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                  BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

För att bedriva en säker vård har vårdpersonal skyldighet att arbeta enligt evidensbaserade 

metoder och systematiskt arbeta med patientsäkerhetsarbete. För att uppnå detta införs 

arbetsmodeller som resulterar i förändringsarbeten. Lean är en sådan modell som går ut på att 

eliminera slöseri genom kontinuerligt förbättringsarbete. Personalen som arbetar närmast 

patienterna är de som ska identifiera problem och komma med förbättringsförslag. 

Akutsjukvården idag är hårt belastad med höga patientflöden och bristen på sjuksköterskor 

medför att tiden blir en bidragande faktor till att inte kunna ge högkvalitativ vård. Studier 

visar att sjuksköterskor i högre grad frågar en kollega än att själva läsa vetenskapliga 

tidskrifter. 

 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors attityder till förbättringsarbete på en kirurgisk och en 

medicinsk akutvårdsavdelning. 

 

Metoden var en kvantitativ enkätstudie som analyserades med deskriptiv statistik. Enkäten 

bestod av 26 påståenden som respondenterna skulle ta ställning till och en öppen fråga. Av 

totalt 90 enkäter som delades ut besvarades 42 stycken. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att förbättringsarbete bidrog till ökad 

patientsäkerhet, en bättre arbetssituation, att det ansågs vara en del av det dagliga arbetet och 

att det påverkade verksamheten på ett positivt sätt. Resultatet visade även att majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att förbättringsarbete tog tid från patienterna. 

 

Slutsatsen blev att förbättringsarbete var något sjuksköterskorna ansåg vara viktigt för 

patientsäkerheten och arbetssituationen men att vissa delar inom förbättringsarbetet behövdes 

ses över såsom tidsaspekten samt att olika moment inom förbättringsarbetet behövde 

tydliggöras. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: förbättringsarbete, Lean, patientsäkerhet, akutsjukvård, enkät
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ABSTRACT 
 

To conduct safe care, health care professionals have an obligation to work according to 

evidence-based methods and systematically work on patient safety. To achieve this different 

models are introduced resulting in change management. Lean is a model which aims to 

eliminate waste through continuous improvement work. The staff who works closest to the 

patients are the ones that should identify problems and suggest improvements. Emergency 

care today is heavily congested with high flow of patient and lack of nurses meaning that lack 

of time is a contributing factor to not being able to provide quality care. Studies show that 

nurses increasingly ask a colleague than actual reading scientific journals. 

The purpose was to explore nurses' attitudes to quality improvement work in a surgical and a 

medical emergency care department. 

 

The method was a quantitative survey study and was analyzed by descriptive statistic. The 

questionnaire consisted of 26 statements that the respondents would have an opinion on and 

one open question. A total of 90 questionnaires were distributed and 42 were answered. 
 

The results showed that the nurses felt that improvements contributed to increased patient 

safety, improved working conditions, it was considered a part of the daily work and that it 

affected the organization in a positive way. The results also showed that the majority of the 

nurses felt that quality improvement work took time away from the patients. 

It was concluded that improvement work is something the nurses considered important for 

patient safety and working conditions, but that some elements within the improvement work 

must be reviewed as of the time aspect and different elements must be clarified. 

 

  

 

Keywords: improvement work, Lean, patient safety, emergency care, survey 
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INLEDNING 

Hälso- och sjukvården möter idag stora krav på att ge god och säker vård. I hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), stadgas i 2 a § att vården ska vara av god kvalitet, 

vara lätt tillgänglig samt att olika åtgärder patienten är i behov av ska ske fortlöpande. För att 

uppnå det införs olika arbetsmodeller, dessa modeller resulterar i förändringsarbeten. Det är 

en utmaning att förändra invanda arbetssätt, speciellt i gamla organisationer. Förändringar stör 

känslan av stabilitet. Beprövade och invanda arbetssätt som har utövats under en länge tid 

tenderar att vara svåra att förändra, då de skapar rutiner och regler (Berlin & Carlström, 

2010). Inom hälso- och sjukvårdens organisation finns kulturer, både inom professioner och 

även på olika enheter. Kulturen sammanhåller individer i en organisation. Beroende på hur 

kulturen ser ut kan det bidra till ett hinder för förändring (Carlström, 2013).  

