl inom organisation som kopplingarna till
omgivningen. De horisontella relationerna är ofta minst lika viktiga som de
vertikala. Ett tredje skäl för att identifiera och arbeta med processer är att struk-
turera och standardisera hur arbetet utförs för att bättre kunna förutse utfallet,
underlätta introduktion av nya medlemmar i organisationen såväl som i förhål-
lande till externa intressenter. Det kan till exempel ske med hjälp av skrivna
instruktioner, checklistor, utarbetande av olika modeller och användning av sta-
tistiska metoder för att reducera variation. I dag fokuserar många organisationer
sina ansträngningar på kärnkompetensen för att kunna bevara sin konkurrens-
kraft. Kärnkompetens är den kunskap och de färdigheter inom organisationen
som möjliggör att man kan tillgodose kundens behov. Identifieringen av kärn-
processer  genom vilka organisationen fullgör sitt syfte och skapar värden, kan
underlätta identifiering och fokusering på kärnkompetens. Detta är det fjärde
syftet för processorientering enligt Forsberg (ibid).

Enligt studier utförda av Egnell (1994) på ett antal företag som infört process-
ledning, så har det medfört positiva effekter på det dagliga arbetet i synnerhet
med avseende på tydligare ansvarsområden och beslutsvägar och en ökad hel-
hetssyn och kundfokusering. Andra positiva effekter är bättre uppföljning och
styrning av förbättringsarbetet samt ökat engagemang från medarbetare när det
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gäller förbättringsarbete. När medarbetarna väl är införstådda med syftet bakom
processperspektivet ökar även motivationen markant menar Egnell (ibid), efter-
som de känner att de arbetar med att förbättra sin egen situation och att deras
kunskaper blir viktiga och används i att förbättra processen. Andra orsaker till
att motivationen ökar är enligt författaren att:

• helhetssynen gör att medarbetarna förstår hur deras arbete påverkar andras
arbeten och det resultat som kunden får från processen,

• det personliga processägarskapet och de konkreta förbättringsmålen och mät-
ningarna av dessa stimulerar till att förbättra processerna,

• medarbetarna känner att de får ansvar och kan påverka de faktorer som har
betydelse för att man ska kunna nå förbättringsmålen,

• effekten av förbättringsarbetet blir synlig,

• arbetet med fasta processförbättringsgrupper innebär att medlemmarna får ett
forum där de känner att förbättringsförslagen tas tillvara och genomförs.

Forsberg (1998) hänvisar till ett antal forskare som betonar omstrukturering av
organisationen som en basal princip för processorientering. Andra betraktar pro-
cessarbetet för att hantera förbättringen av arbetsprocesser som en komplemen-
tär struktur i förhållande till den funktionella indelningen av en organisation.
Hursomhelst är relationen mellan processorientering och funktionsstruktur inte
helt lätt att hantera. De flesta företag behöver enligt Forsberg (ibid) ett dubbelt
fokus och deras relativa vikt varierar från en organisation till en annan.

Även om processkonceptet är välkänt, finns det skillnader i vad som betonas när
processer identifieras och fortlöpande hanteras. Ett mekanistiskt synsätt är när
betoningen läggs på minskad variation, att få processer under kontroll med hjälp
av standardisering. En mer organisk syn på processkonceptet är ändå vad som
oftast förespråkas. Det innebär att organisatoriska gränser suddas ut, att kvalitet
definieras utifrån kundens perspektiv, att processer betraktas som något dyna-
miskt och att betoningen ligger på teamarbete och engagemang hos medarbetar-
na (ibid).

2.1.1   Processorientering och IT

För att ett processorienterat arbetssätt skall fungera krävs en god kommunika-
tions- och informationsstruktur inom en organisation. I de flesta fall innebär det



- En utvärdering av participation i förändringsarbete -

- 14 -

att informationssystem och olika typer av informationsteknik, oftast datorbase-
rad teknik, spelar en framträdande roll.

Melin (1998) gör en distinktion mellan informationsteknik (IT) och informa-
tionsteknologi. Informationsteknologi är enligt hans synsätt kunskapen eller ve-
tenskapen om tekniken och inte själva artefakten. Informationssystem i betydel-
sen datorbaserat informationssystem (IS) betraktas som ett exempel på informa-
tionsteknik och avser då artefakten i sig. Översättningen av det engelska begrep-
pet informations technology till svenskans informationsteknologi eller IT, kan
utifrån detta synsätt skapa en viss begreppsförvirring.

Det finns olika ansatser till att bringa klarhet kring begreppen teknik och tekno-
logi. Det förekommer likaså en mängd olika definitioner av begreppen informa-
tionssystem och datorbaserade informationssystem. Ur ett så kallat handlings-
perspektiv är informationssystem i betydelsen datorbaserade informationssystem
inte endast att betrakta som verktyg för informationsöverföring utan är också
synonymt med kommunikation mellan olika aktörer i en verksamhet. Därmed är
informationssystem inte bara informationsbehandlade system utan också kom-
munikationssystem. Kommunikationen kan i sin tur innebära utförande av olika
handlingar i verksamheten, vilket genererar ett så kallat handlingsperspektiv
(ibid). Jag kommer dock för enkelhetens skull att i kommande avsnitt generellt
använda begreppet IT-system.

Förändringar i informationssystem påverkar alltid kontexten i en verksamhet.
Olika modeller, som Leavitts diamant enligt figur 2, beskriver också den ömse-
sidiga påverkan mellan teknik och arbetsuppgifter samtidigt med en ömsesidig
påverkan av struktur och människor.

Figur 2. Leavitts diamant (i Melin 1998, s 52).
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Figuren antyder att förändringar i en av ”variablerna” innebär att de andra också
påverkas. Utifrån det perspektivet blir det viktigt att vid utveckling av informa-
tionssystem ta hänsyn till och parallellt utveckla människor, arbetsuppgifter och
strukturer, vilket betonas enligt den sociotekniska forskningstraditionen som be-
skrivs ytterligare nedan.

Melin (ibid) belyser några olika synsätt på vilken roll IS/IT har i en organisa-
tionsförändring och processutveckling. Ur ett mer renodlat tekniskt perspektiv
med exempelvis processinnovation, ses IS/IT som den drivande kraften bakom
processförändringar och anses också generera organisationsförändring. Det or-
ganisatoriska perspektivet bygger på att vissa organisatoriska förändringar
genomförs inklusive förändring av IS/IT, som en reaktion på specifika behov i
organisationen. Förändringen av IS är då ett resultat av beslut tagna i organisa-
tionen. Teknisk utveckling ses därmed som en serie val och inte som en själv-
ständigt förändrande kraft och är typisk för socioteknisk systemutveckling. För-
ändringar i verksamheten ger då upphov till behov att förändra informationssy-
stemen och då gärna i nära anslutning:

Changes in operations require that information, communications, and
processing systems adapt quickly; hence the flexibility and scope of a
firm’s IT-platform will significantly affect how quickly and easily it
can implement a reorganization. (Keen, citerat i Melin, 1998, s 58)

Citatet implicerar också att IS/IT-utformingen påverkar hur snabbt och enkelt
organisationsförändringen kan ske. Det är en viktig beståndsdel i det så kallade
växelverkande perspektivet, där den komplexa samverkan mellan vad tekniken
tillåter och vad, oftast, beslutsfattare vill införa betonas. Här finns också en upp-
fattning om at IS/IT i många fall fungerar som en möjliggörande faktor för
organisatoriska förändringar, vilket bland annat förespråkas av Davenport
(1993), som framhåller betydelsen av att kombinera innovativa processer och
förbättring av redan existerande processer. De förra kräver en mer radikal orga-
nisatorisk förändring. Davenport (ibid) menar att processinnovation i de flesta
fall är möjlig tack vare en kombination av informationsteknologi, hur informa-
tion används och struktureras samt ett förbättrat tillvaratagande av de organisa-
toriska och mänskliga resurserna.

Informationsteknologi bör därför enligt Davenport (ibid) inte enbart betraktas
som ett sätt att implementera redan definierade processer utan även som ett
verktyg i skapandet av nya. Annars menar han att risken är stor att ingen föränd-
ring sker i fråga om hur arbetet utförs och att IT-systemets roll då bara innebär
en automatisering av redan existerande arbetssätt, vilket enligt Hammers och
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Champys (1994, s 53) sätt att uttrycka det är som ”att stensätta en kostig” och
bara gör att man utför fel saker effektivare.

Melin (1998) belyser också vikten av att samordna utvecklingsarbete inom en
organisation vad avser både person-, (informations)system- och organisationsut-
veckling. Han menar att det handlar om att utveckla både människor, arbetsfor-
mer och teknik parallellt för att finna en optimal lösning för organisationen som
helhet. Betydelsen av en sådan parallell utveckling framhålls av Andersen (i
Melin, ibid, s 61):

Man får väsentligt högre nytta av informationssystemet om man
samtidigt med utvecklingen av informationssystemet arbetar med att
bygga upp medarbetarnas kunskaper och inställning och dessutom
har analyserat och eventuellt förändrat ansvars- och befogenhetsför-
hållanden inom organisationen.

Man ska heller inte underskatta betydelsen av den interpersonella kommunika-
tionen menar Davenport (1993), som också är noga med att skilja mellan infor-
mation och informationsteknologi. Enligt vissa uppskattningar är det mer än
85% av informationen i olika organisationer och processer som inte förmedlas
via informationsteknologi. Även om IT-system är bra till mycket måste man inse
deras begränsningar. Han hänvisar till en studie gjord av Mintzberg av vilka
vägar informationen tar i tolv olika varuproducerande företag:

The primary means by which information travels in the firms we
visited is by interpersonal contact of some form, whether in formal
settings such as meetings or, as is more frequently the case, through
informal interactions in the hall or the plant. Information exchanged
in this manner is not limited in its characteristics to the expected
gossip, intuition, or qualitative items. Indeed, one of the observations
that struck us as unexpected was the fact that most numerical data
appear to be passed by word of mouth first, with formal reports
serving as later coroboration or reminders of what was transmitted
orally. (citerat i Davenport, 1993, s 78)

När det gäller kommunikationen och interaktionen mellan olika delar av verk-
samheten är informationssystem både i icke-datoriserad och datoriserad form ett
viktigt hjälpmedel. Att presentera samma information för olika människor i en
verksamhet är dock ingen garanti för att de kommer att agera på samma sätt
utifrån denna. Användbarheten hos information avgörs efter de handlingar som
kan skapas utifrån informationen (Melin, 1998).
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Ett stort problem är dock att IS/IT hittills har konstruerats för att stödja en funk-
tionell organisationsstruktur utefter behov inom enskilda enheter eller avdel-
ningar, vilket bromsar processutvecklingen. Ett processorienterat arbetssätt krä-
ver andra typer av informationssystem, men den utvecklingen befinner sig ännu
i sin linda. Många informationssystem är i dag dessutom inkompatibla. De kan
inte dela information i den utsträckning som mer processorienterade arbetsupp-
gifter kräver (Melin, 1998; Davenport, 1993).

Något som också är betydelsefullt är hur utvärderingen av processerna sker på
sikt. Så länge som utvärderingen sker på funktionell basis blir det svårt att upp-
rätthålla motivationen för ett processorienterat arbetssätt. Därför är det ytterst
viktigt att även organisationsstrukturen backar upp processtänkandet och att
feedback ges i form av processrelaterade resultat (Davenport, 1993).

Inom litteraturen på området systemutveckling och strategier för IS/IT rekom-
menderas varje verksamhet att ha en IS/IT-strategi, det vill säga principiella
riktlinjer för hur IS/IT skall användas. IS/IT-relaterade frågor skall också vara en
del av strategin för verksamheten. En god strategi bör dessutom ”ägas” av hela
verksamheten och inte som ofta är fallet av en IT-funktion. Vad som händer om
ett företag inte har en genomtänkt strategi för IS/IT är att det på sikt kommer att
få en fragmentiserad och icke-kompatibel systemmiljö med isolerade ”öar” av
information. Det finns dessutom tankar om att man i stället för strategi gällande
IT/IS bör tala om en informationsbehandlingsstrategi som innefattar all infor-
mationsbehandling i verksamheten, inte endast den datorbaserade. Det är ett
exempel på hur tekniken kan betraktas som en del av den omgivande kontexten
(Melin, 1998).

2.2   Participation

Som konstaterats ovan handlar processorientering om ett kundfokuserat synsätt
och ständig förbättring av det horisontella flödet genom organisationen. En för-
utsättning för att ett företag skall vara framgångsrikt är samtidigt att varje
arbetsuppgift är utformad för att uppnå det övergripande målet för hela organi-
sationen ur ett ledningsstrategiskt perspektiv. Det behöver dock inte ligga någon
konflikt mellan dessa båda perspektiv utan de kan snarare ses som komplemen-
tära, vilket belyses genom figur 3.
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Figur 3. Tre kompletterande sätt att leda SF-arbetet (i Axelsson och Bergman
1999, s 67).

Genom att utnyttja PDSA-cykeln och fokusera på kommunikation, feedback och
allas delaktighet i processen, blir det snarare fråga om en måldelning. Det kan
beskrivas som en systematisk participativ ledningsprincip för att hantera såväl
mer omvälvande förändringar som ständigt förbättringsarbete. Syftet med mål-
delning är att sammanlänka och sprida visioner, värderingar och mål genom hela
organisationen och på så sätt skapa gemensamma modeller för verksamhetens
inriktning. Grundfilosofin inom måldelning bygger således på en participativ
ledningsfilosofi (Axelsson och Bergman, 1999). Se även Schein, 1988.

Därmed är vi tillbaks till en av hörnstenarna för att lyckas med offensiv kvali-
tetsutveckling enligt ovan, nämligen participation. Trots att det är ett begrepp
som beforskats mycket under det senaste århundradet, finns fortfarande ingen
generell definition av konceptet. Kunskapen om hur participation skall tillämpas
i praktiken är därför relativt begränsad.

Ett försök att identifiera ett antal kriterier som grund till en modell för participa-
tion har gjorts av Eklund (2000). Han analyserar participation ur ett kvalitets-
och arbetsvetenskapligt perspektiv, vilket är en relevant utgångspunkt i förelig-
gande studie.
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I Eklunds (ibid) studie intervjuades 40 personer på olika ledningsnivåer i tre oli-
ka organisationer med avseende på deras synsätt på participation. Två av företa-
gen representerade näringslivet och det tredje var en hälso- och sjukvårdsorgani-
sation. Resultaten jämfördes sedan med uppfattningar bland forskare inom om-
rådet. Vidare identifierades olika sätt för ledare att skapa förutsättningar för par-
ticipation och hantera balansen mellan kontroll och participation.

Vi skall börja med att betrakta några kriterier på participation utifrån ett forsk-
ningsperspektiv. Wilson (i Wilson och Corlett, 1995, s 1071) föreslår följande
definition:

The involvement of people in planning and controlling a significant
amount of their own work activities, with sufficient knowledge and
power to influence both processes and outcomes in order to achieve
desirable goals.

Andra forskare betraktar participation som en aspekt av organisationsförändring,
där man strävar efter att förflytta makt, kunskap, information och belöningar till
lägre nivåer i organisationen. Ytterligare sätt att se på participation är som ett
medel att bättre utnyttja de erfarenheter som finns i organisationen, att få
medarbetarna att känna att de är ägare av de lösningar de bidragit till att utveckla
samt att öka motivationen bland de anställda. Inom ramen för kvalitetsutveck-
ling och ständigt förbättringsarbete, poängteras participation som ett sätt att ak-
tivt delta i problemlösning genom att definiera problem, föreslå lösningar,
genomföra förändringar, utvärdera dessa samt implementera framgångsrika
metoder. Kommunikation, feedback och social interaktion anses också vara vik-
tiga kriterier för participation ur ett forskarperspektiv (Eklund, 2000). Se även
Lawler (1986),  Imai (1986), Lewis et al (1988), Karasek och Theorell (1990),
Fiedler (1994) samt Haims och Carayon (1998).

När det gäller ledarnas syn på participation i den aktuella studien, så ansåg
samtliga att det var viktigt men på grund av olika orsaker. Många ansåg att par-
ticipation var väsentligt för att öka motivationen bland de anställda, minska mot-
ståndet mot förändring och förbättra arbetssituationen för de anställda. På frågan
vad participation är användes många olika men relativt synonyma termer. Dessa
befanns också stämma väl överens med forskarnas syn på participation och
resultatet bedömdes av Eklund (2000) kunna sammanfattas i följande fyra di-
mensioner:

1. Kontroll

2. Kommunikation

3. Aktivt förhållningssätt
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4. Mänskliga hänsynstaganden

Det kan också vara värt att nämna hur ledarna utifrån sina erfarenheter bedömde
hur tillämplig participation är inom olika områden. De mest frekvent nämnda
domänerna för participation ansågs i fallande ordning vara:

• Hur man skall utföra sitt eget arbete

• Arbetsförhållanden

• Mål

• Mätetal

• Budget

• Ekonomi

• Teknologi

• Kontextuella faktorer

• Rekrytering

En annan intressant reflektion är att ledare inom hälso- och sjukvården var mer
människoorienterade och betonade relationerna mellan människor mer jämfört
med ledarna i de industriella företagen.

Finns det då någon motsättning mellan participation och ledarkontroll och be-
slutsfattande? Något mer än hälften av ledarna i studien ansåg inte att det fanns
någon sådan konflikt. De som upplevde en motsättning menade att det var tids-
brist som hindrade dem från att tillåta participation i den utsträckning de önska-
de.

Eklund (ibid) menar att ledarkontroll och anställdas participation inte skall
betraktas som två alternativa strategier. De kan samverka inom olika områden
och vid samma tidpunkt. De kan också vara ömsesidigt beroende av varandra.
Ett exempel på detta är när ledare inser att organisationen kan kontrolleras mer
effektivt genom decentraliserad participation i stället för genom personlig ledar-
kontroll. Ett annat exempel är när ledningen introducerar organisationsstrukturer
där de anställda deltar i olika typer av participativ problemlösning. Champy
(1995, s 126)  uttrycker det på följande sätt: ”Att ge upp kontroll är det säkraste
sättet att skaffa sig densamma.”

Med de forskningsresultat som kommit fram i Eklunds (2000) studie som grund,
har jag valt att använda mig av de fyra dimensioner av begreppet participation
som föreslagits av Eklund (ibid), det vill säga kontroll, kommunikation, aktivt
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förhållningssätt och mänskliga hänsynstaganden. Vad som mer detaljerat inbe-
grips inom dessa dimensioner beskrivs nämnare i metodavsnittet nedan.

2.2.1   Motivation och arbetstillfredsställelse

Två faktorer som jag kommer att inbegripa under kriterierna för participation är
motivation och arbetstillfredsställelse. Motivation är ett komplicerat fenomen
som fordrar en närmare granskning och vi kommer att se att det också är nära
förknippat med arbetstillfredsställelse.

Under 1940-talet började ett antal forskare intressera sig för att bättre förstå
vilka behov som styr och motiverar individen i arbetet. Den kanske mest kända
av dessa behovsteorier är Maslows så kallade ”behovstrappa” eller ”själv-
förverkligandeteorin” som den också benämns. Maslow menade att individen
strävar efter att tillfredsställa en behovsnivå i taget i behovstrappan, som är in-
delad i följande fem steg:

1. Fysiologiska behov: överlevnad, hunger törst.

2. Trygghet: säkerhet, en fast punkt i tillvaron.

3. Social gemenskap: tillhörighet och samhörighet.

4. Uppskattning: respekt, erkännande, status.

5. Självförverkligande: utveckling, kunnande, personliga mål.

Något som är viktigt att påpeka är att Maslows teori byggde på subjektivt upp-
levda behov och önskningar snarare än på beteenden och handling. Det betyder
att varje individ tolkar de olika stegen på sitt eget sätt och handlar därefter.
Många är dock kritiska till stegens diskreta utformning och menar att de i stället
bör ses som dynamiska processer. Varje behov behöver inte vara helt uppfyllt
för att man ska kunna sträva mot en högre nivå och behov kan skifta över tiden
(Axelsson och Bergman, 1999).

Hertzberg, som byggde vidare på Maslows tänkande, utvecklade den så kallade
”tvåfaktorsteorin”. Begreppet arbetsmotivation betraktades av Hertzberg som
bestående av två dimensioner, dels hygienfaktorer (yttre faktorer) och dels moti-
vationsfaktorer (inre faktorer). Till hygienfaktorerna räknades bland annat fysis-
ka arbetsmiljöfrågor, anställningstrygghet, relationer till arbetskamrater och led-
ning, löner och sociala förmåner. De betraktades som viktiga för att undvika
vantrivsel men inte tillräckliga för att skapa arbetsmotivation. Då hygienfakto-
rerna väl var uppfyllda ansågs emellertid motivationsfaktorerna utgöra förutsätt-
ningen för arbetsmotivation. Exempel på sådana inre faktorer var möjligheter till
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ansvarstagande, erkänsla, uppskattning i arbetet, arbetsuppgiftens art, yrkeskun-
nande, möjligheter till personlig utveckling och befordran (ibid).

Intresset för motivation i arbetet har ökat dramatiskt på senare tid, vilket åter-
speglas i den stora mängd motivationsteorier som utvecklats. De olika teorierna
har också klassificerats på varierande sätt. Katzell och Thompson (1990) före-
slår en bred kategorisering beroende på om teorierna fokuserar exogena (yttre)
orsaker eller endogena (inre) processer. Endogena teorier syftar enligt den
indelningen till att förklara motivation utifrån inre processer relaterade till atti-
tyder, förväntningar och så vidare, som endast indirekt kan påverkas av yttre
faktorer. Exogena teorier inriktar sig på att identifiera yttre faktorer som påver-
kar motivationen som exempelvis organisatoriska incitament och belöningar
eller sociala aspekter relaterade till ledaren och gruppen. Katzell och Thompson
(ibid, s 144) identifierar arbetsmotivation på följande sätt:

[…] a broad construct pertaining to the conditions and processes that
account for the arousal, direction, magnitude, and maintenance of
effort in a person’s job.

Några av de teoribildningar som faller under kategorin exogena teorier är enligt
Katzells och Thompsons (ibid) kategorisering i korta drag följande:

1. Motivations-/behovsteorier, som utgår från att människor är individuellt pre-
disponerade för att söka vissa typer av stimuli som uppfyller individuella be-
hov, vilket avgör beteendet. Det implicerar att det är viktigt med ”rätt person
på rätt plats”.

2. Incitament-/belöningsteorier, som fokuserar på incitament i arbetssituationen
som påverkar de anställda att agera enligt ett visst beteendemönster. Arbets-
berikning är då viktigt för att uppnå arbetstillfredsställelse och motivation.

3. Förstärkningsteorier, där människors motivation att utföra ett bra arbete
relateras till positiva konsekvenser eller belöning av arbetsinsatsen.

4. Målteorier, som går ut på att människor presterar bättre om mål är definiera-
de men att de då skall ha optimal svårighetsgrad, vara specifika och attrakti-
va. Feedback på måluppfyllelse är en annan förutsättning för motivationen.

5. Teorier baserade på personliga, sociala och materiella resurser. Begränsning-
ar i människors förmågor eller möjligheter att uppnå målen på grund av
resursbrist i olika avseenden anses sänka motivationen, vilket kan leda till
likgiltighet eller så kallad ”inlärd hjälplöshet”.

6. Grupp- och normteorier, enligt vilka människor motiveras att prestera väl när
arbetsgruppen stödjer den enskildes arbetsinsatser.



- Kvalitetsutveckling -

- 23 -

7. Socioteknisk systemteori, som betonar vikten av en systemsyn där förutsätt-
ningen för att människor skall motiveras att utföra ett bra arbete ligger i att
hela systemet är utformat så att personliga, sociala, teknologiska och kon-
textuella faktorer samverkar.

Syftet här är inte att i detalj analysera alla dessa teoribildningar men de kan
utgöra en bra orienteringsbakgrund. Jag kommer att utveckla och återknyta till
några av dem nedan.

Målsättningsteorier kan vara intressanta att lyfta fram med tanke på att en förut-
sättning för att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling och ständigt förbättrings-
arbete är att man har mål att arbeta mot. En målsättningsteori som bygger på den
tidigare nämnda måldelningsfilosofin är den så kallade Goal Setting Theory.
Upphovsmannen är Edwin Locke och teorin har vidareutvecklats av Locke och
Latham (1990) i A Theory of GoalSetting & Task Performance. De menar att
människan av naturen har en önskan att uppnå olika mål, att det är något nöd-
vändigt för överlevnad såväl som för lycka och välbefinnande. Målsättnings-
teorin har också en motsvarighet inom kategorin endogena teorier enligt Katzell
och Thompson (1990) som benämns intentions-/målteorier. Enligt Locke och
Latham (ibid, s 5, 7) ökar acceptans, motivation och prestation när medarbetarna
tillåts delta i målformuleringen:

Usually, a goal, once accepted and understood, will remain in the
background or pheriphery of consciousness, as a reference point for
guiding and giving meaning to subsequent mental and physical
actions leading to the goal […] the concepts of value, motive, desire,
wish and attitude can be viewed as concepts that underlie an indivi-
dual’s choice of goal or decisions to accept a goal.

Dreikurs (2000, s 6) anser också att motivation är mål- och handlingsorienterad
till sin natur och uttrycker det på följande sätt:

Motivation is a dynamic internal process that energizes and directs
actions and action tendencies. Motivation pushes or pulls the indivi-
dual. Environmental antecedents and goals provide sources of moti-
vation.

Det är många faktorer som påverkar relationen mellan uppsatta mål och resultat,
men den viktigaste är enligt Locke och Latham (1990) på vilken nivå målet
sätts. Om målet ligger inom ramen för en individs förmåga, så är resultatet en
positiv funktion av målsättningsnivån, det vill säga ju högre målsättning desto
bättre resultat. Andra viktiga variabler som påverkar resultatet är hur specificerat
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målet är, engagemanget för att uppnå det och intensiteten i målet. Det senare
avser i vilken grad individen tänker på och konceptualiserar målet samt planerar
för att uppnå det. Högt satta specificerade mål leder till högre prestationsnivåer
än högt satta mål som är mer dunkla. Instruktioner som att ”gör ditt bästa” är
således inte tillräckligt tydliga för att specificera vad som skall uppnås. Individer
som har självtillit i fråga om sin förmåga att uppnå uppsatta mål och som funge-
rar autonomt genom att förlita sig på en inre motivation, håller också i större
utsträckning fast vid att försöka uppnå sina mål trots att de ställs inför problem
eller svårigheter. Se även Dreikurs (2000).

Umstot, Bell och Mitchell (i Locke och Latham, 1990, s 17) kom i en studie
fram till att arbetsberikning kombinerad med mål hade positiva effekter på både
produktivitet och arbetstillfredsställelse:

When goalsetting and job enrichment were combined, both producti-
vity and satisfaction improved.

Graden av motivation och resultat är också starkt knuten till den feedback de
anställda får om huruvida prestationen är i linje med målen eller inte. Författarna
menar att det finns ett reciprokt förhållande mellan mål och feedback och
betraktar därför ”goals as a mediator of feedback and feedback as a moderator
of goals” (ibid, s 173). I en fältstudie av Pritchard et al refererad i Katzell och
Thompson (1990), demonstrerades hur ett program för målsättning och feedback
hade en starkt positiv inverkan på produktivitet och attityder. Signifikanta för-
bättringar uppnåddes också i fråga om arbetstillfredsställelse.

Enligt Kanfer (i Dreikurs, 2000) är det dock inte tillräckligt att identifiera vilka
mål och nivåer man arbetar mot för att uppnå ett bra resultat, eftersom det också
beror på vilka resurser man tillför uppgiften och hur dessa resurser påverkar
utförandet. Det för oss vidare till andra teoribildningar enligt kategoriseringen
av Katzell och Thompson (1990), som exempelvis vikten av att tillhandahålla
olika resurser för att påverka motivation och engagemang. De hänvisar till en
genomgång av 206 rapporter med avseende på tillgången på personliga, sociala
och materiella resurser i motivationshänseende. Av dessa rapporter visade 83%
på förbättringar avseende åtminstone en aspekt i fråga om arbetsresultat och i
72% av studierna kunde man också finna attitydförbättringar.

Schein (1988) menar att den mänskliga naturen är alltför komplex för att kunna
förklaras inom ramen för någon enskild motivationsteori. För att kunna förstå
motivation måste vi i stället utgå från en brett kontextuellt och sociokulturellt
utvecklingsperspektiv. Några av de starkaste motiverande drivkrafterna är enligt
författaren situations- och rollrelaterade. Om man skall förstå vad en person gör
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i en given situation och varför, måste man därför försöka förstå hur individen
definierar situationen och sin roll i den.

One of the major situational factors that determines patterns of
motivation is the organizational context of behavior. How the organi-
zations we work in or belong to treat us, the kinds of norms and values
that operate in them, the kinds of authority and power exercised, all
will powerfully affect our actions and the kinds of motives from which
we act. (Schein, 1988, s 44)

Detta kan enligt Schein (ibid) bäst beskrivas i termer av ett ”psykologiskt kon-
trakt” mellan organisationen och de anställda. En organisation kan inte fungera
väl om dess medlemmar inte samtycker till det auktoritetssystem som finns och
detta är avhängigt båda parters upprätthållande av det psykologiska kontraktet.
Det psykologiska kontraktet förändras också över tid beroende på att behov hos
både individer och organisation skiftar. Vad den anställde söker i ett arbete vid
25 års ålder kan vara helt andra saker än vad samma person söker vid 50. Därför
beskrivs motivationsproblematiken enligt Schein bäst som en komplex förhand-
lingssituation mellan organisationen och dess medlemmar, vilken inbegriper
beslut om hur hårt man ska arbeta, hur kreativ man ska vara, så väl som känslor
av lojalitet och engagemang, förväntningar om att bli omhändertagen och att
kunna uppleva en känsla av identitet genom sin roll i organisationen.