En arbetsmodell som implementeras på fler håll inom sjukvården är Lean. Filosofin inom 

Lean handlar dels om att identifiera slöseri samt att hela tiden hålla förbättringsarbetet igång. 

Frågan är vilken uppfattning sjuksköterskan har om förbättringsarbete enligt denna modell.  

 

BAKGRUND 

Behov av förändring  

Porter och Teisberg (2006) skriver att dagens vård distribueras med en för gammal 

organisation och att det måste ske en stor omorganisation för att förbättra patienternas process 

genom vårdkedjan.  

Tidigare har förändringsarbeten skett på enskilda enheter med varierande resultat för att 

förbättra patientflödena. Patienten är ofta i kontakt med många olika enheter under sin vårdtid 

och dessa måste länkas samman. Detta kräver en arbetsmodell som genomsyrar hela 

organisationen (Carlsson, 2013).  

Hälso- och sjukvården har styrts av massproduktion som resursutnyttjande där arbetet 

handlade om att öka effektiviteten i de enskilda processerna. Fler organisationer inom 

sjukvården har implementerat Lean som arbetsmodell där fokus tas bort från enskilda 

processer till att se hela flödet. Det medför att patienternas väg genom vårdkedjan ska vara fri 

från hinder (Petersson, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman, 2009). 

 

Lean 

Leans principer går ut på att identifiera och eliminera slöseri, arbeta enligt standardiserade 

arbetssätt, se till att processerna går smidigt, det vill säga att patientens väg genom vårdkedjan 

ska gå smidigt utan onödiga dröjsmål. Det handlar även om att få personalen att bli motiverad 
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till att identifiera och lösa problem för att förbättra processen (Mazzato et al., 2012). Tanken 

är att genom att använda sig av dessa principer öka patientsäkerheten, få en mer effektiv vård 

med bättre kvalitet. Det handlar om att se hur processen ser ut och identifiera vad som är av 

värde och vad som är slöseri. Med slöseri menas överproduktion, väntan, transport och 

onödiga procedurer (Johnson, Smith & Mastro, 2012). Principerna inom Lean fungerar som 

en vägvisare men det är viktigt att dessa i sin tur är förankrade i organisationens värderingar. 

Tanken är att organisationen styrs utifrån de gemensamma värderingarna istället för att styra 

medarbetarna. Det medför en möjlighet för medarbetarna att fatta egna beslut inom ramen för 

det som värderingarna anger. En organisation utan tydliga värderingar har en tendens att bli 

ineffektiv och svår att styra. Leans principer anger tankesätt för att hitta lösningar inom ramen 

för organisationens värderingar (Petersson et al., 2009). 

Avvikelser 

Något som avviker från det normala är en avvikelse. För att upptäcka en avvikelse behövs en 

standard som visar det normala. Inom Lean är allt slöseri i verksamheten avvikelser och de 

kommer att finnas hur bra verksamheten än är. Det är viktigt att inte enbart arbeta med större 

avvikelser som endast kan lösas på ledningsnivå då de tenderar att ta lång tid att lösa. För att 

hålla medarbetarna engagerade till att lösa avvikelser måste även fokus ligga på de avvikelser 

som medarbetarna kan påverka (Petersson et al., 2009).  

Förbättringsarbete 

Enligt Solomons och Spross (2011) innefattar kontinuerligt förbättringsarbete fyra olika delar. 

Punkterna är att identifiera och möta patienternas behov, att ha en holistisk syn på 

förbättringsarbete genom att identifiera underliggande orsaker till problemet och att arbeta 

evidensbaserat samt att uppmuntra och göra det möjligt för medarbetare att arbeta med 

förbättringar dagligen. För att det kontinuerliga förbättringsarbetet ska hålla över tid och vara 

effektivt måste dessa punkter tillgodoses.  

Förbättringsarbete inom Lean handlar om att hitta förbättringar till uppkomna avvikelser, 

syftet är att få bort överbelastning och slöseri. Förbättringsarbete ska gynna både medarbetare 

och patienter, för att det ska ske behövs ett ständigt ifrågasättande för att kunna förbättra 

verksamheten. Medarbetarna ska vara de som driver förbättringsarbetet, det är ett måste om 

ska vara framgångsrikt det på lång sikt. Det medför att medarbetarna delvis tar över rollen 

som problemlösare och processutvecklare, det som förut hanterades av olika stödfunktioner 

som t.ex. chefer (Petersson et al., 2009).  