Det synsättet för tankarna till ett mer systemteoretiskt organisationsperspektiv
vilket återfinns inom det sociotekniska perspektivet (ST), med Pasmore (1988)
som en av förgrundsgestalterna. Han betonar i liket med Schein (1988) betydel-
sen av ett psykologiskt kontrakt:

[…] the psychological contracts between employees and the organi-
zation determine the level of energy displayed. (Pasmore, 1988, s 99)

Inom sociotekniken betraktas som tidigare antytts sociala, tekniska, och kon-
textuella faktorer som ett integrerat dynamiskt system, som bör vara anpassat till
att öka engagemanget hos de anställda. Pasmore (ibid, s 100) lyfter fram en
intressant aspekt på relationen mellan motivation och engagemang:

Today, we understand more clearly that motivation is always present
but not necessarily directed toward organizational goals and that
motivation is internally rather than externally controlled. Turning
people on to work requires the creating of conditions which allow
employees to meet self-determined needs through performning the
work itself. The issue is not one of motivation, but rather of commit-
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ment; of directing motivation, energy and attention toward the
accomplishment of organizational goals. Creating the conditions
which involve commitment does not involve changing the person as
much as changing the context in which the person works […] changes
in organizational structure, policies, managerial practices, reward
systems, work design and other variables required to generate lasting
commitment. (min markering)

Baserat på det sociotekniska synsättet utvecklade Thorserud och Emery (i
Axelsson och Bergman, 1999) ett helhetskoncept för arbetsutformning som kan
sammanfattas i sex psykologiska arbetsbehov:

1. Behovet av ett innehåll i arbetet, rimligt utmanande, omväxlande och krä-
vande, något utöver ren uthållighet, även om detta inte nödvändigtvis behö-
ver betyda att det ständigt ska ske något nytt.

2. Behov av att kunna lära i arbetet och ständigt utveckla sin kompetens.

3. Behov av att kunna fatta beslut, åtminstone inom ett avgränsat område, som
den enskilde individen kan kalla sitt eget.

4. Behov av socialt stöd och erkännande på arbetsplatsen.

5. Behov av att kunna se sammanhanget mellan arbete om omvärlden, relatera
den egna arbetsinsatsen och produkten till livet utanför.

6. Behov av att uppleva att arbetet leder till någon form av önskvärd framtid,
vilket inte behöver betyda befordran.

När det gäller arbetstillfredsställelse, identifierade Katz och Van Maanen (i
Schein 1988, s 88) i en studie omfattande 3000 anställda, tre kluster av faktorer
som de kallade ”loci of work satisfaction”. Dessa relaterar till inre respektive
yttre motivationsfaktorer enligt Hertzbergs modell och samtliga hänförde sig i
studien till arbetstillfredsställelse i någon utsträckning.

Genom inspiration av ST-rörelsen och Hertzbergs principer för arbetsberikning,
utvecklade Hackman och Oldham (i Axelsson och Bergman, 1999 samt Schein
1988) den så kallade ”arbetskarakteristikmodellen”, för att försöka förstå hur
arbetet kan bidra till arbetstillfredsställelse och motivation. Den bygger på att
arbetsmotivationen har multipla samband dels med arbetet i sig, dess organisa-
tion och teknologi och dels med graden av utvecklingsbehov hos individen. Ju
större utvecklingsbehov, desto viktigare de egenskaper som ansågs ligga till
grund för arbetsmotivationen. Den grundläggande teorin bakom modellen är att
önskvärda resultat uppnås såväl för individen i fråga om arbetstillfredsställelse
och motivation som för organisationen i termer av god kvalitet, låg frånvaro och
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personalomsättning. Alla arbeten skulle enligt denna modell kunna karakterise-
ras utifrån följande fem egenskaper:

1. Resursutnyttjandet av individen, det vill säga den utsträckning i vilken
arbetsuppgifterna tar i anspråk flera olika färdigheter hos individen.

2. Arbetsuppgiftens identitet, det vill säga den utsträckning i vilken individen
fullgör ett färdigt arbete (vara eller tjänst) samt kunskapen om arbetsinsatsens
roll i ett helhetsperspektiv.

3. Arbetets betydelse för andra människor inom eller utom den egna organisa-
tionen.

4. Självständigheten i arbetet, det vill säga individens handlingsfrihet vad avser
exempelvis planering och val av arbetsmetod.

5. Återföring av information, det vill säga feedback av arbetsresultatet och
erkännande för utfört arbete.

I studien av Katz och Van Maanen (i Schein, 1988) var det möjligt att mäta
i vilken utsträckning var och en av Hackmans karakteristika var närvarande
i ett givet arbete och att relatera de olika faktorerna till graden av arbetstill-
fredsställelse. Resultaten visade att vad som är viktigt för en person i arbetet för-
ändras som en funktion av anställningstiden. Katz (ibid) menar att individen i
varje arbete går igenom tre faser: 1) socialisation, när endast uppgiftens betydel-
se samt feedback är viktigt; 2) innovation, då samtliga fem arbetskarakteristika
är viktiga; och 3)  adaptation, när kontextuella faktorer blir relativt sett mer vik-
tiga. Den tredje gruppen tenderade att vara mindre motiverad till förändringar i
arbetet i sig än till bättre lön eller arbetsförhållanden. Kontextuella faktorer som
lön, förmåner, medarbetare och samarbete med överordnade var lika betydelse-
fullt oavsett anställningstid, vilket betyder att deras relativa betydelse ökade i
takt med anställningstiden.

Som vi kan konstatera av denna komprimerade och ingalunda heltäckande
genomgång av teorier kring motivation och arbetstillfredsställelse så är det mul-
tipla faktorer som samverkar, vilket gör dem till ganska komplicerade fenomen
att analysera. Utifrån den omfattande teoribildningen och forskningen inom om-
rådet föreslår Katzell och Thompson (1990, s 151) en summering av de faktorer
som kan bidra till ökad motivation i arbetet i följande sju imperativ:

[…] (a) Ensure that workers’ motives and values are appropriate for
the jobs on which they are placed; (b) make jobs attractive to and
consistent with workers’ motives and values; (c) define work goals
that are clear, challenging, attractive and attainable; (d) provide
workers with the personal and material resources that facilitate their
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effectiveness; (e) create supportive social environments; (f) reinforce
performance; and (g) harmonize all of these elements into a consistent
sociotechnical system.

2.3   Ständigt förbättringsarbete och lärande

2.3.1   Ständigt förbättringsarbete

Ständiga förbättringar symboliseras ofta med den ovan nämnda PDSA-cykeln.
Vi konstaterade tidigare att konceptet ständiga förbättringar har sitt ursprung i
Shewharts förbättringscykel. Shewhart menade att kvalitetsutveckling huvud-
sakligen inbegriper tre steg: 1) att specificera vad som skall uppnås, 2) att pro-
ducera det som krävs för att uppfylla specifikationen och 3) att kontrollera om
det producerade uppfyller specifikationen. Detta koncept utmynnade i PDCA-
cykeln som står för Plan, Do, Check, Act. Deming valde dock att ändra Check
till Study, vilket befästes med benämningen PDSA-cykeln. Med den förändring-
en betonas lärandeaspekten i högre grad. Study för tankarna till ett mer reflekte-
rande förhållningssätt än att bara kontrollera (Check) resultatet. Begreppet Study
inbegriper också möjligheten att ifrågasätta och reflektera över sitt arbete (Fors-
berg, 1998).

Med utgångspunkt från PDSA-cykeln är ständigt förbättringsarbete i stor
utsträckning en fråga om att få till stånd en participativ problemlösningsprocess
bland de anställda. PDSA-cykeln har också många likheter med olika modeller
för lärande, till exempel den lärandecykel som förespråkas av Ellström (1996).
I den initiala versionen PDCA-cykeln stod ledningen för planeringen, arbetarna
för utförandet, inspektörer för kontrollen och därefter agerade ledningen. Det
tillvägagångssättet befanns dock inte adekvat i längden. När problemlösning i
stället bygger på participation genom hela cykeln, skapas en högre nivå av
lärande med reflektion, analytiskt tänkande och jämförelse med tidigare erfaren-
heter (Eklund, 1998). Lärandeaspekten av ständigt förbättringsarbete behandlas
mer ingående nedan.

Ständiga förbättringar har i stor utsträckning utvecklats från japanskt tänkande,
där det går under benämningen ”kaizen”, vilket ungefär betyder ”förändra till
det bättre”. Innebörden är att alla inblandade skall bidra till förbättring av de
olika processerna i organisationen eller i företaget genom att kontinuerligt arbeta
med förbättringar. Kaizen begränsar sig dock inte till det organisatoriska planet
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utan är tillämpligt även på det individuella och sociala området (Bergman och
Klefsjö, 1995; Imai, 1996).

En av förespråkarna för kaizen är Masaaki Imai. Han påpekar att utgångspunk-
ten för förbättringar ligger i att erkänna att de behövs, det vill säga problemens
existens måste först erkännas. När de väl är identifierade kan de lösas. Därmed
är det fråga om en problemlösningsprocess som sätter fart på PDSA-hjulet.
Stannar hjulet och processen avbryts så avstannar också det ständiga förbätt-
ringsarbetet. För varje problem som löses ökar kvalitetsnivån men för att konso-
lidera den nya nivån måste förbättringarna införas i arbetsnormerna, vilket krä-
ver en standardisering av dessa normer enligt Imai (1996).

Standardisering anses viktigt inom arbetet med ständiga förbättringar eftersom
”You can’t improve a process that hasn’t been standardized.” (citerat i
Ellström, 2000, s 12). Standardisering gör det möjligt att frigöra resurser från
rutinuppgifter till mer kreativa uppgifter. Men det finns samtidigt en risk att fo-
kus hamnar på att ”göra saker rätt” snarare än att ”göra rätt saker” (ibid). Ur ett
lärandeperspektiv finns därför en viss paradox mellan standardisering i form av
”best practice”, eftersom det samtidigt reducerar individens kreativitet och
handlingsfrihet och sannolikt reducerar lärandepotentialen. Ett sätt att hantera
denna paradox är att inte se det som en fråga om antingen eller utan snarare som
en fråga om att hitta en adekvat balans mellan standardisering och utveckling
(ibid).

Enligt Eklund et al (1998) kan standardisering användas för att stödja föränd-
ringsarbete såväl som för att stabilisera olika strukturer eller rutiner:

However, it is not only the standard in itself that is of importance.
Also the processes of implementation seems at least as important for
the working conditions and learning, perhaps more important than the
standard itself.

Standardisering bör därför inte betraktas endast i egenskap av ett dokumenterat
regelverk utan som ett bredare koncept bestående av såväl ett ledningssystem
som utbildning, participativa aktiviteter, aktiv användning av utarbetad standard
och ständig förbättring av den befintliga standarden (ibid).

För att återgå till begreppet kaizen, så skiljer Imai (1996) mellan kaizen och in-
novation. Kaizen innebär små förändringar av rådande förhållanden som ett
resultat av ständigt pågående insatser. Innovation däremot innebär en drastisk
förbättring som följd av en stor investering i teknologi och/eller utrustning och
är givetvis också en nödvändig förutsättning för att ett företag skall överleva.
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Fokus inom kaizen ligger dock på utveckling av processer och har genererat ett
starkt processorienterat tänkesätt.

Något som också är framträdande inom kaizen är ett ledarskapssystem som
stödjer medarbetarnas processinriktade insatser för förbättringar. Kaizen-
strategin betonas som det allt överskuggande begreppet bakom gott ledarskap
som inbegriper två huvudkomponenter, nämligen att förvalta och förbättra. Ju
högre upp i hierarkin en chef befinner sig desto mer ingår det i hans uppgifter att
åstadkomma förbättringar. Företagsledningen gör också medvetna satsningar på
att få med sig de anställda bland annat genom en förslagsverksamhet. Detta till-
vägagångssätt genererar en stor mängd förslag från de anställda som företags-
ledningen arbetar hårt med att begrunda och bedöma. Ofta inkorporeras de i den
övergripande kaizen-strategin. Det är inte ovanligt att högsta ledningen för ett
ledande japanskt företag tillbringar en hel dag med att lyssna på föredragningar
om olika kvalitetsutvecklingsförslag och utdelar belöningar till de anställda som
grundar sig på vissa förutbestämda kriterier. En annan betydelsefull aspekt är att
varje förslag när det väl genomförts verkligen leder till förändrade arbetsnormer
(ibid).

Kaizen är enligt Imai (ibid) i hög grad människoorienterat och inriktat på männi-
skors insatser snarare än på ett resultatorienterat tänkande, som anses ha varit
mer framträdande inom västerländska företag. När japanska företagsledningar
ska bedöma sina anställdas prestationer, betonar de ofta faktorer som har med
inställningen till arbetet att göra och arbetssättet. Processen betraktas som precis
lika viktig som resultatet eller målet. Genom att ”bygga in” kvalitet i männi-
skorna kan en förändring av företagskulturen ske, men det kan bara göras genom
utbildning och kraftfullt ledarskap menar Imai (1996, s 67):

När man talar om ”kvalitet” har man en tendens att i första hand tän-
ka i termer av produktkvalitet. Ingenting kunde vara längre från san-
ningen. Inom TQC [Total Kvalitetsstyrning, som är vägen mot Kai-
zen] handlar den första och främsta omsorgen om människokvaliteten.
Att ingjuta kvalitet i människors inställning […]. Ett företag som för-
mår bygga in kvalitet i sina anställda är redan halvvägs mot målet att
framställa kvalitetsprodukter. [min kommentar]

Angelöw (1991) poängterar också organisationskulturens betydelse för föränd-
ringsarbete. Organisationskultur handlar om existerande normer och värderingar
i organisationer och företag. Socialpsykologisk forskning visar att individens
handlings- och tankemönster i hög grad påverkas av de normer och regler som
är förhärskande inom den organisation eller grupp där de är verksamma. Därför
är det av största vikt att skapa en organisationskultur som understödjer föränd-
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ringsarbetet. Ledningens sätt att driva förändringsarbete måste då harmoniera
med företagskulturen för att få genomslagskraft, annars är risken stor att det
uppstår motsättningar i utvecklingsprocessen.

Eklund (1998) betonar i det sammanhanget betydelsen av att identifiera motsä-
gelser mellan det system som används för participativ problemlösning och den
övergripande organisationskulturen. Som ett redskap att göra det föreslår han en
modell för att klassificera olika sätt att hantera participativ problemlösning.
Genom att fastställa vilka olika faktorer i problemlösningsprocessen som kan stå
i konflikt med varandra, kan man med hjälp av denna klassificering identifiera
och undanröja interna organisatoriska motsägelser. En vanlig motsägelse är till
exempel då målsättningen är att öka motivation och engagemang hos medarbe-
tarna men belöningssystemen inte har utvecklats för att matcha detta mål.

2.3.2   Lärande

Vi kan utifrån ovanstående resonemang konstatera att utveckling av människor
genom utbildning och lärande är en fundamental förutsättning för arbetet med
ständiga förbättringar och ett produktivt arbetssätt. Zuboff (1988, s 395) uttryck-
er det på följande sätt:

Learning is no longer a separate activity that occurs either before one
enters the workplace or in remote classrom settings. Nor is it an
activity preserved for a managerial group. The behaviors that define
learning and the behaviors that define being productive are one and
the same. Learning is not something that requires time out from being
engaged in productive activity; learning is the heart of productive
activity. To put it simply, learning is the new form of labor.

Hur skapar man då förutsättningar för lärande inom en organisation och hur för-
håller sig organisatoriskt lärande till individers lärande? Konceptet ständiga för-
bättringar har i praktiken kommit att utgöra ett betydelsefullt koncept för att
skapa ”lärande organisationer”. Ett lärande på individnivå medför emellertid inte
automatiskt att det sker ett lärande på organisationsnivå. Det kan därför vara på
sin plats att titta lite närmare på förhållandet mellan individuellt och organisato-
riskt lärande.

Först vill jag dock poängtera att det finns olika synsätt på och teoribildningar
kring vad lärande är och hur lärande går till. Man kan mycket förenklat och
övergripande beskriva dem på en glidande skala från fokus på individens men-
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tala resurser, till ett mer kontextuellt eller sociokulturellt perspektiv, med tyngd-
punkten på hela det system eller den situation där lärandet sker. Det finns också
ett antal överlappande teoribildningar. En närmare granskning av skillnader och
likheter mellan dessa skulle kräva ett alltför stort utrymme i detta sammanhang,
varför jag inte djupare kommer att gå in på dessa distinktioner. Dessutom anser
jag snarare att de bör betraktas som komplementära.

Individuellt lärande

Att förstå hur vi som individer gör världen begriplig och meningsfull är kärnan
av vår förståelse för hur kollektiv lär enligt Dixon (1999). Det måste man ta
hänsyn till när det gäller organisatoriskt lärande: ”In a sense learning is about
giving meaning to the world.” (ibid, s 18). Var och en av oss har en unik tolk-
ning av världen vilket har många positiva effekter, eftersom det gör oss kapabla
att generera nya idéer och utveckla bättre förståelse i olika sammanhang och det
stimulerar lärande. Men denna unicitet utgör samtidigt en begränsande faktor för
kommunikation. Därför är det inte så konstigt att vi måste arbeta hårt på att få
kommunikation att fungera bra.

I överensstämmelse med detta resonemang menar Senge (1990) att orsaken till
att många briljanta idéer och strategier aldrig omsätts praktiken, snarare har att
göra med våra skiftande mentala modeller än på svaga intentioner eller obeslut-
samhet. Våra mentala modeller avgör dock inte endast hur vi uppfattar och ska-
par mening i vår tillvaro utan också hur vi agerar. Argyris, som har arbetat med
mentala modeller och organisatoriskt lärande under många år, uttrycker det på
följande sätt:

Although people do not [always] behave congruently with their espo-
used theories [what they say], they do behave congruently with their
theories-in-use [their mental models]. (citerat i Senge, 1990, s 175)

Varför utgör då mentala modeller en så mäktig kraft i att påverka vad vi gör?
Delvis därför att de påverkar vad vi ser. Två individer med olika mentala
modeller kan observera samma händelse och beskriva den på olika sätt, bland
annat på grund av att de har fokuserat på olika detaljer. Problemet med mentala
modeller ligger inte i huruvida de är korrekta eller felaktiga eftersom alla men-
tala modeller per definition är förenklingar. Problemet uppstår när modellerna
utgör så kallad tyst kunskap, det vill säga när de existerar under medvetande-
nivån. Hela organisationer kan utveckla kronisk disharmoni mellan mentala
modeller och verkligheten (ibid).
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Individer är dock inga isolerade entiteter utan kontakt med andra när det gäller
lärande, som sociologen George Herbert Mead (i Dixon, 1999, s 41) betonar:

Mind can never find expression, and can never come into experience
at all, except in terms of a social environment.

Därför behövs även ett systemtänkande som Hutchins (1995) påpekar i sin bok
Cognition in the Wild och som även Senge (1990, s 177, 203) betonar med föl-
jande ord:

Failure to appreciate mental models has undermined many efforts to
foster systems thinking. […] The two disciplines go naturally together
because one focuses on exposing hidden assumptions and the other
focuses on how to restructure asumptions to reveal causes of signifi-
cant problems.

Organisatoriskt lärande

Det råder delade meningar om vad organisatoriskt lärande egentligen innebär
såväl som hur en lärande organisation skapas. Dixon (1999, s 6) ger följande
definition av organisatoriskt lärande:

[…] the intentional use of learning processes at the individual, group
and system level to continuously transform the organization in a
direction that is increasingly satisfying to its stakeholders.

Kim (1993) hävdar att organisationer lär via de enskilda medlemmarna och att
den avgörande frågeställningen är hur den individuella kunskapen transfereras
till organisationen. Han menar att det sker genom att individerna etablerar
gemensamma mentala modeller som så småningom påverkar handlingsmönstret
på det organisatoriska planet. Därigenom sker ett relativt genomgripande läran-
de, benämnt ”double-loop learning”:

Organizational double-loop learning occurs when individual mental
models become incorporated into the organization through shared
mental models, which can then affect organizational action.

(Kim, 1993, s 45)

Det synsättet harmonierar med Ellström och Kock (1999) som menar att det är
först när det lärande som sker bland de anställda tas tillvara och leder till verk-
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samhetsförändringar vad gäller policies, strategier, procedurer eller rutiner, som
man kan tala om ett organisatorisk lärande. Organisatoriskt lärande förutsätter
enligt detta betraktelsesätt individuellt lärande men inte vice versa. Individuellt
lärande är således en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för organisato-
riskt lärande (Ellström, 2000; Senge, 1990). System för ständigt förbättringsar-
bete i en verksamhet kan dock fungera som en sammanlänkande faktor för indi-
viduellt och organisatoriskt lärande.

Figur 4. En enkel modell av samspelet mellan arbete med Ständiga Förbätt-
ringar och lärande på individ- och organisationsnivå (Ellström och
Kock, 1999, s 175).

Även Argyris och Schön (1996, s 16) betraktar organisatorisk lärande på ett
likartat sätt men poängterar samtidigt betydelsen av artefakter och andra kon-
textuella faktorer:

In order to become organizational, the learning that results from
organizational inquiry must become embedded in the images of orga-
nization held in its members minds and/or in the epistemological
artifacts (the maps, memories, and programs) embedded in the orga-
nizational environment.

Dessa exempel utgår från ett så kallat ”bottom-up” perspektiv, där medarbetarna
har en aktiv roll i att forma den organisatoriska lärandeprocessen.

Dixon (1999) beskriver en modell för organisatoriskt lärande i form av en läran-
decykel som består av följande steg:

1. Omfattande generering och spridning av information.

2. Integrering av ny information i den organisatoriska kontexten.

3. Kollektiv tolkning av informationen.

4. Förutsättningar som stödjer kollektiv tolkning.
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Det första steget inbegriper såväl intern utveckling av nya idéer och spridning av
dem, som att man sprider annan intern och extern information på ett omsorgs-
fullt sätt. För att det andra steget skall uppfyllas krävs att varje del av organisa-
tionen förser de övriga med relevant och komplett information vid rätt tidpunkt.
En förutsättning för att det skall kunna ske är att man skapar en gemensam för-
ståelse för hela den process som var och en kanske bara utför en mindre del av.

Kollektivt lärande sker inte såvida inte de anställda har tillgång till komplett
information, kan sätta den informationen i sitt sammanhang i förhållande till
systemet som helhet, kan skapa en gemensam förståelse för dess innebörd och
agera därefter, samt dessutom kan observera resultaten av sina handlingar så att
de kan förbättras (jämför Klein, 1999).

Information […] consists of differences that make a difference. To
learn we must be able to hold the difference within our minds long
enough to make sense of it. (Dixon, 1999, s 17)

De förutsättningar som behövs för att möjliggöra en kollektiv tolkning av infor-
mationen är enligt Dixon (ibid) följande: Informationen måste nå ut till samtliga
medarbetare. Det måste finnas en öppet klimat så att alla kan få göra sin röst
hörd och allas synpunkter måste beaktas på ett likvärdigt sätt oavsett status eller
position i organisationen. Vidare måste man respektera andras sätt att uppfatta
saker och ting och anstränga sig för att försöka förstå det. Samtidigt måste man
vara ödmjuk nog att inse att det egna synsättet bara är en av flera möjliga tolk-
ningar.

Det knyter an till Kleins (1999, s 245) resonemang om vad han kallar ”the po-
wer of the team mind”:

This is the power of the team mind: to create new and unexpected
solutions, options, and interpretations, drawing on the experience of
all the team members to generate products that are beyond the capa-
bilities of any of the individuals.

Klein (ibid) påpekar också att när team inte har utvecklat en tillräcklig team-
identitet uppstår det förvirring kring roller och funktioner och om vem som är
ansvarig för vad. Medlemmarna i ett team som har skapat en bra gemensam
identitet tänker däremot lika mycket på de krav som ställs på teamet i sin helhet
som på de personliga förpliktelserna.

Dixon (1999) beskriver också hur man kan skapa en bra infrastruktur som
understödjer den organisatoriska lärandecykeln. För det första måste man anpas-
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sa systemet så att man smidigt kan överföra information mellan de olika enhe-
terna inom organisationen. Förutom traditionella vägar för informationssprid-
ning nämns till exempel videokonferenser som ett bra hjälpmedel för organisa-
tioner som är distribuerade över ett stort geografiskt område. Det sparar både tid
och pengar. För det andra behövs en infrastruktur som understödjer en dialog på
systemnivå. Här nämns vikten av att skapa forum inte bara för informations-
spridning utan framförallt för dialog, så att medarbetarna kan generera en
gemensam förståelse för och samsyn på olika processer inom organisationen.
För det tredje skall arbetet organiseras så att beslutsfattande kan ske snabbt och
flexibelt. Tre faktorer är då viktiga: 1) att det finns viss lokal autonomi, 2) att de
lokala enheterna får del av de organisatoriska vinsterna, 3) att storleken på de
lokala enheterna begränsas. För det fjärde gäller det slutligen att kontinuerligt
mäta resultaten i lärandeprocessen och då betonas vikten av att varje enhet får
delta i att skapa sina egna mätverktyg så att man känner att man ”äger dem” och
att de inte endast skapas för att rapporteras till ledningen.

Vi kan utifrån ovanstående konstatera att såväl individ, system som kontext har
sin betydelse för lärande. Vi skall nu betrakta några ytterligare aspekter på vad
som krävs för att skapa goda förutsättningar för lärande inom en organisation.

Det goda lärandet

Ellström (2001) tar upp tre aspekter av vad han kallar ”det goda lärandet”. Det
centrala är då möjligheterna att uppnå en väl avvägd balans mellan rutin och
reflektion i det dagliga arbetet. Uttrycket antyder också att allt lärande inte nöd-
vändigtvis leder till positiv utveckling. Lärande kan också medföra minskad
motivation, passivisering eller andra negativa konsekvenser för individen. En
”inlärd hjälplöshet” som tidigare nämnts kan bli följden. De tre aspekterna av
lärande är:

1. bemästringslärande,

2. lärande som utveckling av ett personligt förhållningssätt,

3. utvecklingsinriktat, kreativt lärande.

De tre lärandebegreppen kan betraktas som integrerande men behöver inte vara
det. Bemästringslärande kännetecknas av att man lär sig något utifrån givna mål,
uppgifter, metoder och förutsättningar utan att i någon större utsträckning
ifrågasätta dem. Det är ett lärande som fokuserar på att ”göra saker rätt”, oftast i
samband med rutinuppgifter. Rutiner har sin plats i en effektiv verksamhet men
när vi ställs inför nya situationer och krav är det viktigt att inte fastna i rutiner
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som inte längre är relevanta. Det finns då en risk att vissa tanke- och handlings-
mönster så småningom institutionaliseras utan medvetna överväganden och på
sikt blir hindrande. Här kan en alltför stark rutinisering eller standardisering
skapa skygglappar som försvårar upptäckt och hantering av förändringar (jämför
Senge, 1990 ovan).

Den andra lärandeaspekten som innebär att utveckla ett personligt förhållnings-
sätt avser att ”göra något till sitt eget”. Kunskapen påverkar då individen på ett
djupare plan och har större potential att förändra individens attityder och sociala
eller yrkesmässiga identitet.

Den tredje formen av lärande är mer reflekterande, kreativ och utvecklings-
inriktad och kan jämföras med den ovan nämnda ”double-loop learning” enligt
Kim (1993). Engeström (1994) talar om samma typ av lärande i termer av ”third
order learning” eller ”expansive learning”. Den kännetecknas av att indivi-
den ifrågasätter och är beredd att ändra på givna tillvägagångssätt och rutiner,
utvecklar och prövar nya tänkesätt och handlingsmönster. Huvudpoängen är då
enligt Ellström (2001) att lära sig hantera komplexa situationer och problem, där
uppgiften i första hand inte går ut på att föreslå en lösning, utan snarare att iden-
tifiera och definiera vilken situationen, uppgiften och problemet är (se även
Klein, 1999). Här krävs ett medvetet analytiskt tänkande utifrån individens mål,
reflektion av tidigare erfarenheter och tillgänglig kunskap om situationen och
omgivningen. Något som också krävs är reflektion över om man ”arbetar med
rätt sak”, såväl som vilka konsekvenser det egna handlandet medför för indivi-
dens och verksamhetens mål. För att denna typ av lärande skall bli möjlig måste
det finnas tillräckligt med handlingsutrymme.

Hur kan dessa typer av lärande då tillämpas på ”det goda organisatoriska läran-
det”? Ellström (2001) nöjer sig här med att diskutera bemästringslärandet och
utvecklingslärandet, som måste bygga på en väl avvägd balans mellan rutin och
reflektion. Begreppen utvidgas då till att på organisationsnivå omfatta två olika
verksamhets- och lärandelogiker, nämligen utvecklingens logik respektive pro-
duktionens logik (se även Schein, 1988).

Produktionens logik domineras av ett rutiniserat och regelbaserat handlande. Då
det är viktigt att göra saker rätt och snabbt, vilket också ofta är en förutsättning
för att skapa en stabil och effektiv verksamhet. Tänkande och lärande reduceras
därmed till ett effektivt handlande. Utvecklingens logik, med tonvikt på reflek-
tion och alternativt tänkande, får dock inte försummas om det skall finnas någon
potential till ett innovativt och nyskapande lärande i en verksamhet. Tyvärr är
det inte ovanligt att utvecklingsinriktade aktiviteter förkvävs i de vardagliga
rutinerna.
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Frågan är hur man ska skapa en bra balans mellan en produktionslogik och en
utvecklingslogik. Ellström (2001) menar att det många gånger tycks vara nöd-
vändigt att vi ställs inför krav på förändring i form av någon ny och kanske till
och med krisartad problemsituation. Att vi möts av nya krav på förändringar när
det gäller exempelvis arbetsuppgifter, yrkesroll eller arbetsorganisation kan vara
andra incitament. Både alltför stora och alltför små förändringar tenderar dock
att leda till man faller tillbaks i invanda rutiner.

Mot bakgrund av forskningen kring förutsättningar för att nå framgång med
förändringsprocesser i organisationer, framhåller Ellström (ibid, s 16) följande
faktorer som centrala i sammanhanget och vi kan se att många av dessa punkter
griper in i vad som diskuterats under tidigare avsnitt ovan:

• att det finns klara och tydliga mål och visioner för förändringsarbetet,

• att förändringsarbetet bygger på en hög grad av delaktighet från berörda par-
ter,

• att det finns tid och rum (arenor) för arbete med utvecklingsfrågor,

• att ledningen på olika sätt aktivt stödjer förändringsarbetet,

• att det finns en kultur i organisationen som främjar lärande.

En avgörande förutsättning för att bedriva ett uthålligt och framgångsrikt föränd-
ringsarbete är enligt många studier ett brett engagemang och en hög delaktighet
från flertalet anställda. Det kan inte främst vara en uppgift för ett fåtal engagera-
de som driver projektet mer eller mindre vid sidan av den ordinarie verksam-
heten. För att detta ska vara möjligt krävs dock att tillräckligt med tid och resur-
ser avsätts, eftersom reflektion kräver tid att observera, tid att tänka och tid att
utbyta idéer med andra. Strävan måste då vara att organisera verksamheten både
för effektiv produktion och lärande (ibid).

Eftersom ett nyskapande lärande i väsentlig del baseras på möjlig-
heter till diskussioner, perspektivbrytningar och reflektion, är risken
stor att man med en alltför långt driven tidsrationalisering, och i
jakten på ’ej värdeskapande aktiviteter’ eliminerar inte bara dessa,
utan även möjligheterna till ett lärande integrerat med den dagliga
verksamheten. Med andra ord att man kastar ut barnet med badvatt-
net. Vad som krävs är i stället den dubbla uppgiften att organisera
arbetet så att det både tillgodoser högt ställda verksamhetsmål och
lämnar ett reellt utrymme för utvecklingsarbete och lärande.

(Ellström, 2001, s 18)
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Ett sätt att skapa forum för att stimulera till nya idéer och tankar är att man vid
sidan av den ordinarie verksamheten skapar en parallell organisationsstruktur, en
sorts frizon där gamla föreställningar ifrågasätts och kritisk granskning av olika
tillvägagångssätt och rutiner kan ske. Då kan man åstadkomma lite distans från
de vardagliga rutinerna och öka förutsättningarna för utveckling och lärande
(Dilschmann, 1996).

Betydelsen av ledningens stöd i utvecklingsprocesser kan knappast överskattas
enligt Ellström (2001). Ledning inbegriper i det här sammanhanget även så
kallade ”resurspersoner” i form av projektledare och gruppledare som har tid
och kompetens att följa upp beslut som fattats, att driva på när arbetet kanske
stannar upp, att ge uppmuntran och känslomässigt stöd, att utvärdera och återfö-
ra resultat från utvärderingar samt att utgöra en förmedlande länk till ledningen.
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3  Sjukvårdens utveckling

Den svenska hälso- och sjukvårdsorganisationen har av tradition haft en starkt
hierarkisk och byråkratisk struktur. Under 1980-talet inleddes en omfattande
decentralisering av hälso- och sjukvårdens organisation och administration. I
dess spår följde en intensiv försöksverksamhet med ökat resultatansvar, inslag
av konkurrens och marknadstänkande, kvalitetsutveckling, processorientering,
såväl som införande av nya drifts- och ägarformer. Ur ett organisationsteoretiskt
perspektiv finns det inga enkla och självklara lösningar att tillgå, utan i de flesta
organisationer är det snarare fråga om en svår balansgång mellan olika motstri-
diga krav, exempelvis mellan centralisering eller decentralisering eller mellan
samverkan och konkurrens. Det kräver ett mer relativistiskt synsätt, där organi-
sationsutveckling framförallt handlar om att utforma en situationsanpassad
organisation som kan vara både centraliserad och decentraliserad i olika avseen-
den beroende på förutsättningarna (Axelsson, 1998).

Regelverket och bestämmelserna inom hälso- och sjukvårdens organisation är
mycket svåra att förändra eller anpassa. Många av dessa regler är också sam-
mankopplade med andra regelsystem i samhället, till exempel regler för sjukför-
säkring och social omsorg. Dessutom hänger de ofta samman med en omfattan-
de lagstiftning, som i allmänhet kräver riksdagsbeslut för att kunna förändras
(ibid).

Under i stort sett hela 1990-talet har sjukvårdssystemet varit föremål för bespa-
rings- och rationaliseringsarbete. Därmed blev det allt viktigare att hålla sig
inom tilldelade budgetramar, vilket medfört att den egna enheten prioriteras
framför helheten. Varje enhet utför sina uppgifter ”på rätt sätt”, det vill säga
kostnadseffektivt, men det finns ingen avstämning om huruvida man utför ”rätt
uppgifter” (Åhgren, 1999).

Genom att i stället fokusera på att följa patientens väg genom vårdkedjan och på
så sätt betrakta sjukvården ur ett horisontellt processperspektiv, kan brister som
är resultat av att sjukvårdsorganisationen är uppbyggd och styrs vertikalt upp-
täckas och åtgärdas. På grund av bristande kommunikation mellan enheter riske-
rar vårdpersonalen exempelvis att ägna mycket tid till kontroller, väntan, dub-
belarbete och andra aktiviteter som inte är värdeskapande (ibid).

Omvärldsperspektivet har dessutom blivit viktigare på grund av konkurrensut-
sättning genom fritt vårdsökande, vårdgarantier, vårdavtal och nedläggningshot,
vilket enligt Åhgren (ibid) har utgjort ett starkt incitament för vårdpersonalen att
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bli mer kostnadsmedveten och förändringsbenägen. Åhgrens (ibid) konsulterfa-
renhet av participativa processer på sjukhus och enskilda kliniker är att de är
mycket kraftfulla och att man lyckats väl med att reducera sina kostnader utan
att sänka prestationsvolym eller kvalitet. I de fall han redovisar har det funnits
en potential till produktivitetsökningar som kunnat frigöras relativt enkelt
genom att göra personalen delaktig i rationaliseringsarbetet. En förutsättning är
dock att visa personalen tillit och att skapa utrymme och former för ett föränd-
ringsarbete.

3.1   Vårdkedjor

Att utveckla vårdkedjor innebär en strävan efter att både öka kostnadseffektivi-
teten och att förstärka vårdkvaliteten, men det är inte ett givet resultat. Den hit-
tillsvarande processutvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård har snarare
haft ambitionen att kostnadseffektivisera och rationalisera verksamheten, vilket
inte alltid betyder att processerna förändras för att underlätta och ge mervärde
för patienten. Metodförebilden kommer som tidigare nämnts från näringslivet
och bygger på ett processorienterat synsätt där bland annat ”ledtider”, det vill
säga väntetider mellan olika arbetsmoment, skall minskas så mycket som möj-
ligt (Åhgren, 1999).

På grund av att vårdkedjeutvecklingen är gränsöverskridande, berör flera basen-
heter, funktioner och personalkategorier, måste projekten sanktioneras och på ett
kraftfullt sätt stödjas av sjukvårdsledningen. Ett tydligt ledarskap är kanske den
enskilt viktigaste faktorn för att nå framgång i ett förändringsarbete (Champy,
1995). Genom att etablera så kallade vårdkedjeledare i sjukvårdsorganisationen
kan ledningen enligt Åhgren (ibid) bygga upp början till ett styrinstrument för
att samordna sjukvårdens totala resurser. Vårdkedjeledaren skulle då även
ansvara för eventuell samverkan med andra vårdkedjor. Detta innebär att vård-
kedjeledaren skulle få ansvar och befogenheter som liknar de som dagens verk-
samhetschefer har, även om de senare även har en mycket viktig roll att fylla
som funktionsansvariga för den service som ”upphandlas” av vårdkedjorna. Med
ett sådant system skapas incitament för utföraren att skapa en kostnadseffektiv
vård i hela vårdkedjan. Som en följd härav kan man förvänta att dubbelarbete,
kontroller, omarbete och så vidare minskar. Se även Axelsson (1998).

Axelsson (ibid, s 102) betonar också nödvändigheten av förändringar i det
administrativa ledarskapet inom hälso- och sjukvårdens organisation. Han menar
att den traditionella hierarkiska ledningen måste ersättas med en ”statsmanna-
ledning”, som bygger på ett utpräglat koncerntänkande. Det innebär bland annat
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att nya regler måste etableras för samspelet mellan ledningen och de olika bas-
enheterna inom organisationen. Dessa formuleras på följande sätt:

Regler för basenheterna:

• Formulera konkreta mål och ramar för verksamheten i samråd med förvalt-
ningsledningen,

• ge en god service till patienterna och till allmänheten, följ upp verksamheten
regelbundet,

• utvärdera  verksamhetens resultat och kostnader,

• korrigera verksamheten vid bristande måluppfyllelse eller överskridande av
de ekonomiska ramarna,

• informera och samråd kontinuerligt med personalen och med förvaltnings-
ledningen, samt

• samverka med övriga basenheter vid behov.

Regler för förvaltningsledningen:

• Formulera övergripande mål för sjukvårdsförvaltningen i samråd med den
politiska ledningen,

• formulera konkreta verksamhetsmål och ekonomiska ramar i samråd med de
olika basenheterna,

• håll fingrarna borta från basenheterna och deras verksamhet så mycket som
möjligt,

• ge basenheterna råd och stöd vid behov,

• följ regelbundet upp verksamheten inom hela förvaltningen och dess olika
delar, utvärdera verksamhetens resultat och kostnader,

• ingrip i basenheternas verksamhet endast i nödfall, samt samordna basen-
heterna och deras verksamhet vid behov.

Decentraliseringsprocessen har medfört att allt mer ansvar och befogenheter
överflyttats till exempelvis avdelningsföreståndare, vilket inneburit att sjukvår-
den utvecklats mot att bli en första-linje-driven organisation. Nya arbetsuppgif-
ter, inte minst administrativa, har kontinuerligt lagts till de befintliga, vilket
inneburit mindre tid till den primära uppgiften att ge vård åt patienterna.
Frustration skapas hos personalen då man inte kompenseras resursmässigt för
utökade arbetsuppgifter. Utvecklingen har skapat ett behov av att kritiskt grans-
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ka olika arbetsuppgifter och arbetssätt, för att fokusera mer på de primära upp-
gifterna och kärnprocesserna (Åhgren,1999).

Ökad decentralisering och marknadsinriktning av en organisation kräver samti-
digt stora administrativa förändringar. Framförallt måste den traditionella detalj-
styrningen som kännetecknar en centraliserad organisation ersättas av en friare
mål- och ramstyrning. Det medför bland annat att hela organisationen måste
involveras i ett omfattande målformuleringsarbete. Vidare krävs en förmåga till
kontinuerliga anpassningar av verksamheten. En av förutsättningarna för att
åstadkomma detta är informationssystem som snabbt kan ge besked om avvikel-
ser från verksamhetsmål och ekonomiska ramar så att korrigerande åtgärder kan
vidtas i tid (Axelsson, 1998). Det för oss in på betydelsen av adekvata informa-
tionssystem inom hälso- och sjukvården.

3.2   Informationssystem

Befintliga informationssystem är tyvärr ofta kopior av gårdagens och trots
moderna tekniska lösningar är innehållet dåligt anpassat till dagens informa-
tionsbehov. Det funktionsbaserade arbetssättet dominerar också som vi tidigare
konstaterat de flesta IT-system, vilket även gäller inom svensk hälso- och sjuk-
vård. Därför är det svårt att hantera information ur ett horisontellt vårdkedje-
perspektiv, där det är mer intressant att få helhetsbilden av hur mycket vård pati-
enterna får på de olika enheterna inom vårdkedjan. Problemet gäller inte bara
rent medicinsk informationshantering utan även ekonomisk information och
andra uppgifter. Decentraliseringen har drivit fram informationssystem som ger
en bra bild av resursförbrukningen på varje basenhet, vilket är ett ovärderligt
stöd för verksamhetschefer och avdelningschefer i budgetsammanhang. Sett ur
ett vårdkedjeperspektiv är det dock mindre intressant hur mycket resurser en
viss klinik förbrukar och kostnaderna som är förbundna med det. I stället bör
man få fram uppgifter relaterade till patientgrupper och vårdkedjor (ibid).

För att man ska kunna bedriva kontinuerlig utveckling av vårdkedjor krävs
således en informationsteknologi som stödjer ett processorienterat arbetssätt (se
Melin, 1998; Davenport, 1993).
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3.3   Kvalitetsutveckling inom sjukvården

Även om näringslivet har utgjort en stark inspirationskälla för rationaliserings-
program och metoder för kvalitetsutveckling inom sjukvården, propagerade
redan Florence Nightingale på 1800-talet för behovet av att mäta och följa upp
sjukhusens verksamhet. Hennes idéer har också inspirerat till granskning av
sjukhus och medicinsk utbildning och i förlängningen ett intresse för att
utveckla och mäta sjukvårdens kvalitet. I början av 1990-talet kom fokuseringen
på kvalitetsfrågor att framträda tydligare, delvis som en motreaktion till sjukvår-
dens ekonomisering. Många ansåg att man hade ökat effektiviteten på bekostnad
av kvaliteten. Tanken blev nu i stället att satsa på utveckling av kvaliteten i vår-
den för att därigenom öka effektiviteten, det vill säga ett omvänt sätt att tänka
(Åhgren, 1999).

Man hade tidigare länge arbetat med kvalitetscirklar inom sjukvården men nu
ökade intresset för andra näringslivsinspirerade metoder som Total Quality
Management (TQM) och kontinuerlig kvalitetsutveckling (CQI). Även ett antal
internationella ackrediterings- och certifieringssystem anpassades till svenska
förhållanden, varav den mest kända är The Malcolm Baldridge National Quality
Award, som modifierades till svenska förhållanden under begreppet Utmärkel-
sen Svensk Kvalitet (USK). Internationellt skedde också anpassningar av de
generella metoderna till hälso- och sjukvård. De fick dock inte någon större
genomslagskraft i Sverige. Däremot vidareutvecklade Landstingsförbundet USK
till ett kvalitetsutvecklingsinstrument för hälso- och sjukvården. Det resulterade
i Kvalitet, Utveckling och Ledarskap (QUL), vilket i första hand tillkommit för
internt arbete med kvalitetssystem och i andra hand för extern bedömning, i
syfte att utdela Utmärkelsen Svensk hälso- och sjukvård. QUL vilar på följande
13 utvärderingskriterier av verksamheten: kundorientering, engagerat ledarskap,
allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, process-
orientering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, lära av andra, snabba-
re reaktioner, faktabaserade beslut och slutligen samverkan (ibid).
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4  Kvalitetsutveckling inom Esther-projektet

Inom Esther-projektet har man använt sig av flera olika kvalitetsutvecklings-
metoder men med samma grundläggande managementvärderingar, nämligen
utveckling av en helhetssyn med fokus på patienten och utveckling av processer
för en ökad vårdkvalitet, samt ett ständigt förbättringsarbete som inbegriper
utveckling av personalen mot ett ökat individuellt och organisatoriskt lärande.

De metoder som använts är bland annat QUL, Human Process Reengineering
(HPR), Healthcare Process Reengineering, Business Process Reengineering
(BPR), de sju TQM-verktygen, Systemutveckling enligt Batalden, Balanced
Scorecard (BSC) samt den tidigare nämnda PDSA-cykeln.

Ledningen för projektet har varit medveten om nödvändigheten av att tillhanda-
hålla en vision. Den grundar sig på berättelsen om Esther, en 88-årig änka som
bor i sin egen lägenhet i Vetlanda och som vakar upp en morgon och känner att
hon har svårt att andas. Hon behöver hjälp. Esther är bekymrad över vart hon
skall vända sig, vart hon skall åka och hur det skall gå. Genom att skapa visio-
nen om ett hållbart och handlingskraftigt nätverk som Esther kan känna trygghet
i, har man försökt hjälpa personalen att fokusera patientvärden i hela vårdked-
jan.

Frågor som hur man hjälper sin personal att anpassa sig till de förändringar som
krävs genom att generera ny kunskap har lyfts fram. Men anpassning är inte till-
räckligt, utan är ännu viktigare, hur får man anställda som är delaktiga i för-
ändringsprocessen, kan sprida den ökande kunskapen och fortsätta vara motive-
rade? Betydelsen av kreativt tänkande har betonats, eftersom det finns en risk att
lösningarna inte blir tillräckligt radikala utan bara ger mindre förändringar.

Ett problem har varit att utveckla ett ledarskap som kan hantera både den verti-
kala och den horisontella strukturen i organisationen. Arbetet med system-
utveckling enligt Batalden gav ledarna en rekonstruktion av Esther, men det var
kanske ett alltför avancerat arbete och många ledare upplevde det svårt. Ledare
som inte var direkt involverade i Esther-projektet tvekade i förhållande till en
systemsyn, huvudsakligen på grund av att de oroade sig för sina positioner.

Man började dock tillhandahålla resurser på ett strategiskt sätt i förhållande till
kärnprocesserna, men det har varit svårt att följa upp om resurserna används på
ett effektivt sätt  med avseende på värdena i kärnprocesserna.



- En utvärdering av participation i förändringsarbete -

- 46 -

Det är synligt att nuvarande ledarskap ej är redo att brottas med
såväl kulturella som strukturella förändringar samtidigt, vilket kan bli
nödvändigt. Vi har på många sätt sett att förändringskraven som
aktualiseras i systemet skapar oro för de positioner som i dag har
etablerats. (Bertov et al, 2000, s 18)

Nödvändigheten av ett holistiskt utvärderingssystem har betonats. Man har för-
sökt att använda Balanced Scorecard (BSC), som har gjort det möjligt att disku-
tera systemet från fyra olika perspektiv: finansiellt, kundorienterat, process- och
lärande- samt tillväxtperspektiv. Det har varit svårt att finna mått för att följa
hela vårdkedjan, eftersom det inte funnits någon organisation eller några meto-
der för att mäta det. Hela vårdkedjan har således ännu inte enats kring ett
gemensatt instrument för patientuppföljning. Medicinkliniken, som har kommit
längst i arbetet med kvalitetsutvecklingsmetoder och mätverktyg, har fortfarande
en mycket kvantifierad mätning.

Hur kan vi utveckla nya modeller för lärande i organisationen? Det är en annan
fråga som lyfts fram. En av de större utmaningarna i projektet har varit att nå ut
till alla de närmare 4000 medarbetarna, sprida erfarenheter och kunskap och få
alla att känna sig engagerade.

På Medicinkliniken har man under flera år innan Esther-projektet startade arbe-
tat med förändringsprocesser, vilket har medfört att personalen har tillägnat sig
ett mycket positivt synsätt på förändringsarbete. Därför har man kommit längre
där än inom andra enheter i vårdkedjan.

En ytterligare vårdinstans som ingår i vårdkedjan kring Esther-patienter är den
Geriatriska1 kliniken inom slutenvården, som tyvärr inte har varit engagerad i
projektet, vilket upplevs som en brist.

                                               
1 Geriatrik är läran om de förändringar och sjukdomar som följer med åldrandet.
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5  Syfte

Syftet med föreliggande studie är att analysera hur participationen fungerat inom
ramen för Esther-projektet samt hur den relaterar till ständigt förbättringsarbete
och lärande, i riktning mot en processorientering av vårdkedjan och ökat fokus
på patienten. Utifrån syftet kan följande frågeställningar formuleras:

1. Hur har personalen upplevt sin delaktighet i förändringsarbetet? Analysen
kommer att göras utifrån de fyra dimensionerna kontroll, kommunikation,
aktivt förhållningssätt samt mänskliga hänsynstaganden, vilka grundar sig på
tidigare forskningsresultat. Frågor som också kommer att lyftas fram är:
Vilka faktorer har påverkat delaktigheten? Vilka hinder och svårigheter har
funnits? Vilka förändringar har skett?

2. Hur har förändringsarbetet fungerat och vilket lärande har skett såväl inom
organisationen som individuellt? Frågeställningen kommer även att brytas
ner i följande kompletterande delfrågor: Hur har lärandet skett och hur hålls
lärandeprocessen vid liv, så att den kan bidra till ett ständigt förbättrings-
arbete? Vilka förbättringar har skett i förhållande till målen för Esther-
projektet och vilken betydelse har participationen haft? Vilka förutsättningar
respektive hinder har funnits? Vilka insikter har Esther-projektet lett till?
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6  Metod

Studien har genomförts ur ett kvalitativt perspektiv och är av explorativ karak-
tär. Den har också en fenomenografisk ansats. Datainsamlingen har skett med
hjälp av fokusgrupper, som också kan betraktas som en form av gruppintervjuer.
En fokusgrupp kan definieras som en grupp människor som fokuserar på ett spe-
cifikt ämnesområde, då deltagarna i gruppen framför sina värderingar och ger
sina synpunkter på det aktuella ämnet eller den aktuella frågeställningen. Det är
en grupprocess där enskilda deltagares uppfattningar leder till associationer och
reaktioner hos andra och där många olika perspektiv på en fråga kommer fram.
(Obert och Forsell, 2000). Gruppernas storlek kan variera beroende på syftet,
men bör enligt olika källor ligga mellan cirka fyra och tolv personer. Ju
mindre grupper desto bättre förutsättningar för mer djupgående diskussioner
(Greenbaum, 1998; Wennberg, Hane, 1998).

Gruppledaren eller intervjuaren leder diskussionen men strävar efter att styra
gruppen så lite som möjligt. Uppgiften är snarare att med hjälp av en över-
gripande intervjuguide hålla diskussionen inom ramen för det ämne eller den
frågeställning som skall diskuteras. Gruppernas sammansättning bör vara sådan
att den har förutsättning att generera så varierande uppfattningar som möjligt.

Fokusgrupper används ofta i samband med utvärdering av anställdas uppfatt-
ningar, motivation, attityder och så vidare, i samband med utvecklings- och för-
ändringsarbete inom en organisation. Eftersom det stämmer väl överens med
syftet bakom denna studie, har jag bedömt fokusgrupper som en lämplig metod
att använda för datainsamling.

Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats, där man
intresserar sig för människors uppfattningar av olika aspekter på fenomen i om-
givningen. Den harmonierar således väl med intentionerna bakom fokusgrupper.
Den fenomenografiska utgångspunkten är att företeelser omkring oss kan ha
olika innebörd för olika människor. Man försöker då fånga, beskriva, analysera
och tolka olika uppfattningar om företeelser i omvärlden. Därför kan svaren inte
betraktas som rätt eller fel, utan det är uppfattningar som fokuseras. En avgräns-
ning görs i det att man fokuserar på en eller ett begränsat antal aspekter av ett
fenomen, vilket innebär att en eller flera övergripande frågor formuleras med
vars hjälp man försöker komma åt olika aspekter på en företeelse. Antalet med-
verkande personer i en fenomenografisk studie kan variera, enligt vissa källor
mellan 30 och 50 personer (Larsson, 1986) och enligt andra mellan 10 och 300
(Uljens, 1989).
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För att få en så god täckning som möjligt i denna studie, har målsättningen
varit att inbegripa samtliga vårdinstanser som ingår i vårdkedjan inom Esther-
projektet inom de totalt sex områden som inbegrips i Höglandsregionen, inom
landstinget i Jönköpings län. Det har inneburit att fokusgrupper har genomförts
med personal från två sjukhuskliniker, nämligen Medicinkliniken på Höglands-
sjukhuset i Eksjö och Rehabkliniken vid sjukhuset i Nässjö, olika enheter inom
sex primärvårdsområden respektive sex kommunområden. Det har också varit
en strävan att ha samtliga yrkeskategorier representerade från skiftande enheter
inom de olika områdena. Detta för att generera så många perspektiv som möjligt
på de aktuella frågorna. Alla yrkeskategorier finns dock inte verksamma inom
varje vårdinstans. För att ytterligare fånga spännvidden i uppfattningarna har det
även varit en ambition att i urvalet av gruppdeltagare få en väl avvägd balans
mellan dem som varit aktiva i någon projektgrupp inom Esther-projektet och
dem som inte har varit det. Kontakt har sedan tagits med samtliga berörda vård-
instanser för att informera om utvärderingen och uppmuntra till deltagande i
enlighet med ovanstående urvalskriterier.

Samtliga dessa målsättningar bedöms ha uppfyllts i rimlig utsträckning och
sammanlagt 55 personer har deltagit i studien, fördelade på följande yrkeskate-
gorier: Läkare (finns inte inom kommunen), sköterskor, vilket inbegriper både
sjuksköterskor och distriktssköterskor, biståndshandläggare (finns endast inom
kommunen), paramedicinsk personal, som inbegriper arbetsterapeuter och sjuk-
gymnaster (finns generellt sett inte inom kommunen), omvårdnadspersonal, som
innefattar undersköterskor och vårdbiträden, samt administrativ personal i egen-
skap av läkarsekreterare och administrativa assistenter.

Totalt har tolv fokusgrupper genomförts under en period av elva veckor, med
början under mars månad. Deltagarantalet har varierat mellan två och sju perso-
ner och gruppkonstellationerna har varit av två olika typer. I ena fallet har samt-
liga medverkande personalkategorier från en och samma enhet ingått i en fokus-
grupp. I andra fallet har vissa yrkesgrupper från flera olika enheter samlats till
en fokusgrupp, till exempel har läkare och paramedicinsk personal ingått i sam-
ma grupp. En annan gruppkonstellation har bestått av sjuksköterskor/distrikts-
sköterskor, biståndshandläggare och administrativ personal och en tredje av om-
vårdnadspersonal. Detta för att öka möjligheten att generera så varierande upp-
fattningar som möjligt.
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Tabell 1. Medverkande vårdinstanser, samt antal anställda från respektive
yrkeskategori.

Vårdinstanser Medicin-
kliniken
i Eksjö

Rehabkliniken
i Nässjö

Primärvårds-
områden

Kommuner

Anställda 250 130 500 2800

Yrkes-
kategorier

Antal
medverkande

Antal
medverkande

Antal
medverkande

Antal
medverkande

Läkare 1 1 5
Sköterskor 3 1 6 7
Bistånds-
handläggare

5

Paramedicinsk
personal

5 1*

Omvårdnads-
personal

1 1 2 9

Administrativ
personal

1 1 4 1

Totalt 6 4 22 23

Samtliga yrkeskategorier finns alltså inte verksamma inom alla vårdinstanser,
varför det är i sin ordning att det saknas uppgifter på vissa ställen i tabellen.

* Denna yrkeskategori finns normalt sett inte inom kommunen, men eftersom
äldrevården i sin helhet överförts till kommunen i Aneby finns det en arbetstera-
peut representerad där.

Intervjuerna inom fokusgrupperna har enligt rekommendation från litteraturen
på området enligt ovan, tidsmässigt varierat mellan cirka en och en halv till två
timmar. De har spelats in på band och transkriberats ordagrant, för att sedan
analyseras och tolkas med en strävan att fånga olika uppfattningar och värde-
ringar. Varje uttalande har under analysen initialt märkts med avseende på
individ, yrkeskategori och vårdinstans. Detta för att balansera analysen och ge
en så god representativitet av svarsalternativen som möjligt, som underlag för
tolkning och urval inför sammanställningen av resultaten. Genom jämförelser av
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likheter och skillnader i svarskategorier, har de olika svarsalternativen kunnat
hänföras till olika beskrivningskategorier i förhållande till de frågeställningar
som beskrivits under syftet med studien. Inga explicit namngivna kategorier har
upprättats i enlighet med ett renodlat fenomenografiskt tillvägagångssätt, efter-
som det inte bedömts tillföra något värde i analysen av det aktuella materialet.
Utifrån de olika beskrivningskategorierna har svaren sedan legat till grund för
resultat, diskussion och tolkning.

För att styra gruppen så lite som möjligt, strukturerades intervjuguiden endast på
ett övergripande sätt. Utgångspunkten för att analysera hur personalen upplevt
sin delaktighet i förändringsarbetet har varit Eklunds (2000) modell med de fyra
dimensionerna kontroll, kommunikation, aktivt förhållningssätt samt mänskliga
hänsynstaganden. Med utgångspunkt i Eklunds (ibid) studie har ett antal mer
specificerade kriterier inbegripits under de fyra dimensionerna enligt följande:

1. Kontroll: inflytande att påverka och förändra.

2. Kommunikation: kommunikation och informationsflöde horisontellt och
vertikalt samt över de kritiska gränserna mellan enheterna i vårdkedjan in-
klusive IT-systemets roll.

3. Aktivt förhållningssätt: motivation, engagemang (commitment2), initiativta-
gande, kreativitet.

4. Mänskliga hänsynstaganden: arbetstillfredsställelse och arbetsmiljöaspek-
ter.

I övrigt har intervjuguiden utgått från de frågeställningar som formulerats under
syftet ovan. Stödjande frågor har vid behov inflikats.

                                               
2 Jag kommer fortsättningsvis att konsekvent använda det svenska uttrycket engagemang som översättning till
det engelska begreppet commitment.
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7  Resultat

Den övergripande målsättningen med Esther-projektet är, som tidigare nämnts,
att utveckla ett mer helhetsorienterat vårdsystem för att uppnå bättre kvalitet för
patienten. Genom att fokusera på processerna inom vårdkedjan som helhet, har
man försökt arbeta mot detta mål.  För att konkretisera målsättningen skapades
en vision om ”Esther”, en konkret patient, och hennes behov inom vårdkedjan.
Genom att skapa visionen om ett hållbart och handlingskraftigt nätverk som
Esther kan känna trygghet i, har man försökt hjälpa personalen att fokusera
patientvärden i hela vårdkedjan.

Generellt sett visar resultaten från fokusgrupperna att man i stort sett har lyckats
bra med att förmedla den övergripande målsättningen och visionen kring Esther.
De flesta av de medverkande i studien är införstådda med mål och vision även
om det finns undantag, framförallt bland omvårdnadspersonalen inom kommu-
nen, som vi kommer att se längre fram.

7.1   En kort beskrivning av de olika vårdinstanserna

Höglandssjukhuset i Eksjö betjänar det östra sjukvårdsdistriktet inom landstinget
i Jönköpings län. Medicinkliniken, som har cirka 250 anställda, består av ett
antal olika avdelningar med skiftande medicinsk inriktning.

Rehabkliniken i Nässjö, som har ungefär 130 anställda och betjänar samma
distrikt, är en klinik för rehabilitering av i första hand äldre patienter men man
tar även emot en del yngre patienter med kroniska sjukdomar.

Primärvården inom landstinget och kommunens vård- och omsorgsverksamhet
är indelad i sex olika områden, nämligen Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås
och Vetlanda. Inom primärvården finns det cirka 500 anställda och inom kom-
munen omkring 2800.

I de flesta områden finns en strikt arbetsfördelning mellan landstingets primär-
vård och kommunens vård- och omsorgsverksamhet inom äldrevården, det vill
säga de vårdtagare som inbegrips i Esther-projektet. Den innebär till exempel att
distriktssköterskan inom landstingets primärvård i de flesta kommuner ansvarar
för den medicinska vården av patienten i hemmet, medan kommunen svarar för
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övrig omvårdnad. Inom vissa av kommunens boendeformer ansvarar kommunen
även för medicinsk vård. Denna uppdelning innebär att ansvaret för äldrevården
i de flesta kommuner ligger på två olika huvudmän.