Dagliga utvärderingar ger tillfälle till att hantera avvikelser kort efter att de har uppstått. 

Avvikelserna identifieras av de personer som är närvarande i det som hänt. Det kan då 

resultera i direkta förslag på förbättringar. De avvikelser som teamet inte har möjlighet att 

lösa kan då lyftas till rätt beslutsnivå. Dagliga utvärderingar är ett tillfälle för återkoppling och 

där fokus ligger på teamets resultat samt att använda negativa händelser som utgångspunkt till 

förbättring (Brandt, 2013).  

Förbättringstavla fungerar som en informationstavla och är ett stöd till förbättringsarbetet. De 

avvikelser som identifieras måste struktureras, för det är svårt att arbeta med alla avvikelser i 
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den takt som de uppkommer. Tavlan visualiserar därmed tagna beslut, pågående aktiviteter, 

vem/vilka som är ansvariga för aktiviteterna samt när de ska vara klara. En meritlista över 

genomförda förbättringar bör vara med i tavlan så att medarbetarna får se vad som är utfört. 

Den ska vara lättillgänglig för medarbetare i det dagliga arbetet och visualiseras på 

gemensamma möten där syftet är att medarbetarna informeras om de olika aktiviteternas 

status samt att gemensamt bestämma hur nytillkomna avvikelser ska hanteras och av vem. 

(Petersson et al., 2009).  

 

Implementering av Lean 

Morrow, Robert, Maben och Griffiths (2011) har skrivit en artikel om implementering av den 

produktiva avdelningen som grundades på Lean. Författarna hade följt beslutsfattare på 

nationell nivå, sjukhusdirektörer, chefer och sjukvårdspersonal för att ta reda på deras 

upplevelser av eventuella fördelar samt begränsningar med implementeringen. Syftet med den 

produktiva avdelningen var att göra det möjligt för vårdteamen att identifiera 

problemområden genom att ge personalen rätt verktyg, information samt avsatt tid. Detta för 

att personalen själva skulle ta kontrollen över avdelningen samt över den vård de levererade. 

Målet skulle vara att vårdpersonalen skulle få mer effektiv tid med patienterna. Författarna 

fann att vårdpersonalen välkomnade idén med potentialen att kunna leverera bättre vård till 

patienterna genom att använda sin tid på ett mer effektivt sätt. Vårdpersonalen upplevde även 

att det gavs ett tillåtande att se på sitt arbete med kritiska ögon samt till att ge 

förbättringsförslag. De kände att det gav en känsla av delaktighet och ägandeskap. De 

begränsningar som visualiserades var att vårdpersonalen upplevde stress över att balansera 

patientvården med förbättringsarbetet. De upplevde att det var svårt att möta de 

organisatoriska målen och samtidigt ta på sig ansvaret att komma på förbättringsförslag. Det 

visade sig även finnas en oro över att största fokus låg på att öka produktionen på bekostnad 

av patienternas upplevelser. Sjukvårdspersonalen ansåg att fokus borde legat mer på att göra 

mätningar på hur tiden kunde använts på ett bättre sätt samt hur patienterna upplevde sin vård.  

Även på en kirurgisk akutvårdsavdelning på ett sjukhus i England fick personalen som 

arbetade direkt med patienterna identifiera problem som påverkade patientsäkerheten 

negativt. De identifierade hinder för att slutföra arbetsuppgifter då personalen ofta avbröts av 

störande moment vilket gjorde det svårt att utföra arbetsuppgifterna. De störande momenten 

var svårigheter att hitta material samt ta emot telefonsamtal. Att bli avbruten i sitt arbete kan 

medföra risker för patientsäkerheten. Genom att engagera personalen skapades en acceptans 

till förändringar på avdelningen (McCulloch et al., 2010).  

Implementering av Lean på en akutmottagning resulterade i att problemen löstes 

tvärprofessionellt och det medförde en större förståelse för varandras arbetsuppgifter 

gentemot patienten samt att alla var beroende av varandra för att kunna leverera vård till 

patienten. Det medförde även att personalen blev mer motiverad att komma med förslag på 

förbättringar. Förbättringsförslagen togs om hand av en förbättringsgrupp vilket ledde till en 

del frustration bland sjukvårdspersonalen. En del upplevde att de inte kunde påverka 
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förändringarna och de blev frustrerade över alla modifikationer i processen, vilket medförde 

att det uppstod ovisshet över hur arbetet skulle utföras. Förändringarna i processen skedde så 

fort och det var därmed svårt att följa dessa. Denna frustration fanns hos den 

sjukvårdspersonal som inte var med i förbättringsgruppen. Det som var positivt med 

förbättringsgruppen var att de kunde lyfta problem som var för stora till rätt instans. Det 

resulterade i en bättre kommunikation över olika hierarkier i den stora organisationen som ett 

sjukhus är uppbyggt på. Det visade på att även cheferna var aktivt involverade i 

förbättringsarbetet. Det fanns även en uppfattning om bland sjukvårdspersonalen att de kände 

sig övervakade i sitt arbete (Mazzocato et al., 2012). 

Patienten är under sin vårdtid ofta i behov av insatser från olika enheter på sjukhuset. För att 

kunna genomföra större organisationsförändringar för att effektivisera det vill säga göra 

patientens väg genom vårdkedjan fri från hinder och öka patientsäkerheten krävs att ledningen 

tar ansvar. Det är mer genomförbart med förbättringsarbete enligt Lean på de enskilda 

enheterna (McCulloch et al., 2010).  

Ulhassan et al. (2013) har studerat hur implementering av Lean på en kardiologklinik 

påverkade sjukvårdspersonalens dagliga arbete samt hur det gick till väga. Kliniken bestod av 

två avdelningar och kardiologenheten på akutmottagningen. Författarna ville se om 

arbetssättet upprätthölls över tid. På en av avdelningarna infördes obligatoriska möten en gång 

i veckan för att involvera personalen i förbättringsarbetet. Under dessa möten togs alla idéer 

och förslag på förbättringar upp och personalen fick besluta vilka förbättringsförslag som 

skulle arbetas vidare med. Dessa hamnade i en handlingsplan som en eller flera i personalen 

blev ansvariga för. Det infördes dagliga utvärderingsmöten där teamen samlades för att gå 

igenom dagens arbete samt identifiera eventuella förbättringsområden. På den andra 

avdelningen blev implementeringen inte lika framgångsrik. Personalen var inte lika engagerad 

då de inte upplevde att det var nödvändigt med en förändring. De upplevde att deras möten 

var ineffektiva och bortkastad tid. Därmed sjönk intresset för Lean. Endast en avdelning 

upprätthöll sina resultat över tid. Det som påverkade utfallet var personalens syn på 

förändring samt hur engagerade och stödjande cheferna var. Genom att låta personalen vara 

aktiva i förbättringsarbetet medförde å ena sidan att personalen kände att de kunde vara med 

och påverka sin arbetssituation medan det även kunde uppfattas som påtryckande att hela 

tiden behöva tänka ut förbättringsförslag.  

Braaten och Bellhouse (2007) har skrivit om införandet av Lean på en telemetriavdelning. 

Resultatet visade att det var viktigt att chefen coachade sina medarbetare till att lösa 

grundproblemen. Personalen hade för en vana att lämna över problem som chefen skulle ta 

hand om. Genom att personalen själva började lösa problemen istället för att endast identifiera 

dem så infann sig en känsla av tillfredsställelse. Thompson, Wolf och Spear (2003) skriver 

dock att problemen som har identifierats inte får fastna på en nivå där de inte kan lösas. 

Kedjan från personalen som arbetar direkt med patienterna till den högsta chefen måste vara 

intakt och problem skall snabbt kunna lyftas utan några förhinder på vägen så att arbetet inte 

stannar upp. Detta kräver att samtliga personer i kedjan är engagerade och fokuserade på 

förbättringsarbete. Författarna skriver också att det är viktigt att lösa grundproblemet och inte 
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hitta snabba lösningar som inte är hållbara över tid. Vilket kan vara svårt då arbetet på en 

avdelning eller mottagning inte har de marginalerna. Tiden räcker helt enkelt inte till, 

patienternas vård får inte bli lidande för att personalen ska lösa problem. 