I Aneby kommun har man dock en annan arbetsfördelning. Hemsjukvård och
rehabilitering bedrivs där på entreprenad av kommunen, vilket innebär att all
äldrevård sker i kommunens regi. Vårdcentralen i kommunen är privatiserad och
drivs i bolagsform av fyra läkare. På en annan primärvårdscentral finns både
privatpraktiserande och landstingsanställda läkare.

Vård- och omsorgsverksamheten inom kommunen är uppdelad på flera olika
funktioner som kan behöva en närmare beskrivning för att man skall förstå hur
arbetet är fördelat.

Särskilt boende i form av olika vårdbostäder med särskilt stöd och service, till
exempel före detta sjukhem, ålderdomshem, servicebostäder, gruppbostäder,
korttidsvård, dagverksamhet och dagrehabilitering. Det finns även så kallade
korttidsboenden eller korttidsavdelningar. Dit kommer vårdtagare från sjukhuset
eller direkt från hemmet och vistas där en tid medan man gör en bedömning om
de kan återgå till hemmet, eller om de behöver flytta in på något särskilt boende.
Sjukvården på särskilda boenden bedrivs i kommunens regi.

Hemtjänst/hemvård, som innebär insatser i ordinärt boende av social karaktär av
kommunens personal, med vissa inslag av sjukvård som leds av den landstings-
drivna hemsjukvården.

Omsorgsverksamheten, som ansvarar för utvecklingsstörda samt fysiskt och
psykiskt funktionshindrade personer. Även inom omsorgsverksamheten ansvarar
kommunen för sjukvården.

7.2   Medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö

7.2.1   Kontroll
Inflytande att påverka och förändra.

På Medicinkliniken har man arbetat mycket med att skapa ett öppet klimat, så att
alla ska känna att de får säga vad de tycker och komma med olika förslag till
förändringar. Personalen tycker de har lyckats skapat en kultur där varje röst blir
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hörd och där förändringar ses som ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet.
Det är inga problem att få igenom en förändring inom den egna enheten om man
har ett bra förslag att komma med.

Den bästa konkreta förändringen för att alla ska få aktuell information och möj-
lighet att påverka vad som sker på avdelningen och med patienterna är att samt-
liga personalgrupper deltar i sittronden. Särskilt undersköterskorna upplever
detta som mycket positivt. Sittronden fungerar dessutom som ett bra utbild-
ningstillfälle för alla. Det är något som har införts som ett resultat av Esther-
projektet.

7.2.2   Kommunikation
Kommunikation och informationsflöde horisontellt och vertikalt samt över de
kritiska gränserna mellan enheterna i vårdkedjan inklusive IT-systemets roll.

Kommunikation horisontellt och vertikalt inom den egna enheten

Det finns bra kommunikationsvägar horisontellt och vertikalt inom kliniken. Det
så kallade Veckobladet är ett bra forum för informationsspridning mellan olika
enheter och nivåer inom Medicinkliniken. Alla avdelningar har vissa veckor
som de ska skriva i Veckobladet, då man får ta upp det som anses viktigt. Det är
ett resultat av arbetet med QUL-kriterierna. Fördelen med den typen av infor-
mationsblad upplevs vara att alla får tillgång till samma information utan att den
förvrängs och vattnas ur som vid muntlig kommunikation. Samverkansprotokoll,
som innehåller beslut kring verksamheten som tas av fackliga organisationer och
klinikledningen, vilket till exempel kan gälla neddragningar av verksamheten
under sommaren, skickas också ut och fungerar mycket bra som informations-
och kommunikationsmedel. Även protokoll från möten i arbetsutskottet distri-
bueras. Personalen upplever generellt att de får bra information om vad som sker
inom kliniken. Det gäller dock att ta sig tid att sätta sig in i informationen men
”vill man bli informerad så blir man det” är inställningen. De har tidigare varit
vana att bli ”serverad” information, men poängterar att lär man sig komma in i
att söka information själv så fungerar det bra. Det finns dock en risk att tids-
bristen hindrar dem från att ta sig tid att titta i pärmar och på anslagstavlor.
E-mail nämns som ett annat bra kommunikationsmedel, framförallt sekreterare
emellan.
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Kommunikation mellan vårdinstanserna inom vårdkedjan

En av de största svårigheterna för att få vårdkedjan att fungera smidigt uppstår
när det inte finns plats att ta emot patienten inom kommunens vårdenheter. Det
har skapat irritation också därför att man inte har förstått varandras arbetssitua-
tion, till exempel biståndshandläggarnas sätt att arbeta.

Förståelsen för varandras arbetssituation tycker de dock generellt har ökat tack
vare Esther-projektet. Det gäller både i relation till kommun och primärvård.
Kommunikationen har blivit bättre genom att personal från Medicinkliniken har
auskulterat3 ute i primärvården och i kommunens vård- och omsorgsverksamhet.
Man betonar hur viktig kommunikationen och förståelsen för arbetssituationen i
nästa del av vårdkedjan är, då det fortlöpande genererar nya och bättre lösningar
för patienten. ”Det som är problemet är att man inte har tid att hela tiden hålla
på med just det här genom att patienterna tar tid.”

Ett exempel på bättre kommunikation som ett resultat av Esther-projektet är att
omvårdnadsepikrisen4 färdigställs innan patienten skrivs ut och faxas direkt till
kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

Det finns dock fortfarande brister i kommunikationen med andra enheter i vård-
kedjan. Dessa problem skulle behöva diskuteras mer för att kunna åtgärdas. Det
anses exempelvis svårt att få tag på personalen inom kommunens vård- och om-
sorgsverksamhet genom att de är ute på fältet och arbetar och därför inte är
anträffbara. Bra rutiner saknas för detta. Det gör att det går åt mycket tid för
sköterskorna att ringa telefonsamtal och det tar tid från patientvården och är där-
för till nackdel för patienterna. Man tycker det skulle behövas någon jourperson
inom kommunen som hela tiden var tillgänglig. ”Det kan vara en patient som
ska hem och sköterskorna vet inte om det finns någon som tar emot patienten.
Det är viktigt att tänka på det sociala och det är inte möjligt att planera detta,
utan det blir så att finns det ingen som kan ta hand om patienten, så får den
stanna och det är ett problem för patienten”.

                                               
3 Auskultering innebär att man som en del i det egna lärandet studerar verksamheten på en annan enhet genom
att direkt på plats ta del i den. Hospitering avser auskultering på ett sjukhus.
4 En epikris är ett avslutande parti i en patients sjukjournal, där man sammanfattar sjukhistorien, symptomen,
undersökningsfynden samt sjukdomens diagnos, behandling och prognos, vilket dock avser den så kallade medi-
cinska epikrisen. Omvårdnadsepikrisen är inte lika medicinskt detaljerad utan mer inriktad på generella omvård-
nadsfrågor relaterade till kommunens vård- och omsorgsverksamhet.
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IT-stöd

Ett problem är att det saknas ett gemensamt system för patientdokumentation
inom hela vårdkedjan. Det anses utgöra en propp i systemet, som i stor utsträck-
ning påverkar att inte alla inom vårdkedjan har tillgång till aktuell information
om patienten. Aktuella svar på laboratorieprover nämns exempelvis som något
man saknar. Ett arbete med ett gemensamt IT-system pågår men det tar tid,
eftersom det saknas resurser. Det finns också säkerhetsaspekter samt sekretess-
och integritetsaspekter från patientens synvinkel som måste lösas.

Det finns däremot ett landstingsgemensamt intranät för samtliga sjukvårds-
distrikt, där annan gemensam information presenteras kontinuerligt. Det är ett
informationssystem som anses ha stor potential för att förbättra informations-
flödet i hela vårdkedjan. Meningen är att relevant information ska finnas till-
gänglig på intranätet så att det ska gå smidigare att få information om exempel-
vis vårdprogram för olika patientkategorier, att det ska finnas tillgång till stan-
dardiserade blanketter och rutiner, rådgivning med mera. Det är ganska fritt att
lägga in vad man vill där. Det är tänkt att underlätta i framtiden genom att alla
till exempel kan använda samma vårdprogram för vissa patientkategorier. Dock
saknas sökmotor än så länge så det är svårt att hitta det man ska.

7.2.3   Aktivt förhållningssätt
Motivation, engagemang, initiativtagande, kreativitet.

Att man får gehör för sina idéer har gjort mycket för att skapa en känsla av del-
aktighet, motivation, engagemang och så vidare. ”Jag tycker man har känt sig
väldigt delaktig” är en förhärskande inställning. Kunnig personal, bra samhörig-
het och teamkänsla samt trygghet i arbetsgruppen har också betytt mycket. Någ-
ra kommentarer är: ”Alla är inblandade och alla får tala. Inget har varit serve-
rat och det har varit intressant.” ”Trygghet i arbetsgruppen och rak kommuni-
kation. Det är inget tjafs utan folk litar på varandras kompetens och man kan
prata med varandra och tillåts komma med idéer.” Det finns dock de som tyck-
er att det är svårt eller negativt att ta egna initiativ. De vill att någon säger till
dem vad de ska göra, men det verkar bli bättre undan för undan säger man. ”Det
är individuellt om du vill bli styrd eller inte. Man måste tänka på ett annat sätt
och vara mer flexibel för att klara det nya sättet att arbeta.”

Samtliga avdelningar på Medicinkliniken har genomgått en omorganisation där
personalkonstellationerna har ändrats i stor utsträckning. Det är något som anses
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ha gjort arbetet intressantare. ”Omorganisationen har gjort att kompetensen har
höjts genom att man fått utbyta kunskap och erfarenheter, det är det bästa man
har gjort.” ”Det har också varit kul att få välja nytt.” Det finns dock de som är
negativt inställda till förändringarna eftersom de har blivit ”utslängda från sina
trygga bon och inte hittat sin nya plats”.

Att få vara med och formulera sin egna mål har ansetts betydelsefullt, ”det har
varit skönt att få sätta egna ord på utvecklingen”. Man säger dock att det skulle
behövas mer stöd från ledningen nu när den grå vardagen har tagit vid efter det
upplyftande utvecklingsarbetet under de så kallade ”teamveckorna” under hös-
ten och vintern. Samtlig  personal har då under en veckas tid i olika omgångar
genomgått ett utbildningsprogram för kvalitetsutveckling. Man tycker det skulle
behövas någon ”resursperson” som är tillgänglig och som kan fånga upp pro-
blem och fortsätta att vara drivande, för att inte förändringsarbetet skall stanna
av så att man halkar tillbaks i gamla hjulspår igen. Det behövs fortlöpande
bekräftelse på att man är på rätt väg. ”Ett sånt här förändringsarbete kostar så
mycket i tid och pengar så en resursperson för uppföljning och stöd skulle säkert
vara lönsamt för att ta tillvara de insatser som redan gjorts. Det är ett sätt att
snabbare arbeta mot målen.” Man påpekar dock: ”Avdelningsföreståndaren har
för mycket annat att sköta för att hinna med den rollen, det kan man inte begära.
Alla har inte den kunskapen om man är på rätt väg och då behövs det någon
som stöttar.”

7.2.4    Mänskliga hänsynstaganden
Arbetstillfredsställelse och arbetsmiljöaspekter.

Arbetstillfredsställelsen på kliniken är genomgående hög. Kommentarer som ges
är: ”Det finns personal som har jobbat i många år och det ger en trygghet.”
”Det är skönt att vara trygg i de erfarna och det ger trygghet till de yngre.”
”Det är viktigt att man tar hand om varandra.” ”Det finns en bra teamkänsla.”

Feedback anses vara mycket viktigt för arbetstillfredssällelsen: ”Den är jätte-
viktig för att man ska kunna fortsätta i rätt riktning och känna att allt fungerar
bra.” De tycker att de har bra styrverktyg i dag och BSC nämns som ett bra in-
strument för att fortlöpande mäta och följa upp vad som åstadkoms.

Lokalerna upplevs för trånga, vilket anses ha skapat en dålig fysisk arbetsmiljö.
Det har skapat irritation och gjort det svårt att hålla ordning på saker. På en av-
delning har ventilationen varit väldigt dålig, ”man blir helt seg i huvudet. Men
nu har det kommit en ”ismaskin” som har medfört mycket bättre luft, ”man tän-
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ker mycket bättre, man hade jättehuvudvärk varje dag när man kom hem tidiga-
re.” Ombyggnation är dock på gång för att förbättra lokalerna.

7.2.5   Ständigt förbättringsarbete och lärande

Personalen på Medicinkliniken tycker att de har lärt sig att automatiskt tänka
flera steg framåt kring patienten i vårdkedjan och man är medveten om att det är
viktigt att det tänkandet måste finnas hos alla. ”Esther-projektet har visat att vi
inte är någon ö utan att vi är en del av en vårdkedja.” Att arbeta med pro-
cesstänkande tycker de är ett bra sätt att fokusera på patientens väg genom vård-
kedjan.

”Jag tror att folk ser mer en helhetsbild, man ser hela vårdkedjan” säger läka-
ren. ”Det vi gör, det gör vi både för oss och för nästa steg i hela kedjan och gör
alla så hela vägen så lyfter vi ju varandra. Man ser var överlappningarna finns
och det innebär att kommer någon med en förändringsidé så kommer genast
frågan, ja men vad innebär det för nästa led då? Det har blivit ett automatiskt
sätt att tänka. Alla inser att detta är enda sättet att komma fram.”

Det betonas att alla måste inse att det är en fortlöpande process och att man ald-
rig kommer fram till något färdigt resultat, vilket kan vara svårt innan man lär
sig det. Man säger att det är lätt att fastna i känslan att det alltid är något som
pågår men att ingenting händer. ”Ser man bara röran har man inte lärt sig att se
dynamiken i utvecklingsarbetet. Från den dagen vi började med aktivt kvalitets-
arbete så blev det en enda röra och det kommer det att fortsätta att vara i all
framtid. Man måste därför se tillbaka för att förstå vilka förändringar som skett,
annars tror man att allt är ett kaos.” Det är då viktigt att kunna mäta vad som
händer och få feedback på det.

Risken för att falla tillbaka till gamla rutiner påpekas om ledningen inte efterfrå-
gar vad det är som sker på avdelningarna. Det anses viktigt att ledningen hela
tiden ser till att arbetet med förändringar och förbättringar fortgår. ”Om inte led-
ningen efterfrågar resultat så händer ingenting.” ”För fem år sedan hade jag
ingen kontroll på vad jag gjorde i fråga om verksamhetens resultat och hur jag
lyckades, det har jag nu” säger läkaren.
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Kvalitetsutveckling

Personalen tycker att de har haft stor hjälp av olika kvalitetsutvecklingsmetoder
i förändringsarbetet. ”De flesta små projekt har gett utslag och betytt mycket.”
Läkaren säger att Esther-projektet har ändrat hans sätt att arbeta radikalt.
”Äntligen förstår man från ledningshåll vad sjukvård går ut på.” Han tycker att
man har slutat mäta ”idiotparametrar” och i stället nu låtit personalen få ta del i
att bestämma mål och mått med hjälp av bland annat BSC. ”Nu finns det kvali-
tetsparametrar över hur mycket bättre patienterna blir. Det är något som BSC
medverkat till.” Synkroniseringen mellan BSC och IT-stöd som hjälpmedel för
att utveckla eller använda metoderna betonar han också som mycket viktig. Han
påpekar också mycket starkt betydelsen av ledningens stöd och engagemang
från högsta nivå, samt vikten av att arbeta med strukturerade metoder i ett
utvecklingsarbete. ”Ett jätteproblem är dock hur man skall följa upp lärandet i
vardagen, det krävs mycket entusiasm och eldsjälar.”

Läkaren berättar att han nu kan följa upp sina patienter betydligt bättre med
hjälp av olika mätmetoder. Han kan kontinuerligt följa upp olika mätvärden och
jämföra mot ett nationellt register. ”Har du inte kvalitetssystem och möjlighet att
följa upp det på något sätt och jämföra med andra, då är ju risken stor att du
arbetar i kaos och inte åstadkommer någonting och gör fel saker. Det finns
jättemycket att arbeta på för att förfina mätverktygen, men jämfört med för fem
år sedan fanns inga verktyg alls.” I dag är det lätt  att ta fram konkret informa-
tion i form av mätvärden och grafer via IT-systemet som man kan visa patienten,
förklara och diskutera.

7.2.6   Insikter från Esther-projektet

Personalen på Medicinkliniken tycker att förståelsen för varandras arbetssätt och
arbetssituation på de olika enheterna i vårdkedjan har ökat genom Esther-
projektet, inte minst genom auskultation på varandras enheter och diskussions-
möjligheter. Här finns dock fortfarande brister. Man betonar återigen hur viktigt
det är med god kommunikation mellan och förståelse för arbetssituationen i
nästa led i vårdkedjan. ”Det som är problemet är att man inte har tid att hela
tiden hålla på med just det här genom att patienterna tar tid.” Det saknas bland
annat bra rutiner för hur samarbetet med kommunens vård- och omsorgsverk-
samhet skall fungera, vilket tar mycket tid från personalen och skapar problem
för patienterna.
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Det upplevs finnas ett problem med tänkesättet i vårdkedjan, att det är Medicin-
kliniken som har fört fram kvalitetsarbetet och att det bara är Medicinkliniken
som tjänar på det här. Läkaren tror att problemet huvudsakligen ligger på led-
ningsnivå inom de lokala enheterna och att man inte kan få sin organisation att
ställa upp. ”Primärvården måste ha samma typ av förändringsarbete och inse
att det finns vinster att hämta. Det går inte att bedriva förändringsarbete som en
isolerad ö. Höglandets sjukvårdsområde måste därför lägga en gemensam stra-
tegi, där cheferna är tydliga hela vägen och det pågår […]. Det är också mycket
viktigt med sjukvårdsdirektörens policy. Det måste från högre nivå finnas en
tydlighet i instruktioner och vad vinsterna är. Det är därför viktigt att ledningen
ställer sig bakom och att de går ut och betonar vikten av att man arbetar mot ett
gemensamt mål och ställer sig bakom en gemensam policy. Det räcker inte att
de håller sig på en klinik  utan det måste vara på högsta nivå, genom att alla
interagerar med varandra. Det gäller att få upp Esther på hög nivå, annars kan
arbetet med kvalitet haverera. Det går inte att vara isolerad i ett sådant arbete.”

7.3   Rehabkliniken, sjukhuset i Nässjö

7.3.1  Kontroll
Inflytande att påverka och förändra.

På Rehab i Nässjö känner man sig inte delaktiga eller involverade i Esther-
projektet. Det upplevs som något som inte riktigt angår dem. ”Det verkar som
att det fungerar eftersom de har lagt ner vårdplatser i Eksjö men det är inget
som angår oss.”

De tycker sig heller inte ha något inflytande att påverka inom projektet. ”Det är
andra som bestämmer och det finns inget vi kan göra för att påverka. Det som
de gör påverkar inte oss å andra sidan.”

Personalen upplever projektet som något som styrs från Medicinkliniken och att
det är de som bestämmer: ”Vi kan inte påverka det som sker där borta för vi
sitter ju här och vi försöker göra våra arbetsuppgifter. Vi är en del i kedjan och
vi kan inte påverka dem. Vi ska göra ett bra arbete i det som vi pysslar med och
sedan så fungerar sakerna.”

Besparingar på Rehabkliniken anses också förhindra deras inflytande och möj-
ligheter att påverka och delta i Esther-projektet.
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7.3.2   Kommunikation
Kommunikation och informationsflöde horisontellt och vertikalt samt över de
kritiska gränserna mellan enheterna i vårdkedjan inklusive IT-systemets roll.

Kommunikation horisontellt och vertikalt inom den egna enheten

Rehabkliniken har ett stort informationsmöte två gånger om året, där allt som rör
kliniken delges personalen. Däremot förekommer ingen kommunikation eller
information som rör Esther-projektet.

Kommunikation mellan vårdinstanserna inom vårdkedjan

Det finns ett önskemål om att kunna följa upp patienterna bättre än man gör nu.
Det gäller både de patienter som kommer in på vårdhem efter behandling på
Rehab och de som går tillbaks till hemmet. Bättre kommunikation med kommu-
nens vård- och omsorgsverksamhet efterlyses därför. ”Det borde finnas en när-
mare kontakt med kommunen, så patienterna kan bli bättre vårdade.”

Personalen upplever att kommunen kräver mer information om patienterna från
Rehab än vad som egentligen behövs. Däremot tycker de inte att kommunen
ger Rehab tillräcklig information. ”Kommunen skickar aldrig information om
patienterna men kommunen kräver all information av oss när patienten skickas
hem.” Vidare anser de att det blir mycket dubbelarbete i kommunikationspro-
cessen med kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

Gruppen tycker det skulle vara bra om det gick att auskultera på de olika enhe-
terna i vårdkedjan för att öka förståelsen för varandras arbeten och skapa förut-
sättningar för att arbeta smidigare, men de anser att bristande personalresurser
gör det omöjligt. Det upplevs svårt att utifrån nuvarande förutsättningar hitta
något forum för att diskutera den här typen av problem. Motivationen att söka
sätt att diskutera problemen är dessutom låg.

IT-stöd

När det gäller IT-systemet så skulle man önska ett gemensamt system för hela
vårdkedjan för att underlätta kommunikation och undvika dubbelarbete både när
det gäller dokumentering och provtagning. ”Det finns mycket som man skulle
kunna ändra här. Det är bara att sätta sig ner men tiden finns inte. Det är svårt
att få inspiration att sätta igång då.” Det är dock på gång att införa det så kalla-
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de SPAS-systemet som finns i Eksjö, där omvårdnadsepikriser skall kunna skri-
vas in och på sikt skall också datorjournal införas.

7.3.3   Aktivt förhållningssätt
Motivation, engagemang, initiativtagande, kreativitet.

Motivationen att arbeta med Esther-projektet är enligt kommentarerna från
gruppen mycket låg, för att inte säga obefintlig. Det tycks inte för närvarande
finns något som genererar engagemang, initiativtagande eller kreativitet för
projektet som sådant. En viktig faktor för att skapa motivation inom den dagliga
verksamheten är enligt personalen relationerna till de anhöriga och patienterna.
”Det är i relationen med de anhöriga som den bästa feedbacken finns. Det är
det som är viktigt och det är i relationen med de anhöriga som man måste ta sig
tid.”

7.3.4   Mänskliga hänsynstaganden
Arbetstillfredsställelse och arbetsmiljöaspekter.

Eftersom delaktigheten i Esther-projektet upplevs obefintlig, finns inga direkta
kopplingar till aspekter på arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö i samband med
projektet. Rent generellt anses dock arbetsmiljön på kliniken vara bra och de
flesta trivs. Det uppges ha betydelse för arbetstillfredsställelsen att det är ett litet
sjukhus där man känner och hejar på alla. Det bidrar till att man känner sig
bekräftad. ”Det är kul att arbeta här. Det är viktigt med arbetskamraterna, att
man trivs med dem. Det finns ett gäng som arbetar tillsammans och då kommer
man varandra närmre. Det är bra och yrkesgrupper suddas ut.”

Man betonar också att en viktig faktor för arbetstillfredsställelse att se fram-
stegen hos patienterna, även om förbättringarna inte är så stora, samt att få feed-
back från de anhöriga.

7.3.5   Ständigt förbättringsarbete och lärande

Esther-projektet anses inte ha genererat något lärande eller satt i gång något för-
bättringsarbete på Rehab. När det gäller metoder för kvalitetsutveckling säger
man följande: ”QUL har vi använt och nu börjar vi höra talas om BSC. Vi har
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inte fått någon information om det utan vi har uppfattat att det är det som ska
efterträda QUL. Det är några som har fått åka på studiebesök, annars har
vi inte hört så mycket om det hela. Vi vet att det är något som förekommer på
Medicinkliniken i Eksjö men annars vet vi inte något mer.” Jag frågar om de
tycker BSC verkar vara något positivt och läkaren svarar: ”Vi vet inte vad det
är. Det är för mycket papper i vårt arbete redan och BSC känns som en extra
börda som läggs på organisationen och tar tid från patienterna. Det är ju något
som direktören tycker är viktigt. Det enda är att jag vill inte vara med om fler
blanketter att skriva i.”  Ytterligare en kommentar är: ”BSC kallas ju kvalitets-
säkring men det är ju pappersarbete och det tar en massa tid från det ordinarie
arbetet. Kvalitet är väl bra men det tar ju mycket tid från patienterna. Men kan-
ske sparar man tid i det långa loppet.”

Det är framförallt neddragning, sparkrav och därmed ont om personal som gör
att man känner sig pressade. Dessutom påpekar man att det är svårt att rekrytera
ny personal.

Vi diskuterar om det skulle vara bra att få stöd i förändringsarbetet från externt
håll. ”Det skulle säkert vara bra att få stöd från Eksjö som har kommit längre.
Det enda är hur detta skulle gå till. Problemet är att det här är en Rehabklinik,
vi kan ju inte sätta samma mål som en Medicinklinik.” Osäkerhet om vilka kva-
litetsmetoder som skall användas och resursbrist poängteras återigen: ”Det har
funnits tal om på sjukhuset att införa BSC men nu tar nedskärningarna all ener-
gi. Det är dock inte klubbat ännu att man ska använda BSC.”

7.3.6   Insikter från Esther-projektet

Personalen på Rehab upplever att de är dåligt informerade om Esther-projektet.
”De får gärna komma hit och informera mer om vad det är. Det går inte att
säga mer om något vi inte är delaktiga i. Vi skulle gärna vilja veta mer. Vi vet ju
lite om vad det handlar om. Nu finns det ingen tid för att införa BSC. Det är ett
för pressat läge. Det faller inte i god jord. För tre år sedan stängdes 25:an och
flera fick gå och det är känsligt och nu drabbas samma folk igen.”

Man längtar också efter arbetsro. ”Det vi skulle vilja ha är arbetsro och en
trygghet. Det är jobbigt med denna oro som vi har. När hela tiden pengar ska
styra är det svårt.” Vi diskuterar vad de tycker att arbetsro innebär: ”Ja, då vill
man ju veta hur allting är. Att få veta hur allt är och inte behöva leva i osäker-
het. Det går åt för mycket arbete till att diskutera förändringarna och rykten
sätter fart och alla blir oroliga så man blir precis slut. Det skulle kännas bra
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med en period med arbetsro och inte förändringar. Det har varit för jobbigt,
man orkar inte jobba för att man är så orolig för vad som kommer att hända.
Det behövs mer information så man verkligen vet vad som händer i organisatio-
nen. Det skulle också behövas mer pengar i organisationen.”

7.4   Primärvården

7.4.1   Kontroll
Inflytande att påverka och förändra.

Fyra av de fem distriktsläkare som deltagit i studien tycker inte att de har känt
sig delaktiga i Esther-projektet när det gällt möjligheten att påverka och förändra
vårdprocessen. De har inte varit aktiva i någon projektgrupp. En läkare påpekar
dock: ”De som har varit med har nog upplevt möjligheter och inflytande att på-
verka, det ska vi inte döma ut. Men sedan om det har lett till så mycket är frå-
gan.” En annan läkare säger: ”För min del har inflytandet att påverka varit
noll”. Han menar också att det är svårt att få distriktsläkare att samarbeta efter-
som det finns för många individualister och för många olika åsikter inom kåren
och att man inte vill låta sig styras.

En distriktsläkare som är primärvårdschef och som har varit mycket aktiv inom
Esther-projektet, tycker i motsats till de övriga att hennes möjligheter att påver-
ka och förändra har varit god. Det svåra tycker läkaren har varit att få alla i per-
sonalen delaktiga: ”Det är ju en koloss, men börjar det väl rulla lite så kan man
ju se en snöbollseffekt. För att få allas delaktighet har vi medvetet skiftat perso-
nal i Esther-grupperna under tiden. På så sätt har alla fått en liten smak av
’Esther’ för att alla ska kunna engagera sig. Annars blir det ingen spridning.”

En distriktssköterska påpekar att hon har känt sig delaktig och haft inflytande att
påverka förändringsarbetet, eftersom hon varit en av de aktiva representanterna
inom Esther-projektet. Hennes första linjechef, som befinner sig på samma
vårdcentral, är dessutom en av huvudpersonerna inom projektet och har infor-
merat bra. De två har arbetat mycket tillsammans i projektet. Andra distrikts-
sköterskor tror att de kunde ha påverkat mer om de hade velat.

Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna känner sig generellt sett lite utanför
projektet i olika avseenden, eftersom flera av dem arbetar under två huvudmän,
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både landstinget och kommunen. Det gör att man tycker sig falla lite mellan två
stolar och därmed har begränsade möjligheter att påverka Esther-arbetet.

Undersköterskor och sekreterare anser inte att de känt sig delaktiga i projektet
och tycker sig inte ha kunna påverka några förändringsprocesser.

7.4.2   Kommunikation
Kommunikation och informationsflöde horisontellt och vertikalt samt över de
kritiska gränserna mellan enheterna i vårdkedjan inklusive IT-systemets roll.

De största problemen inom Esther-projektet som påpekas av i princip alla, även
inom primärvården, visar sig vara relaterade till kommunikations- och informa-
tionsaspekter, vilket får belysas av följande kommentar: ”Det är svårt att ta till
sig Esther-konceptet när man inte förstår tillräckligt och får tillräcklig informa-
tion.” Samtidigt finns det en paradox i den generellt sett stora informations-
mängden som medför svårigheter att orka sortera och ta till sig relevant infor-
mation.

Kommunikation horisontellt inom den egna enheten

Ett problem inom primärvården är den höga omsättningen av distriktsläkare,
vilket ställer stora krav på kommunikations- och informationsstrukturen. Det
påvekar kontinuiteten negativt när det gäller att upprätthålla bra rutiner och
kommunikation inom vårdkedjan, vilket ställer högra krav på ledning och goda
rutiner. Ledningens roll anses mycket viktig för att engagera och sprida infor-
mation, ”annars faller det” säger en av cheferna som också tillägger: ”En förut-
sättning är att ledningen är intresserad, har en tillåtande inställning och upp-
muntrar till diskussioner. Informationsspridningen inom den egna enheten anses
dock av de flesta vara för dålig.