Även Nelson-Peterson och Leppa (2007) skriver i sin studie om hur viktigt det är att chefen 

ständigt är närvarande vid implementering av Lean. Cheferna måste hela tiden följa arbetet på 

avdelningen och vara aktivt med i processen för att uppmärksamma eventuella brister.  

 

Patientsäkerhet och förbättringsarbete 

Vårdpersonal har enligt lag en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete så 

att kravet på god vård uppfylls. Där ingår att identifiera, rapportera, analysera och undanröja 

risker (SFS, 2010:659, kap. 3). I USA har sex kärnkompetenser arbetats fram som kommer ha 

stort värde för personal inom hälso- och sjukvården. För att kunna bedriva en god och säker 

vård krävs färdigheter i dessa kärnkompetenser, därav behöver sjuksköterskestudenter erhålla 

denna kompetens redan under sin utbildning. En av dem är förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling inom vården. Där beskrivs hur samtliga professioner inom vården 

tillsammans ska arbeta med förbättringar i den kliniska vardagen för att se till att 

patientsäkerheten upprätthålls (Elg, & Olsson, 2013). Genom att utbilda i förbättringsarbete 

under sjuksköterskeutbildningen, erhåller studenterna färdigheter som behövs för 

kvalitetsutveckling inom vården (Kyrkjebo & Hanestad, 2003).  

 

Kvalitetsutveckling innefattar att vara uppdaterad med senaste forskningsresultat och nya 

metoder att bedriva vård samt att kompetensen finns för att kunna implementera dessa nya 

metoder i det dagliga arbetet. Vilket betyder att gamla rutiner och arbetssätt måste kunna 

ifrågasättas (Batalden & Foster, 2012).  

 

För att kunna bedriva förbättringsarbete för att öka eller upprätthålla patientsäkerheten måste 

det finnas förutsättningar för det. Sjuksköterskans arbetssituation påverkar resultaten av 

förbättringsarbeten och även hur personaltätheten ser ut påverkar resultaten (Stone, et al. 

2007).  

 

Sjuksköterskans användning och implementering av forskningsresultat 

Vården ska bedrivas på beprövad erfarenhet och vara evidensbaserad men studier visar att 

metoder som är bevisat effektiva inte används. Därmed vårdas en del patienter inte enligt 

vetenskaplig kunskap som är aktuell (Grol & Grimshaw, 2003). Orsaker till att ny 

vetenskaplig kunskap inte implementeras beror på att sjuksköterskorna inte anser sig ha tid att 

inhämta information om aktuell forskning och att tiden för att införa den nya kunskapen inte 

finns. Andra orsaker är att sjuksköterskor saknar kunskap och auktoritet i att kunna ändra 

rutiner samt svårigheter att förstå forskningsresultat (Kajermo et al., 2008). 

 

Enligt Pravikoff, Tanner och Pierce (2005) tar sjuksköterskor i större utsträckning råd från 

kollegor än att läsa tidskrifter som är vetenskapliga. Bristande kunskap att söka i elektroniska 
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databaser är en bidragande faktor till svårigheter att få tillgång till aktuell forskning. Erhåller 

inte sjuksköterskor färdigheter och kunskap i evidensbaserad vård kan det bidra till att vården 

bedrivs utan att ny evidens implementeras. Bristande stöd från sjuksköterskor i ledarfunktion i 

form av att inte inkluderas i utvecklingsarbeten och i sökande efter ny forskning visar sig vara 

en barriär för att tillämpa ny vetenskaplig kunskap i vården (Kajermo et al. 2008) 

 

Batalden och Stoltz (1993) har tagit fram en modell som beskriver hur professionell kunskap 

tillsammans med förbättringskunskap ökar kvaliteten på vårdinsatserna. Det räcker inte med 

att vårdpersonal utvecklar och använder sin professionella kunskap för att kunna utveckla och 

driva processer i vården som påverkar patienterna. Professionell kunskap genererar förbättring 

av diagnos, behandling och omvårdnad medan förbättringskunskap bidrar till förbättring av 

processer och system i sjukvården. Dessa två områden tillsammans ger ett ökat värde för 

patienterna. I modellen framgår att professionell kunskap innefattar personliga färdigheter, 

etik, värderingar och ämneskunskap som inkluderar kunskap om omvårdnad.  