Det visar sig att många inte känner till om det finns någon kontaktperson eller
representant för Esther-projektet på den egna vårdcentralen. Man tror att det
skulle underlätta informationsflödet om det fanns en sådan ”resursperson” med
tydligare roll, som kunde fungera som kontaktlänk och informatör och som man
kunde diskutera vårdkedjefrågor med. Återföringen från nätverksträffarna upp-
levs dåliga av sköterskor som inte varit närvarande på dessa.

Bra disponerade lokaler som främjar den dagliga kommunikation anges som
betydelsefullt, vilket saknas på en del arbetsplatser. Arbetsterapeuterna på en
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vårdcentral upplever sig sitta ”vid sidan om” i lokalerna. De saknar den dagliga
kontakten med andra yrkesgrupper, framförallt distriktssköterskorna. Vikten av
den spontana dagliga kontakten påpekas för god informationsspridning liksom
att ha ett gemensamt fikarum, vilket de också saknar.

Bristande ”luft i systemet” utgör ett annat hinder för kommunikation. ”Jag kan
jobba en hel vecka utan att hinna växla ett ord med en kollega som sitter i rum-
met bredvid” säger en läkare som också påpekar att det ofta är vid kafferaster
eller spontana möten som man löser problem. ”Men det finns väldigt lite luft i
systemet och anorektiska organisationer överlever inte så länge, för man måste
utvecklas.”

Kommunikation vertikalt

En distriktsläkare påpekar att sjukvården har en oerhört komplex överbyggnad,
ett omfattande regelverk som fastställs av socialstyrelsen, en historia och tradi-
tioner som tillsammans motverkar det horisontella processarbetet. ”Man får se
det som en födelseprocess som ju är jättejobbig men kanske nödvändig.” Andra
synpunkter som framkommer är att det finns ett ledarsystem som är mycket
hierarkiskt, där den strikta uppdelningen i yrkeskategorier och revirbevakande
också bromsar ett processtänkande. Som ledare gäller det då att förändra den
traditionella synen på sitt ledarskap och aktivt arbeta på att bli mer process-
tänkande påpekar en chefsläkare.

Att som arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbeta mot två huvudmän, anses
också hindra deras möjligheter att kommunicera vertikalt i organisationen, vilket
är ett problem som också är kopplat till förutsättningarna att påverka och för-
ändra. Några uttrycker att de känner sig lite ”bortglömda”, inte minst vad det
gäller utvecklingen av IT-systemet, eftersom de fortfarande inte har några dato-
rer utan ”bara en gammal skrivmaskin”. De har dock varit med i ett kvalitetsut-
vecklingsarbete som skett i samverkan med hela länet, där man utvecklat rutiner
för olika behandlingsmetoder samt journalföring. Samtliga arbetsterapeuter i
östra distriktet använder till exempel samma sökord i sin hantering av patient-
information, men eftersom de inte har några egna datorer så de kan inte gå in
och skriva i journalerna som kollegorna på andra håll kan, utan de måste vända
sig till läkarna.

Det dubbla huvudmannaskapet påpekas ofta som en hindrande faktor för att
utveckla smidiga vårdprocesser. ”Det är segt och tungarbetat.” I Aneby kom-
mun har man däremot inte detta problem. Där drivs hela äldrevården i kommu-
nens regi och landstinget betalar en summa för detta varje år. Det arbetssättet
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tror man i Aneby medför bättre vård för patienten. Läkaren upplever att ”det är
väldigt mycket mindre konflikter här” jämfört med där man har den traditionella
uppdelningen av vården mellan landsting och kommun, vilket han också har
erfarenhet av. Det blir även smidigare kommunikationer. En sköterska påpekar:
”När man talar med kollegor inom andra kommuner så har de ju avsevärt läng-
re kommunikationsvägar, krångligare och mer revirtänkande och bevakande av
varandra i fråga om vem som skall göra vad som inte förekommer här.” Även
kollegor utanför Aneby påpekar att ”det verkar fungera bättre i Aneby” i det här
avseendet.

Kommunikation mellan de olika primärvårdsenheterna

Den ökade decentraliseringen under 1990-talet upplevs av vissa ha medfört att
det blivit alldeles för stor handlingsfrihet för de enskilda vårdcentralerna. Det
har lett till att man arbetar på väldigt olika sätt, vilket försvårar samarbetet.
En sammanhållande administration för primärvården efterlyses av en distrikts-
läkare.

Kommunikation mellan vårdinstanserna inom vårdkedjan

Kommunikationen och samarbetet med kommunen upplevs generellt fungera
ganska smidigt, men problemet med det dubbla huvudmannaskapet återkommer
ideligen. Det upplevs fortfarande finnas vissa konflikter på grund av revir-
tänkande mellan kommun och primärvård när det gäller vem som skall göra vad
och patienterna kommer då i kläm.

Kontakterna med slutenvården upplevs lite svårare. Det anses delvis bero på det
större geografiska avståndet, som gör det svårare att etablera smidiga kontakter
och mötesplatser. När det gäller samarbetet med kommunen säger man att ”man
vet vem man skall tala med och vi kan lösa det på ett möte”. Från primärvården
finns en allmän uppfattning om att det råder en bristande förståelse inom sluten-
vården för vad som händer med patienten inom primärvården och kommunen.
”På sjukhuset ser man mest sjukdomen men inom primärvården ser man mer till
hela människan och hennes situation.”

Det allt överskuggande kommunikations- och informationsproblemet i vård-
kedjan har enligt en överväldigande majoritet i fokusgrupperna inom primärvår-
den att göra med epikrishanteringen. Framförallt de medicinska epikriserna
anses utgöra själva navet i informationen kring patienterna och är mycket vikti-
ga för att vårdkedjan ska fungera bra. Den medicinska epikrisen upplevs av det
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övervägande flertalet läkare och sköterskor komma nästa steg i vårdkedjan till-
handa alldeles för sent. Distriktssköterskorna däremot får snabbt en bra omvård-
nadsepikris, men påpekar att man även behöver tillgång till den medicinska epi-
krisen och en aktuell medicinlista för att kunna göra ett fullgott arbete.

Det påtalas att man får ringa till Medicinkliniken och ”tjata om att få den medi-
cinska epikrisen faxad”. Epikrisen uppges ofta inte anlända till primärvården
förrän efter två till tre veckor efter det att patienten är utskriven. Har då läkaren
på Medicinkliniken planerat in ett återbesök för patienten på primärvården inom
kort tidsrymd, blir det svårt att ta hand om patienten där inom rimlig tid, vilket
försämrar vårdkvaliteten inom vårdkedjan.

Den svaga punkten i fråga om epikrishanteringen är enligt en läkare det
omständliga förfaringssättet. Han menar att epikrisskrivningen för det första inte
är tillräckligt högprioriterad på Medicinkliniken. Den utförs vidare av underlä-
kare på avdelningen och ”han skriver epikrisen utifrån vad han tror att över-
läkaren har tänkt. En bra epikris skall skrivas av den som tänkte, den som har
fattat de medicinska besluten och vet varför han fattade de besluten.” Sedan
skall en sekreterare skriva ut den dikterade epikrisen, vilket kanske inte kan ske
omedelbart. Därefter skall läkaren, som kanske inte är på plats när den är färdig-
skriven, signera den. Först när det är klart kan den skickas iväg till primärvården
via posten. Här fungerar inte processtänkandet i vårdkedjan tillfredsställande.
Flera distriktsläkare anser att läkarna på Medicinkliniken borde prioritera
epikrisskrivningen när det gäller de patientgrupper som skall ha fortsatt vård på
distriktet bättre och skicka dem via fax i stället för med posten.

Då jag undrar vad det beror på att omvårdnadsepikrisen kommer ut så mycket
snabbare svarar en distriktssköterska: ”Den skriver sköterskan ut själv direkt
och faxar iväg den och ibland har också patienten med sig den i ett kuvert hem
till oss.”

De flesta tror dock att viljan på Medicinkliniken är god men flera läkare påpekar
att den korta vårdtiden på Medicinkliniken påverkar att informationen kommer
fram för sent till nästa steg i vårdkedjan. ”Eftersom medelvårdtiden på Medicin-
kliniken bara är tre dagar, så är det förståeligt att man inte hinner med de
omständliga rutinerna kring epikriserna. När det är klart är patienten redan
hemma.” En annan kommentar lyder: ”Det är problem när vårdtiden blir korta-
re och kortare på Medicinkliniken för då blir tiden för tanke och planering
också kortare och då vill de ju gärna att någon annan skall göra det arbetet och
då är det ju vi som skall göra det.” Många menar att vinsterna görs av Medicin-
kliniken. Primärvården har ingen att delegera vidare till och får inte resursför-
stärkning som motsvarar den större arbetsbelastningen. En läkare påpekar:
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”Resurser har alltid följt arbete i slutenvården men arbete har aldrig följts av
resurser i primärvården, det är vi jättevana vid, det bara sväller och blir fler
och fler uppgifter och det är ett jättefel alltså.”

Den höga omsättningen på personal anses bidra i stor utsträckning till informa-
tions- och kommunikationsproblemen, eftersom ”det missas mycket information
till ny personal”. Ett sätt att kompensera för detta menar man vore att upprätta
bättre rutiner och checklistor.

Även sjukgymnaster och arbetsterapeuter uppger att de saknar ett tillräckligt
medicinskt informationsunderlag för många av de patienter som remitteras från
Medicinkliniken och Rehabkliniken. Information om vad som har hänt med
patienten innan det senaste sjukdomsförloppet kan ha stor betydelse för deras
förutsättningar att ge en bra vård.

Anordningen med ”medicin direkt”, det vill säga att patienten remitteras direkt
till Medicinkliniken utan att gå via Akutmottagningen, har många uppskattat.
Det fungerar dock inte lika bra nu som tidigare, vilket distriktsläkarna säger
bland annat beror på är de har för snävt tidsschema och inte hinner med att skri-
va inläggningsremisserna.

Intagningsmeddelanden är något som vissa tycker fungerar väldigt bra i dag tack
vare Esther-projektet. Flera läkare och sköterskor påpekar dock att om en patient
söker direkt till Medicinkliniken och läggs in utan remiss från primärvården, så
får distriktsläkaren ofta inte något intagningsmeddelande, vilket medför problem
för primärvården och därmed blir till nackdel för patienten. Intagningsmed-
delanden skall faxas till primärvården, vilket fungerar dåligt. En läkare säger:
”Det skall fungera för jag har pratat med sköterskorna på avdelningen. Det
behöver ju inte ligga på en sköterska att skicka iväg ett fax.”

En positiv effekt av Esther-projektet är att personalen på Medicinkliniken är mer
lättillgänglig nu och på så sätt främjas kommunikationen. Det har även blivit
bättre med informationen via faxmeddelanden till distriktssköterskan när pati-
enten ska hem från slutenvården, men där finns det fortfarande brister. De så
kallade kontaktbladen som följer med patienten från kommunen nämns också
som en bra kommunikationslänk i vårdkedjan.

Andra konkreta förbättringar som nämns är att man samkör vårdplanering och
åker in till sjukhuset och besöker patienten tillsammans med kommunens perso-
nal, där man diskuterar vilken hjälp patienten behöver fortsättningsvis. Då blir
patienten överlämnad till nästa vårdenhet inom vårdkedjan på ett tryggt sätt.
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Det finns andra svaga kommunikationslänkar i vårdkedjan som tas upp och som
bedöms ha orsaker på flera plan. Enligt en primärvårdsläkare som har lång
yrkeserfarenhet och har arbetat mycket med utbildning och handledning av
andra läkare, består ett av problemen i den bristande kontinuiteten på läkarsidan.
Samtidigt menar han att överläkarna delvis arbetar med fel saker och förlitar sig
väldigt mycket på underläkarna, vilket tidigare nämnts i samband med epikris-
skrivningen. Läkare som gör sin allmäntjänstgöring (AT-läkare) respektive spe-
cialisttjänstgöring (ST-läkare) under utbildningen arbetar dessutom tillfälligt på
en sjukhusklinik. Enligt primärvårdsläkarens beskrivning av kommunikations-
vägarna låter läkaren på sjukhuset ofta en sjuksköterska på kliniken rapportera
vidare till en sköterska på primärvården angående vad som är planerat för
patienten. ”Sedan frågar primärvårdssköterskan vad distriktsläkaren anser om
den eller den åtgärden och vad intentionerna var och då vet inte vi vad den
doktorn tänkte där, vad han menade eller ville.” Kommunikationen går då via
fyra eller fem personer i stället för direkt till den som skall ta över behandlingen
i nästa led, vilket är tidsödande och givetvis ger sämre kvalitet på informationen.
Det är ett ofta förekommande påpekande av läkare och sköterskor inom primär-
vården att kontakten läkare till läkare mellan slutenvård och öppenvård fungerar
väldigt dåligt. På frågan hur man ska lösa dessa problem svarar samma läkare
som tidigare citerats i frågan:  ”Man måste variera de ordinarie specialisternas
arbete, man måste ge rätt incitament för dem att arbeta med rätt saker. Över-
läkare och underläkare måste jobba ihop mycket mer. Underläkarna måste
dessutom får mer handledning och undervisning, vilket prioriteras för lågt.”

IT-stöd

Ett gemensamt IT-system för patientdokumentation för samtliga instanser inom
vårdkedjan efterlyses även inom primärvården, för att underlätta kommunikatio-
nen inom vårdkedjan. Det skulle också undanröja mycket tidsödande dubbel-
arbete. Som exempel nämns återigen epikrishanteringen. När epikrisen väl är
skickad från Medicinkliniken och har hittat fram till rätt distriktsläkare, vidtar
ytterligare en tidsödande hantering enligt nuvarande system. Eftersom primär-
vården har datorjournal och inget pappersarkiv, måste epikrisen sammanfattas
och dikteras om av distriktsläkaren, varpå sekreteraren skriver in epikrisen i da-
torjournalen. ”Multiplicera den tid det tar med 700-800 gånger på ett år, det
blir många timmar” som en läkare påpekar. Med ett gemensamt IT-system för
patientdokumentation för hela vårdkedjan, skulle läkaren på Medicinkliniken
kunna skriva in epikrisen direkt via datorn, där den då genast finns tillgänglig
för samtliga behöriga vårdgivare, vilket skulle spara mycket tid och resurser.
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Även hanteringen av andra dokument, som till exempel röntgenremisser och la-
boratoriesvar, är omständlig enligt mångas åsikter. ”Röntgenavdelningen är
datoriserad, primärvården är datoriserad, det här är ända sedan 1993, det är
alltså 7-8 år. Man tycker att under den tiden borde man ha kunnat lösa några
små överföringsproblem. Men röntgenremisser skriver vi ut i datorn, överför till
papper, skickar till röntgen som överför det till dator, som skriver remissvaret
på dator, skriver ut det på papper, skickar till oss som skriver in det i datorn.
Det är ju kriminellt, det är ju skattepengar!” Risken för överföringsfel blir stor
när det är så många led som är inbegripna, vilket utgör en säkerhetsrisk och
därmed är en kvalitetsfråga förutom att det blir kostsamt. ”Vi har haft några rik-
tiga grodor där det blivit mycket fel i ett labbsvar. Då kostar ju det en slant att
ta ett nytt prov eller leta. Plus dem vi aldrig upptäcker. Så överföring av labb-
uppgifter, ja det är gigantiska mängder information som hanteras på det viset.
Här finns det gigantiska belopp att spara.”

Det pågår arbete med att implementera en gemensam medicinlista via IT-
systemet. ”Men det har man väl hållit på med i fem år och hur många grupper
har inte tillsatts.” Även hjälpmedelshanteringen påverkas negativt av att det inte
finns ett kompatibelt IT-system för hela vårdkedjan. Ett problem med att få fram
nya IT-lösningar sägs vara oförenliga synsätt mellan olika led i vårdkedjan och
bristande helhetssyn. ”Vi har haft datorisering sedan 1995 inom primärvården
men fortfarande kan vi inte använda datorn som kommunikationsmedel, utan
datorn fungerar som en pappersjournal.”

Det påpekas att om man ska åstadkomma ett bra IT-system så fordras det en
övergripande satsning som initialt kräver att ordentligt med resurser skjuts till.
”Sedan kan det ju löna sig på sikt att man tjänar in alltihop”. En läkare som
suttit med i flera IT-projektgrupper menar att det inte finns någon systemsyn när
det gäller utvecklingen av ett gemensamt IT-stöd inom vårdkedjan. ”De som
sitter i IT-projektgrupper tänker fortfarande i funktioner” säger läkaren, som nu
hoppat av projektet för att det inte gav något.

7.4.3   Aktivt förhållningssätt
Motivation, engagemang, initiativtagande, kreativitet.

Kommunikation och information återkommer som en grundläggande nödvän-
dighet även för att skapa och bevara ett aktivt förhållningssätt med hög motiva-
tion och engagemang: ”Vi tycker vi får reda på fel saker, vi tycker vi får reda på
det för sent och ibland får vi inte reda på det alls. Information är det ju väldigt
mycket fråga om när det gäller motivation.”
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Engagerade ledare som uppmuntrar till diskussion och nya idéer, anses också
viktigt för att skapa och upprätthålla motivation, engagemang, initiativkraft,
kreativitet och en känsla av delaktighet. ”Hellre tio galna idéer än ingen. Av de
galna idéerna kanske en eller två visar sig vara ett guldkorn. Att våga släppa
loss tror jag är det viktigaste. Vi måste bekämpa jantelagen.”

Att ha en aktiv representant inom Esther-projektet i sin närhet som kan ge
information och feedback på resultat saknas av flertalet. Bristande information
och feedback anses skapa uppgivenhet och göra att man tappar intresset. En
läkare säger att det är ett problem att hans Esther-representant är långt ifrån
honom geografiskt och att han därför ”missat mycket”. Om han hade haft en
representant från sin enhet i en nätverksgrupp tror han att han hade haft mer
information och känt sig mer delaktig i projektet.

Distriktssköterskan på samma vårdcentral har däremot en chef i samma hus som
är nära knuten till Esther-projektet och hon känner att hon har kunnat påverka
och varit delaktig i projektet. Även hon påpekar att information, kommunikation
och feedback är avgörande faktorer för att känna sig motiverad och engagerad.
”De som sitter i projektgrupperna måste inse att det är en skyldighet att infor-
mera vidare” påpekar man från en annan enhet i samband med motivationsfak-
torer.

Personalbrist och tidspress inverkar negativt på engagemanget. ”Esther var en
bra idé när det kom men varje gång det var möte så var det alltid några som
fattades på enheten” säger en distriktssköterska som varit aktiv i Esther-
projektet. Det gjorde att hon inte tyckte att hon kunde åka ifrån med gott sam-
vete. ”Bara som att stressa hit i dag för att få det att funka – det fattas en per-
son. Det gör ju att jag lägger av med kvalitetsarbete för jag kan inte prioritera
det. Det är ju trots allt så att det ju faktiskt är Esther och Kalle och Gustav som
är viktigast. Att de får hjälp på ett bra sätt, att jag kan sitta och lyssna på dem i
tio minuter i stället för att bara springa in och ge dem en spruta och säga hej då
och så mår de jättedåligt sedan – det är ju inget kvalitetsarbete egentligen.” Att
det måste finnas mer resurser om man ska kunna arbeta med kvalitetsarbete är
en genomgående uppfattning. Alternativet anses av en sköterska vara att infor-
mera patienterna om att man faktiskt bara hinner rusa in och ge sprutan för att
det inte finns tillräckligt med tid.

När det gäller motivation mer generellt, framförs att de flesta har valt att arbeta
inom vården för att man tycker det är roligt att hjälpa människor. Har man inte
den inre motivationen så försvinner man ganska snabbt från vårdande arbete, då
orkar man inte.
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Kompetensutveckling nämns som en annan motivationsfaktor. Det gäller dock
att skapa resurser för detta. Många har i stor utsträckning fått sköta fortbildning
på sin fritid. ”Vill man ha mer kompetens på arbetsplatsen så måste man ju
betala. Man måste belöna människor för att de tar större ansvar i samband med
exempelvis Esther-projektet. Inte bara ge dem större ansvar och mer jobb.”

7.4.4   Mänskliga hänsynstaganden
Arbetstillfredsställelse och arbetsmiljöaspekter.

Att det finns en överensstämmelse mellan kraven och möjligheten att uppfylla
dem betonas som en viktig faktor för arbetstillfredsställelse, ”att man känner att
man hinner göra ett bra jobb”. Brist på personal och därmed tid, är nära relate-
rat till detta och kommer ofta upp som ett stort arbetsmiljöproblem. Det gör att
man tycker förutsättningarna för att ge bra vårdkvalitet är bristfälliga, vilket ökar
stressen och påverkar arbetstrivseln negativt. ”Ja man känner sig inte tillfreds,
vad är det för kvalitet egentligen, det blir jag frustrerad över.”

En läkare säger: ”För ett år sedan var vi tretton läkare, nu är det nere på åtta
och det är svårt.” Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna lider också av att det
har varit mycket vikarier och nedskärningar. De senaste fem åren har man inom
ett område haft tio olika sjukgymnaster på två tjänster och arton olika vikarier på
arbetsterapeuttjänsterna! ”Det är klart att det påverkar, både kontinuitet och
kvalitet påverkas.”

Patienterna utgör en viktig källa till att man känner arbetstillfredsställelse enligt
de flesta. ”Det som håller en uppe i det här jobbet är patienterna, det brukar vi
prata om, mötet med människan.”

Den stora landstingsorganisationen ger en känsla av anonymitet gentemot
arbetsgivaren enligt vissa, vilket upplevs negativt. ”Man är liksom en kugge
bara på nåt sätt i nåt stort hjul”. Stöd från arbetskamraterna betyder därför
mycket.

På Aneby vårdcentral där man är cirka arton anställda, tycker man det är positivt
ur arbetsmiljöhänseende att arbeta på entreprenad. Det ger en känsla av kontroll
som är väldigt viktig för att trivas med sitt arbete tycker läkarna. ”Det är helt
avgörande, en känsla av att ha läget under kontroll och då jobbar man mer allt-
så och detta vet ju varenda småföretagare i hela Småland. När det är kul och
man tycker att man får glädje av det man gör, det ger en omedelbar arbetstill-
fredsställelse.” Sköterskan säger: ”Man jobbar på det sätt som man själv vill
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och det är inte någon annan som står och domderar över en, man hjälps åt med
precis allting.”

7.4.5   Ständigt förbättringsarbete och lärande

Under diskussioner om lärande och förbättringar i samband med Esther-
projektet inom primärvården framförs varierande uppfattningar. Många anser att
Esther-projektet har öppnat dörrar och lyft fram problem till diskussion och att
det också har minskat det hierarkiska tänkandet. En distriktssköterska som varit
aktiv inom projektet tycker att ”det Esther har medfört är att det har öppnat upp
så att alla inser att man måste planera och kommunicera med varandra. Bara
att man kommer igång med diskussionen är ju värt väldigt mycket. Så visst har
det hänt mycket men det är mycket kvar.” Hon tycker att det som helhet är bra
med kvalitetsarbete men säger samtidigt att ”det kan bli lite för mycket, så jag
har hoppat av lite, för man måste arbeta med verkligheten också. Man måste
inse från ledningshåll att man måste skjuta till resurser för att kvalitetsarbete
ska funka.”

Nya modeller och riktlinjer har tagits fram, men förutsättningarna för att sätta
dem i verket finns inte alltid: ”Vi har ju modeller för hur det skall gå till, men
samtidigt måste man ju få tid att sätta sig ner och få in de här modellerna och
det här sättet att jobba. Att få en lugn stund. Att någon tar patienterna så att
man verkligen hinner. För man ska ju sköta det dagliga arbetet samtidigt som
man ska reflektera och det är ju inte så lätt. Jag tror det är mycket där bristerna
ligger.” En vanlig uppfattning är att det är svårt att hålla förbättringsprocessen
vid liv på grund av bristande uppföljning och kontinuitet.

Andra tycker inte att det skett så stort lärande vare sig på organisationsnivå eller
individnivå: ”Nej tyvärr, ’mycket skrik för lite ull’”. Intentionerna och idén an-
ses ändå vara bra ”och det kanske är nödvändigt att göra så här och starta en
process och sedan får man jobba vidare, men nu tycker jag man ska säga att det
här projektet är slut och gå vidare. För till slut tenderar man att bortse från
problemen i ett projekt. Alla projekt får sitt eget liv förr eller senare.”

Det har förekommit viss auskultation mellan olika primärvårdsenheter och även
hospitering på Medicinkliniken. De som deltagit i den har tyckt att det har varit
mycket lärorikt. ”Är man på plats och följer det dagliga arbetet regelbundet, så
får man en helt annan syn på arbetet än om man kommer till ett möte och
snackar teoretiskt och det resulterar sedan i en bättre dialog.” Det är en läran-
deform man skulle vilja utnyttja i större utsträckning. Mer regelbundet utbyte
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med andra enheter, framförallt med Medicinkliniken, skulle uppskattas för att
lära sig att förstå varandras situation bättre och på så vis också förbättra kom-
munikationen. Problemet är att tidsschemat inom primärvården är så pressat så
det anses svårt att genomföra. En annan synpunkt är att ju högre samsyn man
kan åstadkomma desto högre grad av ”oreda” eller förändringsstress tål man och
därför är det viktigt att öka förståelsen för varandras sätt att arbeta.

Det är flera som påpekar att det är svårt att urskilja vilka förbättringar som skett
och därför kanske det negativa fokuseras mer ”men om man ser tillbaka på vad
som har hänt så har det ju utvecklats oerhört mycket i primärvården. Hur
många olika förändringar har vi inte genomfört här under en period på cirka tio
år?” är en reflektion i den riktningen.

Kvalitetsutveckling

De olika metoderna för kvalitetsutveckling och mätning som förekommit inom
Esther-projektet är det inte många som känner till eller känner sig engagerade i
(QUL, HPR, PDSA, BSC, TQM till exempel). ”Det är som med behandling av
tennisarmbåge, det finns väldigt många behandlingsmetoder men ingen hjälper
riktigt bra.” En läkare tycker att ”det är närmast pinsamt med sådana begrepp,
det är som kejsarens nya kläder. Det är ett sätt att bara beskriva vad alla har
gjort sedan urminnes tider.” Han tycker också att mätparametrarna som politi-
kerna kräver från vården är irrelevanta. ”De räknar hur många patienter jag har
varje dag, därför att det är det enda de kan mäta.” Han och många andra tycker
det är svårt att se hur man skulle kunna mäta på ett bra sätt.

Det är en vanlig uppfattning att det är svårt att arbeta med kvalitetsutveckling
när man redan känner sig pressad i sin arbetssituation. Det saknas handlings-
utrymme. Samtidigt inser man att det då egentligen är ännu viktigare att se till
att resurserna utnyttjas på rätt sätt. Hjälp att starta upp kvalitetsarbetet och mer
investeringar i sådant arbete efterlyses dock.

Det finns emellertid de som ser det på ett annat sätt. En primärvårdschef säger:
”Det ligger lika mycket i vårt uppdrag att arbeta med kvalitetssäkring som att
sköta en patientmottagning. Jag tycker det är jätteviktigt att göra rätt saker på
rätt sätt. Du kan göra massor men gör du det på fel sätt så blir inte resultatet
bra. Och du kanske inte ska göra vissa saker. Om du skall göra nya saker så
måste du kanske ta bort något annat. Då måste vi titta på vad det är vi skall
ägna oss åt och prioritera vad som är mest angeläget, för vi kan inte göra allt.
Man får det arbetssätt man förtjänar på något sätt. Om man bara skyller
på omständigheterna, att det är så tungt och att man är ett offer, så blir effekten
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att alla mår dåligt. Det är ingen annan utifrån som förändrar min arbetsmiljö
åt mig. Det måste jag göra själv, tillsammans med de andra  på arbetsplatsen.”
På denna vårdcentral arbetar man med en kvalitetsutvecklingsmetod som kallas
”Kvalitetshuset” och som man har utbildat personalen i. Om det blir för mycket
projekt som åläggs enheten uppifrån, finns dock en risk att kraften går ur den
inre utvecklingen på enheten och så upplever läkaren att det i viss mån är nu.

Andra synpunkter som kommer fram är att man borde analysera behov och pro-
blem på ett bättre sätt än vad som skett. Även att det borde finnas en ömsesidig
kvalitetsrevision som kan analyseras i såväl i kvantitativa som kvalitativa termer
och som man sedan fortlöpande kan mäta och stämma av.

En arbetsterapeut berättar, att det inom primärvårdens samtliga distrikt nu på
direktiv från landstingsledningen har startat ett arbete med BSC i den så kallade
”medicinska programgruppen primärvård”. Där formuleras basåtaganden för
olika patientgrupper och olika nyckeltal för så kallade framgångsfaktorer tas
fram. Det kan exempelvis gälla sådant som att inom två veckor ska alla patienter
som söker hjälp ha fått en bedömning. Man tittar också på tillgänglighet och
andra faktorer och en tidsgräns sätts för när dessa ska vara uppfyllda.

Även om entreprenörskapet inom primärvården i Aneby inte är ett resultat av
Esther-projektet, finns det ändå flera aspekter på förändringar i synsätt, lärande
och kvalitetsutveckling som jag tycker kan vara intressant att belysa i samman-
hanget. ”Den modell som vi genomfört genom att bli privata innebär en annan
rollfördelning och lite andra intentioner. Jag tycker ändå vi är mer fokuserade
nu på det som är viktigt för verksamheten som den är definierad och den är
definierad så att det är patientarbete som är vårt uppdrag, det har vi betalt för.
[…] De åtgärder vi utför syftar till att förbättra verksamheten enligt uppdrags-
givaren och där har vi vissa kriterier, till exempel läkemedelsbudgeten. Då har
vi förbättrat vår läkemedelshantering utifrån de kriterier som uppdragsgivaren
har satt upp och det har vi gjort så bra så att man menar att vi är bland de bätt-
re i länet.” Det tycker man att man kan mäta och har bra rutiner för. Det ingår
dock inte i uppdraget att mäta hur patienten upplever vården. Men hade så varit
fallet hade man gjort det säger läkaren.

Kompetensutveckling

Någon speciell utbildning eller kompetensutveckling har inte generellt före-
kommit i samband med Esther-projektet inom primärvården. Det pågår många
projekt och förekommer olika informationsträffar, men många upplever att de
inte har tid och möjlighet att vara med på dessa. Motivationen att delta påverkas
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också av tidsbristen och möjligheten att tillgodogöra sig kunskaperna genom tid
för reflektion: ”Ibland undrar man varför vi åker på sådant när vi ändå inte
hinner ta tag i något, man hinner inte sortera någonting.”

Generellt sett efterlyser man mer strukturerad kompetensutveckling om det skall
ge något och ”att det finns tid att berätta vad man har varit med om, så att man
kan ta till sig det nya och förändra något. I dag åker vi på något men det finns
aldrig utrymme för att dela med sig och diskutera om vi ska förändra någonting.
Så det känns lite bortkastat eftersom man inte ger oss den tiden. Det är lätt att
man fortsätter i gamla spår i alla fall.”

7.4.6   Insikter från Esther-projektet

Åsikterna inom primärvården varierar, när det gäller vad Esther-projektet har
gett. Många uttrycker synpunkter som att Esther-projektet har ”öppnat dörrar”
och skapat en dialog inom vårdkedjan. De allra flesta inom primärvården tycker
också att Esther-projektet är ett steg i rätt riktning men att man kanske inte håller
”grytan kokande” tillräckligt. Det finns många positiva kommentarer, till exem-
pel följande:

”Jag har suttit i flera projektgrupper och de är väldigt kreativa och inspireran-
de och då ser man ju att, jaha, men har ni det så på kommunen då fattar ju vi att
vi inte kan göra på det och det sättet. Aha, har ni det så på sjukhuset, då förstår
vi måste göra på ett annat sätt. Det har varit väldigt inspirerande.”

”Jag tycker det har varit positivt att öppna förståelsen för varandra oavsett om
man jobbar i slutenvård, kommun eller primärvård. Man får mer förståelse för
att alla behöver träffas och samverka på bättre sätt också.”

”Det är konstigt att man har jobbat på det sätt som man har gjort i så många år,
att man inte har insett att man måste sätta patienten i centrum. Det är ju faktiskt
patienten som är vår arbetsgivare och inte någon annan.”

Andra synpunkter från primärvården är till exempel att kommunens personal,
deras funktion och betydelse har uppmärksammats mer. (Personalen inom
kommunen upplever sig dock enligt egen utsago fortfarande lite som ”lilleman”
och att deras kompetens inte riktigt tas på allvar av de övriga instanserna i vård-
kedjan.)
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En vanlig uppfattning är att det fortfarande är svårt att få kommunikationen att
fungera smidigt över gränserna mellan olika vårdinstanser. En distriktssköterska
upplever att man har bjudit till mer bland sköterskorna än bland läkarna.
”Bromsklossarna är ju läkarna fortfarande, de lever precis i samma värld som
de alltid har gjort, de vill inte ändra sig.”

Esther-projektet börjar också kännas lite avlägset, eller som ”att det står lite
still” och man efterlyser mer feedback till gräsrotsnivå i stället för att ha stora
informationsträffar dit bara några få kan komma. Man vill gärna se lite mer kon-
kreta resultat, att projektet verkligen påverkar vardagen. ”Det är lätt att det
känns lite toppstyrt ibland och då känner man sig inte delaktig i det hela.”

En konkret förbättring som nämns av en distriktsläkare är en nyligen inrättad
funktion, som innebär att olika överläkare på Medicinkliniken ansvarar för kon-
tinuerlig kontakt och kommunikation med olika primärvårdsområden. Överläka-
ren ska då tillvarata synpunkter från primärvårdsområdena. Distriktsläkaren i
fråga berättar att han har träffat ”sin överläkare” en gång hittills och det tycker
han verkar ha potential att utvecklas till något bra som kan ge feedback.

Vilket ledarskap man har upplevs också mycket viktigt och det gäller från
högsta ledningen och nedåt. Är cheferna väldigt revirbenägna och hierarkiska så
anses det inte bra för en organisation. En läkare efterlyser större mod från för-
valtningschefer när det gäller att ingripa om ledningen vid en enhet inte fungerar
bra.

Det finns en återkommande uppfattning om att det i första hand är Medicinklini-
ken som gör vinsterna inom Esther-projektet och att primärvården och kommu-
nens vård- och omsorgsverksamhet får merarbete på grund av detta.

Flera påpekar också att det är svårt att renodla vad som är ett resultat av Esther-
projektet och att det kan finnas andra positiva aspekter som nu har integrerats i
så hög grad att man inte tänker på det.
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7.5   Kommunens vård- och omsorgsverksamhet

7.5.1   Kontroll
Inflytande att påverka och förändra.

Bra kommunikation och information anses även inom kommunens vård- och
omsorgsverksamhet vara avgörande faktorer för möjligheten att kunna påverka
arbetssätt och processer i ett förändringsarbete. Det har varit svårt att nå ut till
alla anställda inom kommunen med information, framförallt till den största
yrkesgruppen, nämligen den så kallade omvårdnadspersonalen, som inbegriper
undersköterskor och vårdbiträden och alltså är den grupp som arbetar närmast
vårdtagarna. Den gruppen har fått minst information om Esther-projektet. Fler-
talet verkar inte ha fått någon information alls. ”Det är första gången vi hör
talas om Esther-projektet i dag.” De anser sig inte ha varit representerade som
yrkesgrupp, de tycker deras möjligheter att påverka varit mycket små, att de inte
får någon information över huvud taget och att alla beslut fattas över deras
huvuden. De vet inte om det skulle vara möjligt för dem att få vara med i någon
projektgrupp men de skulle önska det. ”Det är ju vi som ser resultatet egentli-
gen, det är ju vi som är i botten som ser om det har hållit ända ut, om det har
fungerat.”

Det är stor skillnad i hur olika personalkategorier har upplevt och fortfarande
upplever sin möjlighet till inflytande och påverkan. De som varit inbegripna i
olika projektgrupper inom Esther-projektet en längre tid, har generellt sett känt
sig delaktiga när det gäller möjligheter att påverka förändringsarbetet och upple-
ver sig i regel vara välinformerade. Det gäller inom kommunen dock i princip
bara sköterskor och biståndshandläggare. De har också en ganska positiv syn på
möjligheten att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Sköterskor och
biståndshandläggare som inte varit med i någon projektgrupp har oftast haft
någon kollega representerad i en sådan grupp och känner sig vanligtvis ganska
välinformerade om projektet som sådant, men det finns undantag. Vissa tycker
exempelvis inte att nätverksträffarna ger så mycket och därför prioriterar man
dem inte så högt.

På vissa håll har det skett markanta förbättringar i fråga om förändringsklimatet.
En sköterska säger: ”Det finns ingenting som bara står kvar och stampar utan
att det blir något av det. Här är man snabb. Jag tror att alla känner att alla är
välkomna med åsikter och att allas åsikter respekteras lika mycket. Kom med tio
förslag och nio kanske är jättedumma men då gör vi ingenting, men det tionde
kanske är bra.”
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7.5.2   Kommunikation
Kommunikation och informationsflöde horisontellt och vertikalt samt över de
kritiska gränserna mellan enheterna i vårdkedjan inklusive IT-systemets roll.

Med tanke på hur få som varit representerade inom Esther-projektet från kom-
munerna i relation till antalet anställda, har det upplevts väldigt svårt att nå ut till
alla med information. Det skulle behövas fler som hjälptes åt med informations-
spridningen anser man. Nu har man dock planerat att i stället för stora nätverks-
träffar, där representanter från samtliga områden inom östra distriktet har träf-
fats, anordna flera mindre. Då är tanken att begränsa sig till färre enheter och
mindre gruppkonstellationer och på så vis skapa bättre möjligheter för samtliga
yrkesgrupper att delta. Undersköterskorna som tycker det är konstigt att de inte
har ”fått vara med” tycker det låter positivt. En av undersköterskorna påpekar
att ”information är viktigt för att man ska känna sig delaktig och då inte att
bara skicka ut papper”. Undersköterskor och vårdbiträden påpekar att alla måste
få bra information om de ska kunna sätta patienten i centrum.

Kommunikation inom den egna enheten

Det upplevs brista i kommunikationen såväl inom som mellan de olika kom-
munenheterna när det gäller att sprida information till samtliga medarbetare och
diskutera idéer kring vårdprocessen. Hur man hittar bra forum för detta verkar
generellt sett vara ett stort problem.

Undersköterskor och vårdbiträden tror att arbetsplatsträffarna skulle vara ett bra
forum för att diskutera Esther-frågor mer. Det anses mycket viktigt med infor-
mationsutbyte mellan samtliga personalkategorier för att få en helhetssyn och
öka förståelsen för de vårdprocesser som påverkar vårdkvaliteten för patienten.
Det snäva tidsschemat utgör dock ett problem för att omsätta detta i praktiken
och sköterskorna tycker de har svårt att få tid att informera vidare, vilket får
negativa effekter i flera avseenden: ”Vi har varit jättedåliga på att informera
omvårdnadspersonalen. De vet inte orsaken till att vissa saker fungerar så bra
som de gör. Det hade varit roligt om de hade vetat att det faktiskt är resultat av
en storsatsning.” Omvårdnadspersonalen är för dåligt insatta för att fungera som
informationslänkar menar en sköterska. Undersköterskor och biträden efterlyser
i sin tur bättre samarbete med sköterskorna. De skulle också vilja träffa personal
från landstinget och utbyta erfarenheter någon gång varje halvår. De workshops
som anordnas är de sällan med på, men en undersköterska som varit med tyckte
inte att det gav så mycket, hon upplevde det mer som en mässa med korta före-
läsningar, det vill säga envägskommunikation.
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Inom kommunen i Aneby, där det finns cirka 125 anställda, fungerar dock
kommunikation och informationsflöde mycket bra enligt personalen och det
anses mycket bero på ledningens agerande. Deltagarna i fokusgruppen säger att
omsorgschefen förmodligen känner alla anställda vid namn och de upplever att
hon ”bryr sig” på olika sätt. Det kan i det sammanhanget vara intressant att
påminna om att kommunen i Aneby har det totala ansvaret för äldreomsorgen
och därmed slipper problemet med det dubbla huvudmannaskapet, vilket har
påtalats i samtliga andra kommuner.

Inom vissa enheter existerar inga personalmöten, på andra återkommer de regel-
bundet var fjortonde dag eller en gång i månaden i olika gruppformeringar.
”Och där skulle man ju kunna prata om såna här saker men det är ingen som
vet vad det handlar om” enligt en undersköterska. En annan undersköterska som
arbetar på en ganska stor boendeenhet, har nu fått en ny chef som samlar alla till
ett månadsmöte där hon informerar om det som är aktuellt och det upplevs vara
ett bra sätt för alla att få information och diskutera olika idéer. ”Det är viktigt att
få veta att ens idéer blir hörda och att det finns någonstans man kan gå och få
diskutera sina tankar.”

Samma yrkesgrupp påpekar också att någon från varje avdelning borde vara
med på Esther-träffar och workshops och sedan verkligen förmedla informatio-
nen vidare till sina arbetskamrater. ”Det vore bra om det fanns en speciell kon-
taktperson på varje avdelning som man vet man kan vända sig till. Jag tror att
det måste in på den lägsta nivån för att det ska hända någonting.”

Kommunikation mellan de olika enheterna inom kommunen

Kommunikationen mellan hemtjänstpersonalen, det vill säga den personal som
gör besök hos vårdtagare i ordinärt boende, gentemot personalen inom särskilda
boendeenheter upplevs bristfällig inom vissa områden, vilket påverkar vård-
kvaliteten negativt. Vårdtagare kan ringa akut till boendeenheten och personalen
där har ingen information om personen i fråga.

Inom en kommun har man iordningställt en pärm i hemmet hos varje vårdtagare,
där all relevant information om vårdsituationen samlas och uppdateras. Pärmar-
na upplevs som en mycket enkel och bra informationskälla för de olika perso-
nalkategorier som besöker vårdtagaren. Här finns exempelvis omvårdnads-
epikrisen från Medicinkliniken och även ett så kallat kontaktblad med aktuell
information om vårdtagaren, som vid behov vidarebefordras till nästa led i vård-
kedjan. Kontaktbladet har dock haft en tendens att bli kvar på Akutmottagning-
en, men man har där lovat att bättra sig.
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Kommunikation vertikalt

När det gäller den vertikala kommunikationen inom den kommunala organisa-
tionen så upplevs den väldigt olika inom de olika kommunerna.

Inom en kommun där det inte fungerar så bra tror man att det delvis beror på att
cheferna inte är särskilt entusiastiska för Esther-projektet. ”Det tycker jag man
har känt hela tiden, för de har inte visat något större intresse för det här, för de
har inte varit med eller velat följa med och de har inte släppt ifrån sig informa-
tion heller. Det känns lite som att det stoppar vid socialchefen, för jag tror att
det är kommunikationen på nivån mellan primärvårdschefen och socialchefen
det här ligger, att man inte har kunnat få ut det ordentligt i kommunen. Jag tror
inte den kommunikationen fungerar riktigt bra.”

I en annan kommun har man helt motsatta erfarenheter. ”Här är det ju helt an-
nat klimat än det du beskriver. Vår MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska),
socialchef och primärvårdschef – snart tänker man inte på att man har olika
arbetsgivare. De jobbar nära ihop, vi jobbar nära ihop. Hos oss är det MAS:en
som sköter informationen och det fungerar.” Denna sköterska upplever att man
har väldigt bra kontakt mellan de olika vårdinstanserna. Hon går via sin MAS
om det finns några problem som behöver lösas. MAS agerar då mycket snabbt
och så tas det aktuella problemet upp till diskussion.

En undersköterska påpekar att ”det är viktigt att de högsta cheferna vet vad de
talar om och vad vi sysslar med om de över huvud taget ska sitta med i Esther-
projektet […] de måste ha förståelse för vad som görs. Förståelsen är viktig i
alla led.”

Kommunikation mellan vårdinstanserna inom vårdkedjan

Kommunikationskulturerna ser olika ut i olika områden. På vissa ställen har man
en mycket bra gemensam vårdplanering av patienterna mellan primärvården och
kommunvården. Det har etablerats bra rutiner för gemensamma träffar var tredje
vecka mellan sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare, distriktsskö-
terska, servicesköterska, kommunsköterska och läkare. Kommunikationen upp-
levs fungera mycket bra mellan vårdinstanserna, vilket gör att vårdkedjan stärkts
och patienten sätts i centrum. I ett annat område påpekar en sköterska att det
brister i rapporteringen från primärvården till kommunens vård- och omsorgs-
verksamhet, vilket gör att kommunens personal inte har tillräcklig information
om patienterna.
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Vissa rutiner kring den samordnade vårdplaneringen mellan Medicinkliniken
och kommunens vård- och omsorgsverksamhet upplevs inom en kommun ha
rutiniserats i så hög grad på Medicinkliniken att det har medfört bristande
reflektion i fråga om vad det egentligen är man rapporterar. Informationen kan
vara ganska intetsägande och det ställer till problem för kommunpersonalens
omhändertagande av patienten. ”Grundtanken att fylla i gemensam vårdplane-
ring är säkert hur bra som helst men det har blivit en rutin och det läggs inte
mer själ i det än i inskrivningsrutinen.”

I en kommun där det finns ett system med både privatläkare och landstings-
läkare fungerar kommunikationen inte så bra mellan kommunen och primärvår-
den. Systemet upplevs ”mycket tungjobbat”. Här blir det så att säga ytterligare
en huvudman att arbeta mot.

Sköterskor och biståndshandläggare i ännu en kommun saknar en övergripande
utredning och långsiktig plan för patienten. ”Punktinsatser görs till exempel på
Medicinkliniken och sedan kommer patienten kanske till hemvården och det är
ingen som utreder det här riktigt.” Det gäller framförallt patienter med demens-
sjukdomar och psykisk ohälsa, vilka dessutom har ökat kraftigt i antal. En bi-
ståndshandläggare påpekar: ”När inte sjukvården har kunnat tackla de anhöri-
gas problematik då ringer de till mig och då ska jag lösa hela situationen och
det är tufft och det har jag ingen kompetens för och så undrar de vad har ni för
profession? Dessa patienter behöver få en ordentlig utredning.” Här finns ett
uppenbart glapp i vårdkedjan. Man anser att det saknas utbildning och kompe-
tens för att ta väl hand om denna patientkategori.

Rutinerna inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet medför i ett område
att de har svårt att ta god hand om patienter som skrivs ut från Medicinkliniken
efter klockan tolv på dagen. Ett önskemål är därför att Medicinkliniken vid ron-
den prioriterar de patienter som skall vidare till särskilda boenden inom kom-
munen eller har andra speciella behov. Det är ett kritiskt moment i vårdkedjan
som kräver god framförhållning och att man tar många olika saker i
beaktande, vilket kräver omfattande planering från sjukhuspersonalens sida.
Man måste veta var patienten bor och vilken boendeform det är fråga om.
Transport måste beställas i god tid. Man måste tänka igenom vilken hjälp
patienten behöver vid hemkomsten, det kan exempelvis gälla speciella hjälpme-
del. En biståndshandläggare påpekar i det sammanhanget att de får ”ofta ingen
information om vilka hjälpmedel patienten behöver vid hemkomsten och då står
vi där utan hjälpmedel”. Vidare, kan patienten gå till apoteket och hämta sin
medicin? Kommunens personal uppges inte ha resurser att skicka personal till
apoteket för att hämta medicin till patienten direkt vid hemkomst. Problemen
med detta blir givetvis större ju längre ut på landsbygden vårdtagaren bor. Om
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ny medicin ordinerats på sjukhuset och personen kommer hem en fredag utan
medicin, kan det innebära att han eller hon inte får sin medicin förrän på mån-
dag.

Möjligheten att påverka och förändra detta förfaringssätt diskuteras och man tror
att det skulle kunna tas upp på en nätverksträff men att det är väldigt svårt att
ändra på invanda rutiner på en sjukhusavdelning, som exempelvis hur ronden
skall genomföras.

När en vårdtagare kommer hem från sjukhuset under en helg påtalar omvård-
nadspersonalen i en kommun att informationen är bristfällig, vilket medför extra
stora problem då det samtidigt är ont om personal på helgerna i kommunen.
”Vårdtagaren kan till exempel vara väldigt sjuk och fordra väldigt mycket
omvårdnad,  men ofta så skickar de hem dem på fredag och då är man ju mindre
personal och det tänker inte landstinget på. De tar så för givet, de pratar inte
med oss i personalen. Det är ju bättre kanske om vi kommer överens om en sak
men de oftast bara ringer och säger att nu kommer han hem klockan elva i dag
och ofta så kanske man ska hämta medicin också.”

Betydelsen av bättre förståelse för nästa led i vårdkedjan betonas av många inom
kommunen. ”Det är väl den stora skillnaden mellan slutenvården och öppen-
vården, att förstå hur mycket jobb det medför för kommunen när man ska ta
hand om en svårt sjuk patient. Det är en annan sak att ha patienten i en säng på
avdelningen där all personal finns tillgänglig än den komplexa omvårdnad som
krävs ute i hemvården. Det är ett helt annat tänkande, det märker ju jag som har
jobbat på sjukhuset i tio år.”

Några kommenterar att de får omvårdnadsepikriserna från Medicinkliniken för
sent men de flesta tycker att de kommer fram i god tid. De skickas dock ofta
med patienten hem i ett kuvert och har då en tendens att försvinna på vägen, så
man har framfört önskemål om att få dem via fax.

I förhållande till Rehab i Nässjö, tycker man att det fungerar bra med rapporte-
ring och information kring patienten och det anses bero mycket på att de där har
en annan framförhållning när det gäller att skicka hem patienterna, eftersom de
vistas på Rehab längre tid än på Medicinkliniken.

De skrivna rapporterna från Rehab och Medicinkliniken sägs vara bättre än de
från primärvården, eftersom de är skrivna enligt sökord i det så kallade ”VIPS-
systemet”. Det blir samtidigt mindre fel i dessa rapporter. ”Det är ju en kvali-
tetssäkring att man följer samma dokumenthantering och det underlättar mycket
att arbeta med standardiserade mallar i rapporterna.”
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Man tycker att det skulle vara bra om personal från olika vårdinstanser i större
utsträckning auskulterade hos varandra. Förståelsen för hur man arbetar skulle
då öka och därigenom skulle rutinerna i vårdkedjan kunna förbättras ytterligare
och mycket dubbelarbete skulle kunna undvikas.

Problem med det dubbla huvudmannaskapet inom primärvården och kommunen
påpekas även här. Kommunikationen mellan distriktssköterskan i primärvården
och sjuksköterskan inom kommunen fungerar ofta inte bra. Man har olika värde-
ringar och var och en håller strikt på sitt ansvarsområde. Organisationsstrukturen
får till följd att patienten kommer i kläm och att vårkedjetänkandet inte fungerar.
Det finns exempelvis ett problem som rör vem som har ansvar för den långsikti-
ga respektive kortsiktiga planeringen kring patienten. En biståndshandläggare
påpekar dock att förbättringar i samarbetet mellan kommun och landsting nu
pågår inom hjälpmedelshanteringen: ”Det har blivit betydligt bättre med hjälp-
medlen. Nu samarbetar kommunen och primärvården. Den omorganisationen
har skett precis nu. Så för mig som handläggare är det ju betydligt enklare, jag
behöver aldrig tveka om vem jag skall ringa till.”

IT-stöd

Ett övergripande IT-system med gemensam journalhantering tror i princip alla
skulle underlätta väldigt mycket. Inom vissa områden har man inte tillgång till
datorer över huvud taget. I en kommun räknar man dock med att i mars nästa år
ha tillgång till gemensam medicinlista via dator mellan primärvården, slutenvår-
den, kommunen och apoteket och det tror man kommer att underlätta mycket.
Kodad behörighet att gå in och läsa vissa delar av primärvårdsjournalen planeras
också. Nuvarande system och behörighetskrav innebär ett tidsödande tillväga-
gångssätt, vilket följande exempel återgivet av en undersköterska belyser: ”Vid
larm från SOS och besök hos patienten, måste det skrivas in i något system och i
stan sker det via distriktsmottagningen. Är man inne på ett servicehus så ska det
skrivas in på det servicehuset.” Men det har inte en undersköterska behörighet
att göra. ”Har en ensam undersköterska till exempel varit på ett larmat besök i
Mariannelund då får sjuksköterskan åka till Mariannelund i alla fall, för det går
inte att göra på den enhet undersköterskan jobbar. Då vore det bra om distriktet
i Mariannelund hade samma datasystem som de har här så att man kan skriva
härifrån.”

Information via fax har dock börjat utnyttjas mer och så kallade faxbrevlådor har
börjat användas med varierande framgång. Personalen ute på fältet kan då via
sin mobiltelefon koppla upp sig mot närmaste fax och få ut information om
patienten.
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7.5.3   Aktivt förhållningssätt
Motivation, engagemang, initiativtagande, kreativitet.

Bristande motivation och engagemang hänförs av omvårdnadspersonalen till att
alla är trötta, ”man gör det man ska”.  En sköterska som är insatt i Esther-
projektet påpekar: ”För att bli motiverad måste man se positiva resultat, men
någonstans måste det ju börja.” En undersköterska hävdar då: ”Vi har ju inte
ens hört talas om Esther så vi har ju inte en chans.” Generellt sett upplever sig
undersköterskor och vårdbiträden som tidigare nämnts utanför Esther-projektet
och att andra bestämmer över deras huvuden, ”så vi vet ändå inte vad som görs
och därför bryr vi oss inte om det och då försvinner motivationen”.

Även de som är väl insatta i och informerade om Esther-projektet påpekar att det
behövs fler engagerade ledare och att framförallt de lokala cheferna borde ta ett
större ansvar. Bättre feedback på framförda idéer och resultat anses också viktigt
för att känna sig motiverad att arbeta vidare med Esther-projektet. ”Det var ju
intressant första gången jag var på en informationsträff men när det sedan inte
händer något på två år …”.

Att ha mål uppfattas som viktigt för att känna sig motiverad och engagerad. På
en enhet säger man: ”Att ha mål är chefens stora grej – och hon försöker få med
alla – verksamhetsmål, sjuksköterskornas mål och individuella mål. Det tjatar vi
om varje år och varje utvecklingssamtal plus att de finns nedskrivna.” Man har
fått vara med att sätta målen själva och arbetar mot delmål hela tiden, vilket
upplevs väldigt stimulerande. På samma enhet påpekar man att en rätt mental
inställning till förändringsarbete är mycket viktigt för att känna sig engagerad
och motiverad. ”Man kan inte sitta tre år och vänta på arbetsro och kommer
inte arbetsron så blir jag knäckt. Det blir aldrig arbetsro. Du får hitta arbetsron
i processen.”

En undersköterska framhåller vikten av att få en ”kick” emellanåt för att få
inspiration att arbeta vidare. En studieresa gav henne inspiration till att vilja stu-
dera vidare och utveckla sin kompetens inom sjukvårdsområdet. Vikten av
information återkommer även i detta sammanhang: ”Om man fick lite mer in-
formation och fick veta lite, då skulle man ju bli lite inspirerad och jobba för det
men nu blir man ju inte det.” Denna yrkesgrupp tycker också att det ger väldigt
mycket att träffa personal från andra enheter och diskutera olika aspekter på sitt
arbete. ”Det här är ju inspirerande, att få komma så här och börja prata om det,
då blir man ju väldigt inspirerad.” Risken är annars stor säger hon ”att man
bara tänker på sitt lilla revir och struntar i allt annat runtomkring”.
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7.5.4   Mänskliga hänsynstaganden
Arbetstillfredsställelse och arbetsmiljöaspekter

Faktorer som nämns som viktiga för att känna arbetstillfredsställelse är ”att nå-
gon lyssnar på en och att det upplevs viktigt vad man tycker. Att man är delak-
tig. Framförallt att de högre upp lyssnar”.  Man tycker också att det ger väldigt
mycket att arbeta med äldre människor. ”Det är ju tack vare det man är kvar
inom vården, att patienterna ger så mycket tillbaks. För det är ju roligt att jobba
med de äldre och de flesta är väldigt tacksamma.”

En tredje aspekt som betonas starkt som källa till arbetstillfredsställelse är
arbetskamraterna och arbetsgemenskapen. Vidare anses utbildning viktigt enligt
framförallt undersköterskor och vårdbiträden. Flera har uppmuntrats att läsa
vidare och fått höjd kompetens och därmed högre arbetsmotivation genom
utbildningen. De som arbetat länge som undersköterskor skulle dock vilja ha
mer utbildning eller fortbildning också för att det medför en ökad personlig
utveckling ”för det gör att man blir motiverad i sitt arbete”. En sköterska beto-
nar faktorer som ”att man är delaktig i att utforma sitt arbete och vilka mål man
arbetar efter, plus arbetskamraterna naturligtvis”.

En arbetsmiljöaspekt som påverkar motivation och engagemang negativt är per-
sonalbristen och tidspressen, vilket speciellt undersköterskor och vårbiträden tar
upp. ”Det är tufft. Man gör det som är nödvändigt för att få det att gå runt. Det
känns som man kanske inte sätter patientens behov i centrum på grund av tids-
bristen.” En annan kommentar är: ”Det enda vi har fått höra är att vi ska orga-
nisera om vårt arbete men vi har sagt att vi orkar inte. Vi säger bara tack att vi
inte har några jättedåliga patienter just nu, för när det är en eller två som är
dåliga så fungerar det inte.”

Det betyder mycket för arbetstillfredsställelsen att personalen känner att de har
tid att prata lite med patienterna och ta sig an dem, ”då får man så mycket till-
baka, det kan behövas mer av det än mediciner för att lugna pensionärerna
oftast”.

En undersköterska och ett vårdbiträde som nu arbetar inom en särskild boende-
enhet, har tidigare arbetat med att besöka vårdtagare i ordinärt boende och efter-
som den kategorin varit dåligt representerad i studien bad jag dem berätta hur de
upplevde det ur arbetsmiljöaspekt. Båda två tyckte det var väldigt frustrerande
och de orkade inte fortsätta att arbeta på det sättet. "Man hann inte med dem
man var hemma hos utan hann bara göra det man skulle, städa eller tvätta. Man
brydde sig mer om hemmet än om vårdtagaren.” Personalen far illa av att känna
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att de inte har tillräcklig tid att ta hand om vårdtagaren oavsett om det är vid
hembesök eller på en vårdinrättning.

7.5.5   Ständigt förbättringsarbete och lärande

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet tycker de som är välinformera-
de att de har lärt sig saker både som organisation och individuellt. Vad som är
relaterat till Esther-projektet är dock lite svårt att renodla. Kontinuiteten har bli-
vit bättre genom att sköterskorna numera är stationerade på en enhet, vilket
inneburit att kommunikationsproblemen blivit mindre och att rapporteringen
från sköterskorna till personalen nu fungerar bättre än tidigare när sköterskorna
ambulerade.

Det dubbla huvudmannaskapet mot kommun och landsting har försvårat läran-
deprocessen mot ett vårdkedjetänkande. Organisationsstrukturen får till följd att
patienterna kommer i kläm. En sköterska påpekar att i kommuner där man
arbetar mot samma huvudman inom äldreomsorgen har man inte dessa problem
”med ditt och mitt och att man drar i var sin ände utan man jobbar för samma
sak, man jobbar för patientens skull”. Förändringar mot ett mer integrerat sam-
arbete har dock skett inom vissa områden, exempelvis när det gäller hjälp-
medelshanteringen. Det råder dock fortfarande vissa problem när det gäller sam-
arbetet och rutinerna kring den övergripande vårdplaneringen för patienterna
inom hela vårdkedjan.

Inom vissa kommuner finns ett mer uttalat funktionstänkande kvar med strikta
gränser i arbetsfördelningen mellan kommun och primärvård. Det finns en atti-
tyd att man hjälper en sköterska i kommunen eller landstinget, i stället för att se
att det är fråga om att hjälpa patienten. Många gånger upplever man att det läggs
ner mer tid på att diskutera vems ansvaret är än att hjälpa patienten. Här borde
man se helheten och delegera mer påpekar en sköterska.

Förståelsen för andras arbetssituation betonas som väldigt viktig och beroende
av kommunikationen. Viss hospitering och auskultering har förekommit vid
Medicinkliniken respektive inom primärvården. Det tycker man är ett väldigt
bra sätt att lära sig förstå varandras sätt att arbeta. ”Egentligen handlar det om
att komma in i sättet hur vi tänker och jobbar.” Distriktssköterskorna inom pri-
märvården besöker också hemtjänstgrupperna inom kommunen cirka en gång i
månaden.

Det har även på en del håll upprättats ett samarbete med primärvården, genom
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att biståndshandläggaren och arbetsterapeuten från kommunen tillsammans med
distriktssköterskan från primärvården, besöker de gemensamma patienter som är
inlagda på sjukhusen i Eksjö och Nässjö. Det har fungerat bra. Till en början
tyckte man dock från primärvårdens håll att det var kommunen som hade mest
nytta av detta, så man drog sig ur ett tag men nu har samarbetet tagit fart igen.
Det är ett bra exempel på hur man har lärt sig att se till helheten och sätta
patientens intressen framför sina egna.

Distriktssköterskorna arbetar väldigt olika inom olika primärvårdsenheter. På
vissa håll finns en större öppenhet och flexibilitet i arbetssättet än inom andra
områden. En sköterska tror att det beror mycket på attityderna till förändringar,
om de ses som ett hot eller ökade möjligheter. Attityder hos chefer och ledare
upplevs också spela stor roll för framgången i förändringsarbetet, liksom konti-
nuitet i personalstyrkan.

Attityden till att bedriva ett kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete varierar
bland annat beroende på hur delaktig man varit i Esther-projektet och vilken
yrkesgrupp man tillhör. En sköterska som är aktiv inom Esther-projektet säger:
”Det viktiga är inte alltid mer resurser utan vi kanske i stället måste titta på vad
det är vi gör egentligen. Vad är nödvändigt och vad kan man välja bort.”  Un-
dersköterskorna menar dock att det för deras del inte finns något att välja bort
längre, då deras verksamhet redan är så hårt bantad.

Tid för reflektion och lärande i samband med förändringsarbete upplevs mycket
begränsad under arbetstid, ”det får man göra hemma, det är något som maler i
skallen när man går hem”.

Kvalitetsutveckling

Det är inte många som känner till några av de kvalitetsutvecklingsmetoder som
förekommit inom Esther-projektet mer än möjligen till namnet. HPR känns igen
och QUL känner flera igen, men man kommer inte ihåg riktigt vad det står för.
En undersköterska säger: ”Det kommer någon ibland och går runt och mäter
något.” Biståndshandläggaren påpekar att det är en mätning som sker på entre-
prenad för att jämföra kommunens verksamhet med den privata. När jag frågar
om de fått feedback på mätningarna får jag följande svar av en undersköterska:
”Ja, vi har fått veta att vi har varit bäst i alla fall, det har man ju hört.” Men
man är inte säker på i vilka avseenden. Lite om bemötande påminner man sig
dock att det var. Sjuksköterskorna är liksom biståndshanläggarna bättre insatta i
mätningar och resultatuppföljningar, men man hänför det inte till några speciella
mät- och kvalitetsmetoder. En annan sköterska tycker att hon får bra feedback
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på resultat och uppföljning av förändringar som sker, men tycker inte att det
finns så bra metoder att mäta ännu men det är på gång säger hon. Ytterligare en
sköterska säger: ”Jag tycker nog att vi har kunnat mäta rätt så bra det vi har
åstadkommit. Vi har hållit på rätt så länge med uppföljning.”

En konkret förbättringsåtgärd är att om de uppgifter som enligt lag skall följa
med patienten till kommunens vård- och omsorgsverksamhet saknas, så skrivs
en incidentrapport som skickas till ansvarig avdelningsföreståndare. Det är en
kvalitetskontroll från kommunens sida för att följa upp det som inte fungerar.

På frågan vad de anser om mätverktyg generellt ges följande kommentarer:
”Mätinstrument är ju alltid bra att ha eftersom man då inför politikerna och sin
ledning kan påvisa vad det finns för brister och vad man behöver förändra kon-
kret. De är först då man kan få dem att förstå vad det handlar om.” Man tycker
att det är svårt att veta vad som ska mätas och hur det ska mätas. Det som är
viktigt att mäta tycker man i första hand är hur patienten mår och vilka fördelar
vårdtagaren får ut av det hela, ”men hur mäter man det”?

Kompetensutveckling

Personalen i allmänhet har inte fått någon utbildning i samband med Esther-
projektet. De workshops som anordnas en gång i halvåret är upplagda i föreläs-
ningsform och där ges feedback kring vissa resultat som uppnåtts. Däremot
upplevs de inte generera så mycket diskussioner om vad som kan förbättras fort-
sättningsvis. Undersköterskor och vårdbiträden är dåligt representerade vid
dessa tillfällen, tydligen mycket på grund av att de är ovetande om att inbjudan
gäller dem. Det menar sköterskorna är avdelningens fel och påpekar att man
kanske borde ha en Esther-representant från undersköterskor och vårdbiträden
på varje boendeenhet i kommunen. Det vore kanske bättre att börja ”inifrån” och
låta dem tala om vilka behov de har och arbeta utåt påpekar hon.

Det förekommer internutbildning och kompetensutveckling rent generellt för
undersköterskor. Uppfattningarna om dess frekvens och kvalitet varierar myck-
et. På en kommunenhet är ledningen mycket mån om att personalen ska följa
med i utvecklingen: ”Vi ska hela tiden få utvecklas och följa med utvecklingen,
allting förändras ju, att inte stå och stampa på samma ställe, utan vi ska göra
allt så mycket  bättre vi kan.”  Det tror man att samtliga på den enheten känner.
På andra håll tycker personalen annorlunda: ”Jag tycker inte att det ger någon-
ting måste jag säga.” Andra kommentarer är: ”Det är ju inget man växer av
som människa. Det skulle vara roligt att få lära sig något som man inte kände
till innan.” De efterlyser också uppföljning av lärandet och tid att smälta det nya
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om det skall ge något. Tidsbrist upplevs av framförallt av omvårdnadspersona-
len som ett stort problem för utveckling och lärande och därmed motivation i
arbetet visar det sig: ”Det kan inte hålla på så här i längden för folk orkar inte,
man får inget tillbaks och då slutar folk inom vården.”

Jag frågar om de tror att det är arbetsuppgifterna som inte har tillräcklig utveck-
lingspotential för att man ska kunna utvecklas i sitt arbete och får följande svar
från omvårdnadspersonalen: ”Jag tror att det finns mycket inom vården att hitta
på som gör att man utvecklas. Det är bara att ha den fantasin. Men man måste
ju få inspiration någonstans ifrån, det kommer ju inte av sig självt.”

7.5.6   Insikter från Esther-projektet

Utfallet av Esther-projektet upplevs väldigt varierande från kommun till kom-
mun såväl mellan olika vårdenheter som mellan olika yrkesgrupper. Även inom
kommunen finns en återkommande uppfattning om att förändringsarbetet i
första hand rört sig kring förbättringar på Medicinkliniken, att det på något sätt
stannat upp där och att man lite grann har glömt bort dem ”ute i periferin”. ”Jag
tycker att det har varit mycket internt inom slutenvården och även primärvården
och inte så mycket inom kommunerna. Mycket har fokuserats från Medicinklini-
ken mot primärvården, ’medicin direkt’ till exempel.” Men kommunikationen
med Medicinkliniken upplevs ha blivit bättre: ”Det är ett väldigt bra samarbete
och bra förståelse.” Man får oftare och tidigare omvårdnadsepikris nu. Sam-
arbetet med Medicinkliniken uppfattas också mycket bättre jämfört med andra
kliniker på sjukhuset i Eksjö. ”Medicin direkt” nämns som ett positivt resultat
som vidareutvecklas hela tiden. Medicinhanteringen har också blivit bättre
genom färdigdoserade förpackningar var fjortonde dag, vilket underlättar arbetet
för omvårdnadspersonalen.

Sköterskor och biståndshandläggare tycker i allmänhet att det har blivit mycket
bättre kommunikation i vårdkedjan och att man fått bättre förståelse för
varandras sätt att arbeta och för vårdprocesserna kring patienterna. ”Det är
mindre fokus på egna processer numera, man utnyttjar andras kompetens bätt-
re.” Kommunsköterskorna upplever att deras kompetens tas mer på allvar nu
från landstingspersonalens sida, vilket påverkar samarbetet i vårdkedjan positivt.
Överrapporteringen mellan primärvården och kommunen anses dock brista i
båda riktningarna.
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Bristerna i IT-systemet, framförallt genom att det saknas en gemensam vårddo-
kumentation i hela vårdkedjan, skapar fortfarande mycket dubbelarbete och ut-
gör en stor bromskloss för att utveckla smidiga vårdprocesser.

Esther-nätverket fungerar mycket bra enligt vissa erfarenheter. Man tycker
Esther-projektet är på rätt väg, att processutveckling är rätt sätt att arbeta på. Det
gäller bara att få det att utvecklas vidare så att det blir ett ”ständigt förbättrings-
arbete”. Det finns en viss tendens till avmattning och sämre feedback nu än tidi-
gare.

Att konkreta problem identifierats och förts upp till diskussion påpekas som en
viktig förutsättning för att kunna ta itu med dem. ”Tidigare var det mer så att
inget funkade, det var så abstrakt. Men vissa saker har ju blivit bättre, som
information, samarbete och dialog.”
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8   Diskussion

8.1   Metoddiskussion

Fokusgrupper har visat sig vara en mycket bra metod för att fånga olika upp-
fattningar hos personalen kring de aktuella frågeställningarna. Storleken på
grupperna har också i stort sett varit bra. Kanske kunde det varit en fördel med
några fler deltagare i vissa grupper, för att i större utsträckning dra nytta av
grupprocessen och öka perspektivbrytningen. Å andra sidan har det i de aktuella
fallen varit möjligt att få en djupare dialog i de mindre grupperna, vilket genere-
rat synpunkter som utgjort ett värdefullt komplement till de större gruppdiskus-
sionerna. Diskussionerna i grupperna har i de flesta fall flutit mycket bra och
engagerat deltagarna i hög grad. Antalet fokusgrupper blev något fler än plane-
rat, eftersom det var svårt att samordna personer från olika delar av regionen vid
samma tillfälle.

Eklunds (2000) fyrdimensionella modell har enligt resultaten visat sig mycket
relevant för att fånga upplevelsen av participation under förändringsarbetet inom
Esther-projektet. Participation är som vi sett ett fenomen som griper in i många
olika teoribildningar som ligger till grund för studien och man kan konstatera att
de fyra dimensionerna harmonierar väl med andra studier som på olika sätt tan-
gerar området participation.

Ett problem har varit att det ibland har visat sig svårt för deltagarna att renodla
erfarenheter från Esther-projektet i förhållande till annan verksamhet. Genom
det stora antalet medverkande har problemet dock kunnat reduceras. I den mån
det inte har observerats, utgör det en indikation på att förståelsen för Esther-
projektet har brustit, vilket i sig är ett tecken på bristande delaktighet och där-
med relevant för studien.

Intervjumaterialet har varit mycket omfattande och krävt många stegvisa analy-
ser och sammanställningar, för att på ett så rättvisande sätt som möjligt fånga
personalens uppfattningar. I överensstämmelse med en fenomenografisk anda,
har jag bemödat mig om att försöka fånga såväl mer allmänt förekommande
uppfattningar i olika riktningar eller beskrivningskategorier, som att ibland lyfta
fram mer lokalt förekommande synpunkter som jag bedömt har haft relevans i
sammanhanget. Eftersom det är personalens upplevelser av olika företeelser som
här är det väsentliga har jag använt mycket citat, då de uttrycker nyanser som
inte kan fångas på samma sätt i en sammanfattning.
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Relationen mellan antal deltagare och yrkeskategorier från de olika vårdinstan-
serna och antalet anställda inom varje vårdinstans kan diskuteras. I förhållande
till det ojämförligt stora antalet anställda inom kommunen, skulle man kunna
hävda att det borde varit ännu fler medverkande från kommunen. Det har dock
funnits praktiska omständigheter, som personalens svårigheter att frigöra tid i ett
pressat arbetsschema som också har inverkat. Antalet medverkande i studien i
stort, det vill säga 55 personer, tillsammans med en god fördelning mellan
yrkeskategorier, får ändå anses utgöra en mycket bra grund för att kunna dra
rimliga slutsatser från resultaten i en kvalitativ studie.

8.2   Resultatdiskussion

Att starta och driva ett förändringsarbete som Esther-projektet innebär en stor
utmaning. Den övergripande målsättningen, att utveckla ett processorienterat
och därmed mer helhetsorienterat vårdsystem genom att fokusera på patientens
väg genom vårdkedjan för att skapa bättre kvalitet för patienten, kan tyckas na-
turlig. Det innebär dock att många barriärer måste forceras inom en organisation
som är så funktionellt, hierarkiskt och byråkratiskt uppbyggd som den svenska
hälso- och sjukvården. Den komplexa överbyggnaden och det omfattande regel-
verket bidrar också till att det är ett krävande och långsiktigt arbete att utveckla
ett processorienterat arbetssätt. Även det dubbla huvudmannaskapet med lands-
ting och kommun utgör en uppfordran för ett smidigt samarbete. Därtill är det en
krävande uppgift att få närmare 4000 anställda, som arbetar inom Höglandsregi-
onen, att känna sig delaktiga i förändringsarbetet.

Vi har sett av litteraturen inom området att en viktig förutsättning för ett fram-
gångsrikt förändringsarbete i en organisation är att det finns klara och tydliga
mål och visioner för förändringsarbetet. För att alla skall känna sig delaktiga i ett
förändringsarbete är det därför nödvändigt att sprida visioner och mål genom
hela organisationen och på så sätt skapa gemensamma modeller för verksam-
hetens inriktning (Ellström, 2001; Axelsson och Bergman, 1995; Schein, 1988).
Detta är i sig en stor uppfordran, som man i stort sett lyckats bra med inom
Esther-projektet. De flesta av de medverkande i studien är införstådda med såväl
mål som vision även om det finns vissa brister, framförallt bland omvårdnads-
personalen inom den kommunala verksamheten.

Diskussionen kommer fortsättningsvis att fokusera de frågeställningar som
utformats utifrån syftet med studien, vilket alltså innebär att analysera hur parti-
cipationen fungerat inom ramen för Esther-projektet samt hur den relaterar till
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ständigt förbättringsarbete och lärande, i riktning mot en processorientering av
vårdkedjan och ökat fokus på patienten.

8.2.1   Participation

Kommunikation är en av de fyra dimensioner som använts i studien för att fånga
upplevelsen av participationen. Resultaten visar att kommunikation har utgjort
den mest kritiska faktorn för att skapa delaktighet hos personalen. Att få kom-
munikationsprocessen och informationsflödet att fungera tillfredsställande såväl
inom som mellan enheter i vårdkedjan har generellt sett varit problematiskt, vil-
ket är något som också visat sig vara avhängigt ledningens engagemang. Det är
också starkt kopplat till de flesta andra förbättringar och problem inom projek-
tets ram som rör participation, lärande och ständigt förbättringsarbete.

Kontroll

Förutsättningen för att känna sig delaktig genom att kunna utöva inflytande och
påverka förändringsarbetet inom Esther-projektet, har i första hand upplevts vara
kopplad till goda rutiner för kommunikation och tillgång till information. Gra-
den av engagemang hos cheferna, framförallt på den egna enheten, har då varit
av avgörande betydelse. Även kommunikation med och information från de
representanter som suttit i olika projektgrupper har påverkat participationen i
positiv eller negativ riktning, beroende på hur väl den fungerat. Där dessa för-
hållanden varit gynnsamma har det i regel funnits möjligheter att påverka och
förändra. Där förutsättningarna varit bristfälliga, har den möjligheten varit liten
eller till och med obefintlig.

De som själva varit aktiva i någon projektgrupp upplever oftast att de haft goda
möjligheter att påverka och förändra på olika sätt. Det är dock främst vissa
yrkeskategorier högre upp i hierarkin som varit representerade i dessa grupper.
Faktorer som i övrigt anses ha utgjort hinder i detta sammanhang såväl som i de
flesta andra avseenden, är bristande resurser vad gäller personal och tid samt
ekonomiska förutsättningar. Bristande resurser i dessa avseenden påpekas stän-
digt i litteraturen enligt ovan som ett hinder för kvalitetsutveckling, participation
och lärande.
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Kommunikation

Kommunikation inom den egna enheten

Kommunikationen och informationsspridningen inom den egna enheten har i
alltför stor utsträckning varit bristfällig och det gör att delaktigheten upplevs låg.
Detta är särskilt tydligt inom kommunen, som har mångfalt fler anställda än
primärvården, Medicinkliniken och Rehabkliniken. Kommunikationen och
informationen fungerar sämst gentemot omvårdnadspersonalen i kommunen, det
vill säga den yrkesgrupp som befinner sig längst ner i hierarkin men närmast
patienten. Det är också den yrkeskategori som känt sig minst delaktig i Esther-
projektet. Om inte informationen når ut till medarbetare på samtliga nivåer i
organisationen, begränsas också förutsättningarna för kollektivt eller organisato-
riskt lärande enligt Dixons (1999) lärandecykel. Såvida inte alla kategorier i en
organisation eller i ett team får komma till tals, går man dessutom miste om ”the
power of the team mind” som Klein (1999) påpekar, vilket reducerar utveck-
lingsmöjligheterna i organisationen.

Även inom primärvården är delaktigheten relaterad till kommunikations- och
informationsaspekter. På vissa primärvårdsenheter fungerar kommunikationen
relativt bra och där upplevs också delaktigheten högre.

Personalen på Rehabkliniken tycker att de är mycket dåligt informerade om
Esther-projektet och upplever därför inte någon som helst delaktighet i projektet.
De tycker i princip inte att det angår dem över huvud taget och har därför resig-
nerat i fråga om motivation att engagera sig. Här finns inga yttre incitament
enligt de exogena motivationsteorierna (Katzell och Thompson, 1990). För att
exempelvis en målteori skall ha någon motiverande effekt, krävs att det finns en
förståelse och acceptans för målen samt feedback på att man är på rätt väg. Men
en första förutsättning är givetvis att man är informerad om målen och ännu
bättre, att man får vara med att skapa målen (Locke och Latham, 1990). Som
Pasmore (1988) hävdar: ”The issue is not one of motivation, but rather of com-
mitment;”. Men då måste det skapas förutsättningar för detta inom organisatio-
nen.

Ledningens betydelse

Ledningens betydelse för ett framgångsrikt utvecklingsarbete framhålls om och
om igen i litteraturen och anses av många utgöra den enskilt viktigast faktorn för
ett framgångsrikt förändringsarbete (Imai, 1996; Bergman och Klefsjö, 1995;
Champy, 1995; Egnell, 1995; Axelsson, 1998; Ellström, 2001). Det upplevs
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också viktigt att ledningen har förståelse för hur man arbetar närmast patienter-
na, vilket för tankarna till betydelsen av harmonierande mentala modeller. Som
Senge (1990) påpekar, kan hela organisationer utveckla en kronisk disharmoni
mellan mentala modeller och verkligheten, vilket skapar missförstånd och utgör
ett stort hinder för kvalitetsutveckling (se även Dixon, 1999). Ledningens enga-
gemang har upplevts bristfällig inom många vårdenheter.

Inom ledningen för Esther-projektet är man medveten om att det har funnits
problem med att engagera personal på ledningsnivå i tillräcklig utsträckning. Att
utveckla ett ledarskap som kan hantera både den vertikala och den horisontella
strukturen inom organisationen har varit svårt. Ledare som inte varit direkt
involverade i Esther-projektet har också varit tveksamma till att anta en system-
syn, huvudsakligen på grund av att de känt sig oroliga för sina positioner. Efter-
som detta är så viktigt i sammanhanget vill jag gärna upprepa projektledningens
kommentar till och oro för detta:

Det är synligt att nuvarande ledarskap ej är redo att brottas med
såväl kulturella som strukturella förändringar samtidigt, vilket kan bli
nödvändigt. Vi har på många sätt sett att förändringskraven som
aktualiseras i systemet skapar oro för de positioner som i dag har
etablerats.” (Bertov et al, 2000, s 18)

På de enheter där kommunikationen och informationsflödet fungerar bra, beror
det mycket på en engagerad ledning. Medicinkliniken har exempelvis en mycket
starkt engagerad ledning och där har man också lyckats skapa en kultur med hög
delaktighet i förändringsprocessen som på ett naturligt sätt integrerats i den
löpande verksamheten. Det har i stor utsträckning åstadkommits genom att det
upprättats bra forum för diskussioner, en bra dialog och fungerande kommuni-
kationsvägar både horisontellt och vertikalt inom kliniken. Det har också bidra-
git till att generera ett öppet och tillåtande klimat, där alla får komma till tals och
har möjlighet att påverka och förändra sitt arbete. Här kan man också notera en
intressant attitydförändring, genom att personalen tidigare varit van vid att få
informationen serverad. Nu har man i stället lärt sig söka relevant information
själv via olika strukturerade kommunikationskanaler. Jämför Angelöw (1991),
Eklund (1998) och Dixon (1999).

Samarbete på ledningsnivå

Det är också uppenbart att ett bättre samarbete mellan cheferna inom de olika
vårdinstanserna behövs, men även på högre ledningsnivå är det viktigt att kom-
munikationen fungerar bra. Man tycker sig ha märkt att samarbetet mellan che-
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fer på högre nivå, till exempel mellan primärvårdschefer och socialchefer, inte
fungerat tillfredsställande och att det har påverkat informationsspridningen och
delaktigheten negativt. Här kan man se exempel på faktorer som motverkar ett
så kallat ”koncerntänkande”, som Axelsson (1998) påpekar är en förutsättning
för att kunna utveckla bra vårdkedjor med hjälp av ett processtänkande.

Den ökade decentraliseringen är i det fallet inte bara av godo, utan förstärker
snarare en funktionsoptimering på bekostnad av processtänkande. Det gäller att
hitta en balans mellan centralisering och decentralisering, såväl som mellan
funktioner och processer, vilket inte är någon lätt uppgift (Åhgren, 1998). Ett
annat resultat av decentraliseringen är att arbetssätt och rutiner skiljer mycket
mellan de olika enheterna också inom samma organisation. Bristen på standardi-
serade rutiner gör det svårare att samarbeta (Eklund, 1998;  Ellström, 2001).

Andra faktorer som påverkar kommunikation och information

Det är förstås inte bara ledningens agerande som har betydelse för informations-
spridningen. Kommunikation mellan olika personalkategorier, för att öka hel-
hetssynen och förståelsen för de faktorer som påverkar vårdkvaliteten för pati-
enten, är också viktig. Det pressade tidsschemat återkommer då som en hindran-
de faktor, speciellt inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet och inom
primärvården. En läkare påpekar exempelvis att man kan arbeta en hel vecka
utan att hinna växla ett ord med en kollega som sitter i rummet bredvid och
menar att det ofta är vid kafferaster eller spontana möten som man löser pro-
blem. I detta sammanhang nämns ibland även personalens placering i lokalerna
och deras utformning som en hindrande faktor, eftersom det begränsar regel-
bundna och spontana dagliga kontakter. Flera forskare påtalar vikten av att ska-
pa förutsättningar för att stimulera kommunikationen mellan personalen, dels
genom att utforma lokalerna på ett bra sätt och dels genom att medge tillräckligt
med tid för resonemang och reflektion (Davenport, 1993; Dixon, 1999; Ell-
ström, 2001).

De geografiska avstånden mellan vårdinstanserna försvårar också möten och
kreativa diskussioner mellan människor. De workshops och nätverksträffar som
anordnas regelbundet är ett steg i rätt riktning, men skulle uppenbarligen behöva
kompletteras med andra former för möten och tankeutbyte. Regelbundna video-
konferenser kunde vara ett bra sätt att ta tekniken till hjälp för att kompensera
för de geografiska avstånden. Det skulle också spara mycket tid och ekonomiska
medel.
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Andra omständigheter som inverkar negativt på informationsspridningen och
kontinuiteten i kvalitetshänseende är den höga omsättningen på personal. Det
innebär en ännu större utmaning att hela tiden informera nya medarbetare och få
dem att tillägna sig ett vårdkedjetänkande. Framförallt gäller det läkare både
inom slutenvården och primärvården, som har en viktig position för att vård-
kedjearbetet skall fungera smidigt. Det ställer ännu högre krav på goda rutiner i
kommunikationshänseende. Ett sätt att bidra till en lösning av det problemet
kunde vara att utarbeta policydokument som nya medarbetare måste sätta sig in i
och ge sitt medgivande till.

Samarbetet läkare emellan är också en kritisk punkt i vårdkedjan, både när det
gäller kommunikation mellan läkare inom slutenvården och primärvården, men
också enligt erfarenheterna inom primärvården, mellan överläkare och underlä-
kare eller ST-läkare inom slutenvården. Det förefaller delvis bero på djupt rotad
traditionell arbetsfördelning, yrkesidentitet och prestige, vilket motverkar ett
processtänkande med behovet av snabbare och tydligare information till nästa
steg i vårdkedjan. Här förefaller det bland annat vara en fråga om att ”arbeta
med rätt saker” såväl som att ”arbeta på rätt sätt”. Det kanske skulle behövas
tydligare incitament för detta. Jämför Dixons (1999) lärandecykel.

Kommunikation mellan vårdinstanserna inom vårdkedjan

Kommunikationen över gränserna mellan de olika vårdinstanserna i vårdkedjan
har förbättrats i många avseenden. Patienten sätts i fokus i större utsträckning än
tidigare, genom ett bättre samarbete mellan flera vårdenheter. Vidare anses till-
gängligheten på Medicinkliniken ha ökat och omvårdnadsepikriserna kommer
snabbare fram till kommunens vård- och omsorgsverksamhet och primärvården.
”Medicin direkt” har varit en positiv erfarenhet men fungerar tydligen inte så bra
längre, i första hand beroende på att distriktsläkarna inte tycker sig ha tid att
skriva inläggningsremisser. Faxrutiner och andra rutiner har också blivit bättre.

Det finns emellertid fortfarande många rutiner som inte fungerar så bra, vilket
medför bristande informationsunderlag för nästa steg i vårdkedjan och på så sätt
sämre kvalitet för vårdtagaren. Det mest framträdande exemplet är den
omständliga hanteringen kring de medicinska epikriserna, som anses utgöra det
stora informationsnavet i den medicinska dokumentationen inom vårdkedjan. Ett
vårdkedjeövergripande IT-system för patientdokumentation skulle i detta sam-
manhang utan tvekan underlätta avsevärt. Det är dock intressant att notera att
sköterskorna inte har några problem med att snabbt få iväg omvårdnadsepikri-
serna, vilket tyder på att det borde vara möjligt även för läkarna att sköta detta
smidigare i väntan på ett lämpligt IT-system.
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Förutom det omständliga förfaringssättet kring epikrisskrivningen på Medicin-
kliniken innan epikrisen kommer i väg till primärvården, vidtar ytterligare tids-
krävande rutiner där. Eftersom primärvården har datorjournal och inget pappers-
arkiv, måste epikrisen sammanfattas och dikteras om av distriktsläkaren, varpå
sekreteraren skriver in epikrisen i datorjournalen. Det blir mycket tid och andra
resurser som går åt till ”icke värdeskapande” aktiviteter.

Rutinerna kring röntgenremisserna från primärvården är ett annat exempel.
Röntgenremisserna skrivs ut i datorn, överförs till papper, skickas till röntgen
som överför dem till sin dator, skriver remissvaret på dator, skriver ut det på
papper, skickar till primärvården som skriver in det i datorn. Här har IT-
systemet i princip inte någon annan funktion än att tjäna som en avancerad
skrivmaskin. Det blir till och med omständligare, eftersom samma information
måste skrivas om flera gånger. Även rutinerna kring laboratorieuppgifterna såväl
som flera andra rutiner, är komplicerade på grund av icke kompatibla IT-system.
Utöver att det blir kostsamt ökar risken för överföringsfel och därigenom
bristande kvalitet.

Gemensamt IT-system

Ett gemensamt IT-system för patientdokumentation mellan samtliga instanser
inom vårdkedjan skulle onekligen underlätta oerhört mycket i fråga om att skapa
en bättre informationshantering kring patienterna. Det är en dominerande
uppfattning att bristerna i IT-systemet utgör en stor bromskloss för att utveckla
smidiga vårdprocesser i vårdkedjan. De system som nu finns fungerar bra som
lokala verktyg för patientdokumentation, kvalitetsuppföljning och intern kom-
munikation inom samma enhet, men eftersom de är utformade enligt ett funk-
tionstänkande hämmar det informationsflödet och processutvecklingen inom
systemet som helhet. Det medför också oerhört mycket tidskrävande dubbelar-
bete, vilket i längden skapar stora kostnader.

De satsningar som görs inom IT-området anses vara för fragmentariska och sak-
na helhetsperspektiv. Man tänker fortfarande i funktioner i stället för i processer
i IT-grupperna. Som Melin (1998) påpekar, kräver ett processorienterat arbets-
sätt andra typer av informationssystem och de system som finns är oftast inte
tillräckligt kompatibla för att medge informationsöverföring i den utsträckning
som mer processorienterade arbetsuppgifter kräver. Risken med nuvarande
system är att ingen förändring sker i fråga om hur arbetet utförs och IT-
systemets roll blir då bara en automatisering av redan existerande arbetssätt
(Davenport, 1993; Hammer och Champy, 1994). Ett bristande IT-system kan,
som vi sett av exemplen ovan, till och med skapa mer arbete jämfört med att
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enbart använda pappersdokumentation, eftersom information måste föras in på
nytt i många olika system som inte är kompatibla.

Däremot pågår en utveckling av ett gemensamt intranät för hela Jönköpings läns
landsting. Det förefaller ha bra förutsättningar för att bli ett övergripande infor-
mationssystem inom hela vårdkedjan. Bland annat planeras införandet av stan-
dardiserade mallar för olika vårdrutiner inom vårdkedjan, såväl som information
av övrig karaktär till personalen. Systemet har dock inte tillräcklig användbarhet
ännu.

Faktorer som påverkar motivation, engagemang och arbetstillfreds-
ställelse

Feedback

Återföring av information och feedback av arbetsresultat, återkommer som en
fundamental förutsättning för att skapa och bevara ett aktivt förhållningssätt med
hög motivation och engagemang hos personalen. Bristande feedback på resulta-
ten inom Esther-projektet anses ha påverkat motivationen negativt även bland
dem som är väl insatta i projektet. Även bättre feedback på framförda idéer
är viktigt för att bli motiverad att arbeta vidare. Risken är annars stor att man
tappar intresset för att engagera sig, vilket tyvärr många har gjort. Vikten av
feedback återkommer också  i flera motivationsteorier, till exempel i målsätt-
ningsteorier och i arbetskarakteristikmodellen av Hackman och Oldham som
inspirerats av sociotekniken (Locke och Latham, 1990; Hackman och Oldham i
Axelsson och Bergman, 1999).

Helhetsperspektiv

Som tidigare nämnts, är motivationen för Esther-projektet mycket låg bland
omvårdnadspersonalen i kommunen eftersom de upplever sig stå helt utanför
projektet. De tycker att det mesta bestäms över deras huvuden. Man saknar kun-
skap om arbetsinsatsens roll i ett helhetsperspektiv. Jämför Thorserud och Eme-
ry samt Hackman och Oldham, samtliga i Axelsson och Bergman, (1999). Inom
de flesta enheter efterlyses en ”resursperson” som kan fungera som kontaktlänk
på den egna enheten mot en projektgrupp inom Esther-projektet och bidra till
informationsöverföring och feedback på resultat. Jämför Ellström (2001) och
Dilschmann (1996).
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Engagerade ledare

Engagerade ledare betonas även som motivationsfaktor. Att ledarna uppmuntrar
till diskussioner för att skapa ett kreativt klimat, att de är lyhörda för synpunkter
och nya idéer, anses också viktigt för att skapa engagemang, motivation och
arbetstillfredssällelse.

Arbetsgemenskap och öppet klimat

På Medicinkliniken är upplevelsen av delaktighet och ett aktivt förhållningssätt i
form av motivation och engagemang stark. Det anses bero mycket på att det
finns ett klimat där allas röst blir hörd, att man får gehör för sina idéer, att man
har en kunnig personal, teamkänsla med bra samhörighet och trygghet i arbets-
gruppen. Dessa faktorer är samtidigt relaterade till hög arbetstillfredssällelse
liksom feedback och bra mätverktyg för vad som åstadkoms. Den fysiska
arbetsmiljön har dock i viss mån inverkat negativt på grund av trångboddhet och
dålig ventilation med mera, men det är på väg att bli bättre. Även på andra
enheter poängteras arbetsgemenskapen, stöd och trygghet från arbetskamrater
och i teamet, som betydelsefullt för både engagemang och arbetstillfredsställel-
se, vilket också återkommer som väsentliga faktorer inom litteraturen enligt
ovan.

Självständighet och arbetsfördelning

Självständigheten i arbetet är en annan betydelsefull faktor för arbetstillfreds-
ställelse och motivation, enligt arbetskarakteristikmodellen. Det är något som
värdesätts mycket på primärvårdscentralen i Aneby. Där arbetar man på entre-
prenad och kan styra sitt sätt att arbeta i mycket hög utsträckning, vilket gör att
man också tycker sig arbeta effektivare än tidigare. Arbetstillfredsställelsen
bland personalen är också mycket hög. I Aneby har man en annan modell för
arbetsfördelningen mellan kommunen och primärvården jämfört med de övriga
kommunerna i regionen. Hela ansvaret för äldreomsorgen ligger där på kommu-
nen och ekonomiska medel har överförts till kommunen för detta. Den modellen
verkar ha genererat ett ”vinna-vinna förhållande” för både primärvården och
kommunen (Bergman och Klefsjö, 1995).

Personlighetsdrag och inre motivation

Bland hälso- och sjukvårdspersonal finns ofta en stark inre motivation genom
en utpräglad inställning att det är roligt och givande att hjälpa människor. Här
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spelar säkert personlighetsdrag en stor betydelse (jämför kategori 1 enligt
Katzell och Thompson, 1990). Kontakten med patienterna anses därför ge
väldigt mycket, fanns inte den skulle man inte orka säger många. Det är därför
förståeligt att det skapar frustration hos personalen att inte ha tillräckligt med tid
för patienterna. Här kan man se en ytterligare koppling till arbetskarakteristik-
modellen.

Men den inre motivationen och arbetstillfredsställelsen kan på sikt urholkas om
de yttre förutsättningarna blir alltför pressande. Som Katzell och Thompson
(ibid) påpekar och som belyses inom sociotekniken, är yttre förhållanden och
förutsättningar därför viktiga. Personalbrist och tidspress har exempelvis inver-
kat negativt på engagemanget och motivationen att fortsätta med kvalitetsarbete.
Många, inte minst bland omvårdnadspersonalen, upplever sig slitna och trötta.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling nämns som en annan motivationsfaktor, vilket också är en
resursfråga. På vissa enheter är man generös och lyhörd för behoven på detta
område, men på andra håll upplevs det inte så. Bättre lön för att man utbildar sig
och tar större ansvar i sitt arbete tycker några borde vara en självklarhet, men det
är det inte. De som ägnat mycket fritid åt att utbilda sig för arbetets skull, har
inte fått mer betalt än sina kollegor som avböjt utbildning.

Mål

Att ha mål att arbeta mot uppfattas på flera håll som viktigt för att känna sig
motiverad och engagerad. Där man själv har fått vara delaktig i att sätta målen
och arbetar strukturerat mot olika delmål, känner man sig stimulerad och moti-
verad att sträva mot att uppnå dem. Det påpekas också att det måste finnas en
överensstämmelse mellan målen eller kraven och möjligheten att uppfylla dem
för att känna arbetstillfredsställelse, vilket ofta innebär att man måste få tid att ta
hand om patienterna på ett tillfredssällande sätt. Detta stämmer också väl över-
ens med målteorin (Locke och Latham, 1990).

Utbyte av erfarenheter

Att få träffa personal från andra enheter för att diskutera olika erfarenheter i sitt
arbete genererar nya idéer och motivation. Flera har till exempel uttryckt upp-
skattning för att man från ledningshåll tagit initiativ till den här utvärderingen av
participationen i samband med Esther-projektet och tyckt att det varit motiva-
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tionshöjande i sig. Frågan är om det inte skulle behövas fler tillfällen för
dialog snarare än för enbart informationsöverföring, vilket ju blir en envägs-
kommunikation och inte genererar samma engagemang (jämför Dixon, 1999).

8.2.2   Insikter, ständigt förbättringsarbete och lärande

Insikter

Åsikterna varierar en hel del när det gäller vilka insikter Esther-projektet lett till.
De flesta tycker att Esther-projektet är på rätt väg, att vårdkedjetänkande och
processutveckling är rätt sätt att arbeta på. Det anses också ha ”öppnat dörrar”
och ökat insikten om nödvändigheten att kommunicera och planera bättre inom
vårdkedjan. Likaså har det skapat en bra dialog inom vårdkedjan och förståelsen
för varandras arbete har ökat. Problemen har lyfts fram i ljuset, vilket är en för-
utsättning för att kunna göra något åt dem. Det är också ett första steg för att
sätta fart på PDSA-hjulet i ett ständigt förbättringsarbete enligt Imai (1996).

De som är engagerade i Esther-nätverket tycker att det fungerar bra. Många nya
riktlinjer har tagits fram och nya rutiner har skapats. En del av dessa har kunnat
implementeras men andra inte.

Samarbete och lärande över gränserna inom vårdkedjan

Det har också inom vissa områden upprättats ett bra samarbete mellan primär-
vården och kommunen, genom att gemensam vårdplanering utförs i större
utsträckning med insatser av många olika yrkeskategorier från olika enheter. Det
är ett bra exempel på hur man har lärt sig överbrygga glappen mellan de olika
funktionerna i vårdkedjan och sätta patienten i centrum. Här kan man se ett
lärande som organisation ur vårdkedjeperspektiv, genom att nya arbetssätt och
rutiner har utvecklats och konsoliderats (Ellström och Kock, 1999). Inom kom-
munens vård- och omsorgsverksamhet tycker många sköterskor att förändrings-
klimatet har förbättrats och bidragit till att skapa en annan kultur inom kommu-
nens organisation.

Omorganisation – en utvecklingspotential?

Medicinkliniken har samtidigt med förändringsarbetet inom Esther-projektet
genomgått en stor omorganisation av samtliga avdelningar, vilket har inneburit
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omflyttningar bland personalen och sammanslagning av avdelningar. Det intres-
santa är då att de flesta har upplevt detta som något positivt, en möjlighet till
ytterligare utveckling och förbättring och en potential för att lära nytt och öka
kompetensen i stället för som en belastning. Ellström (2001) menar att större
och mer omvälvande förändringar ibland kan utgöra en utvecklingspotential och
bidra till lärande.

Framförallt finns det en mycket positiv grundsyn till förändringsarbete inom
Medicinkliniken, vilket skapat en hög förändringsbenägenhet hos personalen
och en hög tolerans för de påfrestningar som det medför. Man har haft en myck-
et engagerad och besjälad ledning på Medicinkliniken, som har drivit utveck-
lingsarbetet på ett strukturerat sätt och det finns en insikt om att ständiga förbätt-
ringar är ett nödvändigt, naturligt och tillfredsställande sätt att arbeta på. Man
vill inte falla tillbaks i det gamla arbetssättet. Delaktigheten är hög och motiva-
tionen till att arbeta med ständigt förbättringsarbete har i stor utsträckning inter-
naliserats hos personalen. Lärandeprocessen är i högsta grad progressiv på bred
front och på en hög nivå. Lärandenivå två och tre enligt Ellström (ibid) har upp-
nåtts i många avseenden, det vill säga lärande som utveckling av ett personligt
förhållningssätt såväl som ett  utvecklingsinriktat lärande. Medicinkliniken är ett
bra exempel på hur man lyckats ”bygga in” kvalitet i människorna som Imai
(1996) uttrycker det.

Ständigt förbättringsarbete och lärande

Det innebär ändå en utmaning att kontinuerligt följa upp lärandet i vardagen.
Personalen på Medicinkliniken påpekar att det skulle behövas lite mer stöd från
ledningen nu när man är tillbaks i vardagen, efter den upplyftande utbildningen i
kvalitetsutveckling som samtlig personal på kliniken genomgått i olika omgång-
ar under en veckas tid denna höst och vinter. Någon som kan fortsätta att vara
drivande i den vardagliga verksamheten och ge feedback på att man är på rätt
väg så att inte utvecklingen stannar av efterlyses. Här skymtar också den svåra
balansen mellan utveckling och produktion fram som Ellström (2001) talar om.

Inom de andra vårdinstanserna i vårdkedjan har förändringsarbetet generellt sett
inte bedrivits lika strukturerat och målmedvetet, men det finns exempel på
enheter där det fungerat relativt bra ändå, oftast beroende på en engagerad led-
ning, förhållandevis bra kommunikation och informationsspridning och därmed
relativt hög delaktighet. Men det har ändå varit svårt att nå ner till dem som
arbetar ”på golvet” närmast patienterna.
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Den stora utmaningen är att skapa ett organisatoriskt lärande inom hela vård-
kedjan och där finns det fortfarande mycket att arbeta vidare med. För att
PDSA-cykeln skall kunna generera ett ständigt förbättringsarbete gäller det att
inte ge tappt. Det stora flertalet bland de intervjuade har uttryckt ett behov av så
kallade ”resurspersoner” för att hålla lärandeprocessen i gång. Ellström (ibid)
påtalar också behovet av ”resurspersoner” som avsätter tid och kan följa upp
beslut som fattas, som kan vara en drivande kraft när arbetet tenderar att stanna
upp, som kan ge uppmuntran och känslomässigt stöd, utvärdera och återföra
resultat från utvärderingar och samtidigt utgöra en förmedlande länk till led-
ningen.

Processägare

Det uttalade behovet av ”resurspersoner” är enligt min mening starkt relaterat
till problematiken med processägarskapet. Bergman och Klefsjö (1995), Fors-
berg (1998) med flera, påpekar vikten av att varje process har en processägare
som är ansvarig för utveckling och förbättring av processen. Jag tror att flera av
de funktioner man efterfrågar hos en resursperson egentligen kan hänföras till
processägarrollen.

Enligt mina iakttagelser finns det inget tydligt processägarskap inom vårdkedje-
processen i Esther-projektet. Jag tror det utgör ett grundläggande problem till att
det mest kritiska skedet i vårdkedjan, nämligen överlämnandefasen från en enhet
i vårdkedjan till en annan, fortfarande har stora brister i fråga om utveckling,
uppföljning, utvärdering och återföring av resultat. Förbättringsprocessen riske-
rar då att i alltför stor utsträckning begränsas till enskilda funktioner eller vård-
instanser och då ligger det nära till hands att man får en suboptimering av funk-
tioner, vilket man ville motverka inom Esther-projektet.

Det knyter an till en av de tidiga frågeställningarna inom Esther-projektet som
adresserades i inledningen av rapporten, nämligen vem som bär det övergripan-
de ansvaret för patienten och de värden som är förbundna med vårdsituationen
som helhet betraktad. Jag tror att det är svårt att utse någon enskild ansvarig för
varje patients vårdsituation genom hela vårdkedjan, eftersom behoven hos de
olika vårdtagarna är mer eller mindre unika. Genom att utveckla och tydliggöra
processägarskapet, tror jag dock att man kan optimera förutsättningarna för en så
bra vårdsituation som möjligt för patienten genom hela vårdkedjan.
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Förståelse och samsyn

En avgörande förutsättning för att bedriva ett uthålligt och framgångsrikt föränd-
ringsarbete och skapa ett organisatoriskt lärande är som vi konstaterat en hög
delaktighet från de anställda. Vi har sett från teorigenomgången att ett indivi-
duellt lärande är en förutsättning för organisatoriskt lärande. Det är då viktigt att
lärandepotentialen hos varje anställd tas till vara så att det verkligen leder till
önskvärda verksamhetsförändringar.

Var och en av oss har säkert olika preferenser när det gäller sättet att lära sig
saker individuellt. Vi tolkar också vår omvärld på olika sätt beroende på olika
mentala modeller. För att ett organisatoriskt lärande skall ske måste man därför
lyfta blicken och söka sätt att skapa en samsyn och ökad förståelse för helheten.
Genom att fokusera behoven hos de interna kunderna i organisationen, det vill
säga de andra enheterna i vårdkedjan, kan också de externa kunderna tillgodoses
på ett bättre sätt (Axelsson och Bergman, 1995; Bergman och Klefsjö, 1995).
Här finns en påtaglig brist i organisationen som relaterar till det otydliga pro-
cessägarskapet, vilket diskuterats ovan. Det finns inga metoder för att mäta och
följa upp kvaliteten i den interna kund-leverantör relationen. Det behövs också
en bättre förståelse för de interna kundernas arbetssätt.

Hur utvecklad man en sådan förståelse? Många av de medverkande i studien
poängterar värdet av auskultation och hospitering, då man följer den dagliga
verksamheten på en annan enhet under kanske en veckas tid. Det har upplevts
som ett mycket bra sätt att lära sig förstå varandras sätt att arbeta. En av dem
som deltagit i hospitering påtalar att det skapar en helt annan syn på arbetet än
om man kommer till ett möte och bara resonerar teoretiskt. Det är en lärande-
form som borde utnyttjas mer (Dixon, 1999).

Inom vissa enheter har man kommit längre med att bearbeta sitt tänkesätt. På
Medicinkliniken upplever personalen att de nu automatiskt tänker flera steg
framåt kring patienten i vårdkedjan. Inom primärvården och kommunen upp-
lever man dock att det fortfarande finns en bristande förståelse inom sluten-
vården för vad som händer med patienterna när de lämnat sjukhuset. Här finns
fortfarande brister i samsynen.

Resursbrist

Som nämnts tidigare, så utgör bristande resurser i form av underbemanning,
tidsbrist och därmed dåligt handlingsutrymme, ett stort hinder för att hålla ett
ständigt förbättringsarbete och lärande vid liv. Förutom att skapa förutsättningar
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för formell utbildning är det nödvändigt att avsätta tid för reflektion, tid att
observera, tid att tänka och tid att utbyta idéer med andra under det vardagliga
arbetet om något lärande skall ske (Ellström, 2000). Utöver att skapa utrymme
för reflektion tror jag det är minst lika viktigt att medvetandegöra behovet av
reflektion för lärande i den dagliga verksamheten.

Vinna-förlora förhållande

Det existerar en uppfattning inom primärvården och kommunen att förändrings-
arbetet i första hand rört sig kring förbättringar på Medicinkliniken och att det
på något sätt stannat upp där, att man lite grann har glömt bort dem ”ute i perife-
rin”. Många upplever också att de kortare vårdtiderna på Medicinkliniken har
medfört större arbetsbelastning inom primärvården och kommunens vård- och
omsorgsverksamhet, på grund av att patienterna är i sämre skick när de skrivs ut
från sjukhuset. Men det har inte tillförts mer resurser till dessa vårdinstanser,
varför det bland vissa finns en känsla av att det är Medicinkliniken som är vin-
naren medan de andra är förlorare. Detta är ett problem som belyses av Bergman
och Klefsjö (1995). En viktig aspekt i offensiv kvalitetsutveckling är att skapa
ett så kallat vinna-vinna förhållande där alla parter i processen blir vinnare. Om
vissa upplever sig som förlorare är risken stor att alla i längden blir förlorare.

8.3   Slutsatser

8.3.1   Participation

De fyra dimensionerna kontroll, kommunikation, aktivt förhållningssätt samt
mänskliga hänsynstaganden, fångar mycket bra hur participationen inom Esther-
projektet har fungerat. Kommunikation och informationsspridning framträder
som den enskilt viktigaste dimensionen men den har samtidigt utgjort en grund-
läggande förutsättning för att ge drivkraft åt de övriga tre. För att skapa goda
förutsättningar för kommunikation och informationsspridning har ledningens
engagemang i förändringsarbetet varit en avgörande faktor. Ett bra exempel på
detta är den höga graden av delaktighet hos de anställda på Medicinkliniken,
som haft en starkt drivande och mycket entusiastisk ledning.

Det finns också exempel på hög delaktighet inom andra enheter, men där det
inte funnits en engagerad ledning gäller det i princip endast dem som personli-
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gen varit involverade i olika projektgrupper inom Esther-projektet. Svårigheter-
na har delvis bestått i att kommunicera och föra en dialog med övrig personal
och sprida information och feedback på bred front i organisationen. En
bidragande orsak som har försvårat kommunikationsprocessen är de stora geo-
grafiska avstånden, både när det gäller kontakten med de aktiva inom projekt-
grupperna men även i fråga om att skapa andra forum för dialog mellan perso-
nalen inom olika vårdinstanser och enheter inom vårdkedjan.

Ett annat stort problem är det dubbla huvudmannaskapet mot kommun och
landsting. En god samverkan mellan dessa båda organisationer kräver resurser
av olika slag.

För att få framgång i ett offensivt kvalitetsutvecklingsarbete gäller det att skapa
ett vinna-vinna förhållande, det vill säga att alla parter bli vinnare. Uppstår ett
vinna-förlora förhållande där det en part vinner sker på bekostnad av en annan,
innebär det i längden att alla blir förlorare. Ett sådant vinna-förlora förhållande
upplevs existera då Medicinkliniken anses få del av vinsterna medan primärvår-
den respektive kommunens vård- och omsorgsverksamhet är förlorare, eftersom
de får större arbetsbörda men inga ökade resurser. Här finns ett hinder, inte
minst i motivationshänseende.

En övergripande förändring som skett för att skapa delaktighet är att ett Esther-
nätverk etablerats, vilket utgör ett forum för att diskutera och förbättra arbetssätt
kring Esther-patienter. Men då det bara är ett fåtal personer från vissa yrkeska-
tegorier representerade där och informationen inte kommuniceras vidare inom
organisationen, genereras ingen delaktighet bland flertalet anställda. På vissa
enheter driver man också ett mer strukturerat kvalitetsutvecklingsarbete, vilket i
hög grad har ökat delaktigheten hos de anställda.

Personalen har i huvudsak upplevt sin delaktighet i förändringsarbetet som en
funktion av 1) ledningens förmåga att kommunicera med och informera de
anställda, 2) ledningens  engagemang i fråga om att driva ett strukturerat och
långsiktigt förändringsarbete samt 3) ett personligt engagemang i någon projekt-
grupp, vilket också är relaterat till yrkeskategori.

Participation i förändringsarbetet har visat sig ha avgörande betydelse för
ständigt förbättringsarbete och lärande, såväl individuellt som organisatoriskt,
för att utveckla en processorientering av vårdkedjan med fokus på den totala
vårdkvaliteten för patienten. En kedja är som bekant inte starkare än den
svagaste länken och där participationen brister, brister förbättringarna och läran-
det i motsvarande grad.
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8.3.2   Ständigt förbättringsarbete och lärande

Vi har sett att ständiga förbättringar ofta symboliseras med PDSA-cykeln, som i
stor utsträckning innebär att få till stånd en participativ problemlösningsprocess
bland de anställda. PDSA-cykeln har också många likheter med olika modeller
för lärande. När problemlösning bygger på participation genom hela cykeln,
skapas en högre nivå av lärande med reflektion, analytiskt tänkande och jämfö-
relse med tidigare erfarenheter.

PDSA-hjulet har kommit i gång i lärandeprocessen inom Esther-projektet, fram-
förallt genom att man har identifierat och medvetandegjort många problem och
även implementerat en del förbättringar, men det krävs mycket för att hålla det
rullande. Framförallt brister det i ”S:et”, det vill säga i studerandefasen. Det
behövs mer tid för reflektion och utveckling av högre lärandenivåer, det vill
säga inte enbart bemästringslärande, utan det måste också skapas utrymme för
ett utvecklingsinriktat, kreativt lärande. För att uttrycka det i Ellströms (2001)
termer, så råder det obalans mellan ”produktionens logik” och ”utvecklingens
logik”. Här behövs mer resurser och handlingsutrymme för att de anställda skall
kunna ha ett aktivt förhållningssätt till förändringsarbetet och för att ett ständigt
förbättringsarbete och lärande skall kunna fortgå.

Det har ändå genomförts en hel del förbättringar i förhållande till målen för
Esther-projektet, det vill säga i riktning mot en processorientering av vårdkedjan
och därmed ett ökat fokus på den totala vårdkvaliteten för patienten. Samarbetet
mellan olika vårdinstanser fungerar bättre i flera avseenden, genom ökad moti-
vation att skapa bättre förståelse för nästa led i vårdkedjan, vilket medfört att
nya rutiner och arbetssätt etablerats. Fokus ligger dock fortfarande i alltför stor
utsträckning på funktioner, det vill säga förbättringar inom respektive enhet och
inte på vårdkedjan som helhet, vilket tyder på att participationen enligt ”Esther-
filosofin” inte har haft tillräcklig genomslagskraft. Som nämnts ovan menar jag
att en grundläggande orsak till detta är det otydliga processägarskapet och brist
på ”resurspersoner”.

De förutsättningar som bidragit till förbättringar och lärande, har i första hand
varit faktorer som främjat participation samt ledningens engagemang och ett
genomtänkt samt välorganiserat kvalitetsutvecklingsarbete. Då dessa betingelser
varit bristfälliga eller saknats helt, har inga positiva effekter varit märkbara.

Om processorienteringen skall komma den externa kunden till godo, måste man
också i mycket högre grad än vad som varit fallet fokusera de interna kundrela-
tionerna och skapa metoder för att följa upp kvalitetsutvecklingen på det hori-
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sontella planet (Bergman och Klefsjö, 1995). Det innebär alltså att man måste
lägga mer kraft på överlämnandefaserna mellan funktioner eller enheter.

En av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling och processorientering är att ta
reda på vilka behov kunden har och inrikta sig på att uppfylla dem. Någon
undersökning av patientens upplevda behov inom vårdkedjan som helhet har
fortfarande inte gjorts, vilket får anses som en stor brist enligt en offensiv, kund-
fokuserad kvalitetsutvecklingsfilosofi. Därför kan heller ingen kvalitetsutveck-
ling ske med avseende på patientens upplevelser av vårdkvaliteten i vårdkedjan.
Visserligen kan det vara svårt att mäta detta på ett bra sätt, eftersom vårdtagarna
är sjuka och till åren komna, men desto viktigare att kontinuerligt utvärdera de
interna kundrelationerna.

8.3.3   Insikter från Esther-projektet

Jag vill gärna lyfta fram några sammanfattande synpunkter på vilka insikter
Esther-projektet lett till. På det hela taget krävs ett större engagemang från led-
ningshåll, både lokalt men också på högre nivå inom organisationen. Personalen
behöver initialt extra resurser och stöd för att komma igång med kvalitets-
utvecklingsarbete på ett mer strukturerat sätt. Men det behövs även utökade
resurser generellt för att med framgång kunna arbeta med ett ständigt förbätt-
ringsarbete.

För att processorienteringen skall få tillräcklig genomslagskraft behöver man
arbeta mer med att skapa en systemsyn, bland annat genom att skapa bättre för-
ståelse för andra led i vårdkedjan och större samsyn på verksamheten. Det går
att komma långt med en positiv inställning, men det kan inte på sikt kompensera
för brister i systemet. Diskrepansen mellan sätten att arbeta är i vissa avseende
för stor mellan de olika enheterna i vårdkedjan. Här behövs mer standardiserade
rutiner och arbetssätt.

Incitamenten behöver också stämma bättre överens med intentionerna bakom
processorientering. Det finns fortfarande alltför många krafter som verkar i rikt-
ning mot ett funktionellt arbetssätt, vilket skapar inkonsekvens i organisationen i
förhållande till ett processorienterat arbetssätt (jämför Eklund, 1998). IT-
systemet är ett praktexempel på detta. Det krävs en kraftfull övergripande sats-
ning för att utveckla ett processorienterat IT-system. Jag instämmer med Melin
(1998) i vikten av att samordna utvecklingsarbetet inom en organisation avseen-
de såväl informationssystem, individer som organisation. Även utvärdering av
olika resultat behöver styras över mer på processorienterad basis.
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Som kvalitets- eller förbättringsarbetet fungerar i dag, har det på många enheter
ännu inte införlivats i tillräckligt hög grad i den ordinarie verksamheten, trots att
Esther-projektet har pågått sedan 1996. 1999 beslutade förvaltningschefen för
Höglandets sjukvårdsområde, samtliga primärvårdschefer och socialchefer samt
verksamhetscheferna för Medicinkliniken i Eksjö respektive Rehabkliniken i
Nässjö, att Esther-projektet var avslutat och därmed övergick i Esther nätverk.
Av resultaten från studien att döma, betraktar dock många av de medverkande
fortfarande ”Esther” som ett projekt och man har undrat om det inte är dags att
avsluta det som projekt för att gå vidare i en annan arbetsform. Här ser man ett
exempel på hur en mycket väsentlig information inte har gått fram inom organi-
sationen. Så länge ”Esther” betraktas som ett projekt, ser jag en risk att det inte i
tillräcklig utsträckning integreras i den dagliga verksamheten, utan snarare får
karaktären av ett kvalitetsutvecklingsprojekt separerat från den ordinarie verk-
samheten. På sikt tror jag det kan utgöra en hindrande faktor när det gäller att
permanenta och integrera förbättringsarbetet inom ramen för den reguljära verk-
samheten. Kanske bör man fundera mer i dessa banor och söka kompletterande
arbetsformer för att gå vidare med utvecklingsarbetet.

Avslutningsvis visar resultaten enligt min mening tydligt, att människa, teknik
och organisation måste samspela för att processorientering skall fungera. Annars
är risken stor att man åtgärdar symptom i stället för orsakerna till problemen.
Om bättre förutsättningar för ett sådant samspel skapas, tror jag att möjligheter-
na att få till stånd ett kontinuerligt förbättringsarbete ökar, eftersom det genere-
rar ett större engagemang och ökad participation hos de anställda, som på sikt
genererar ännu bättre organisatoriska och kontextuella förhållanden, vilket ökar
participationen  ytterligare och så vidare. Då finns förutsättningar att få ordentlig
fart på PDSA-hjulet. Som Pasmore (1998, s 100) uttrycker det och som även
citerats ovan:

Creating the conditions which involve commitment does not involve
changing the person as much as changing the context in which the
person works […] changes in organizational structure, policies, ma-
nagerial practices, reward systems, work design and other variables
required to generate lasting commitment.

8.4   Fortsatt forskning och utveckling

Resultaten i denna studie visar tydligt att det råder ett stort behov av att förbättra
kommunikations- och informationsstrukturen, dels internt inom de flesta vårdin-
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stanserna, men framförallt i processerna mellan de olika enheterna i vårdkedjan,
där IT-systemet i sin nuvarande utformning utgör en stor bromskloss. Hur detta
kan åstadkommas är ett angeläget område för fortsatt utveckling. En annan vik-
tig utvecklingsfråga är hur man skapar en ledningsfunktion som i högre grad kan
skapa förutsättningar för delaktighet, ständigt förbättringsarbete och lärande. En
tredje aktuell fråga är hur man ökar process- och systemsynen inom en så starkt
funktionsorienterad verksamhet som hälso- och sjukvården, vilket också accen-
tuerar behovet av ett tydligare processägarskap.

Vidare har entreprenörsmodellen som finns i Aneby uppenbarligen skapat förut-
sättningar för bra kommunikation och hög delaktighet, åtminstone inom den
egna enheten. Den annorlunda arbetsfördelningen mellan primärvården och
kommunen när det gäller äldrevården, har också medfört att man där i stor
utsträckning kommit ifrån problemet med det dubbla huvudmannaskapet. Är
detta en modell som har utvecklingspotential och borde tillämpas mer inom
Höglandsområdet? Det är en annan mycket intressant fråga för vidare utveck-
ling.

Ytterligare intressanta forsknings- och utvecklingsfrågor kan på sikt vara: Kan
upprättandet av vårdkedjeledare vara ett sätt att minimera funktionsbarriärerna,
eller skulle det vara svårt att genomföra på grund av det dubbla huvudmanna-
skapet? Bör strukturen inom sjukvården ändras mer drastiskt? Är det en fram-
komlig väg att ersätta vårdcentralerna och kommunens vård- och omsorgsverk-
samhet med en teambaserad verksamhet i mindre gruppkonstellationer, som
ansvarar för vårdtagare inom ett mer begränsat geografiskt område? Hur kan
balansen mellan funktioner och processer optimeras och hur utvecklar man bra
mätverktyg för processutveckling? Vilka möjligheter finns att bättre anpassa
överbyggnaden och regelverket till de behov som finns i hälso- och sjukvården i
dag? Och sist men inte minst, hur skapar man bättre överensstämmelse mellan
resurser och krav inom sjukvården i dag, eftersom det i så hög grad påverkar
participationen?
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