Förbättringskunskapen innefattar fyra områden, systemförståelse, förståelse för variation, 

förändringspsykologi och kunskap om förbättring och lärande. Systemförståelse bygger på 

kunskap om hur vårdsystemet fungerar samt ha kunskap om processer och flöden och de 

variationer som förekommer. Förändringspsykologi handlar om hur människor reagerar på 

förändring och hur människor samverkar med varandra. Kunskap om förbättring och lärande 

omfattar hur förbättringsarbete bedrivs enligt standardiserade metoder. 

 

Belastad akutsjukvård 

Akutsjukvården är belastad med höga patientflöden dels på grund av ökat antal besökare och 

dels av bristen på vårdplatser. Patienter som är i behov av vårdplatser får vänta länge på 

akutmottagningen, där fyller patienterna upp en plats samt är i behov av övervakning och 

behandling. Det betyder att det krävs ett effektivt in- och utflöde av patienter på 

akutvårdsavdelningarna. Dessa avdelningar behandlar akut sjuka patienter som är i behov av 

övervakning och behandling men där vårdtiden endast är upp till ett par dygn. I och med en 

hög omsättning av patienter ska akutvårdsavdelningarna alltid ha lediga platser för att möta 

akutmottagningarnas behov (Stockholms läns landsting [SLL], 2013).   

I kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor framgår det att sjuksköterskan ska kunna 

prioritera patienter utifrån ett omvårdnads- och medicinsk perspektiv samt kunna påbörja 

behandling efter symtombild hos akut sjuka patienter. Vidare ska sjuksköterskan identifiera 

och vidta åtgärder hos patienter med stort omvårdnadsbehov (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Bristen på sjuksköterskor medför 

att sjuksköterskorna inte kan ge högkvalitativ vård då tiden inte räcker till och bristen på 

vårdplatser utövar mer tryck på sjuksköterskorna på grund av kortare vårdtider och att 

genomströmningen av patienter ökar (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 

2012). 
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Problemformulering 

Syftet med Lean är att effektivisera vården både ur ett ekonomiskt, arbetsmiljö- och 

patientsäkerhetsperspektiv. Med dagens hårt belastade akutsjukvård skall utrymme ges till 

förbättringsarbete. Sjuksköterskor som arbetar direkt med patienterna är de som ska 

identifiera och försöka lösa problem samtidigt som de ska vårda patienterna. Tankar som 

väcks är om sjuksköterskor som arbetar på en kirurgisk eller medicinsk akutvårdsavdelning 

upplever att de kan påverka sin egen och patienternas situation samt om de vill och känner att 

de har tid till att engagera sig i förbättringsarbete. 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors attityder till förbättringsarbete på en kirurgisk och en 

medicinsk akutvårdsavdelning. 

METOD  

Ansats 

Den valda ansatsen för studien var kvantitativ. Denna ansats används när det är viktigt att 

kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet samt för att mäta större grupper. Kvantitativ 

ansats används för att uppskatta hur utbredda attityder är inom den grupp som undersöks. 

Termen attityd kan definieras som att ha en inställning till något, eller ha betydelsen 

förhållningssätt. Genom social påverkan i ett socialt samspel bildas attityder. Det är ett sätt att 

se på omvärlden samt de egna reflektionerna av den. Attityder är ställningstaganden som 

bildas allteftersom slutsatser dras om olika fenomen (Egidius, 2008).  

Design 

Designen var en deskriptiv icke experimentell enkätstudie. Där enda grupp undersöks för att 

se vilka samband som finns mellan olika variabler (Eliasson, 2010). Syftet med deskriptiva 

icke experimentella studier är att observera, beskriva och dokumentera olika aspekter och 

beteenden av en situation. Deskriptiva studier sammanfattar statusen av ett fenomen (Polit & 

Beck, 2012). Då syftet var att undersöka attityder hos sjuksköterskor valdes denna ansats för 

att besvara syftet. 

Urval 

Urvalet till studien bestämdes genom bekvämlighetsurval där de personer som finns till hands 

ingår i studien som ska genomföras (Eliasson, 2010).  För att få en så stor 

undersökningsgrupp som möjligt tillfrågades samtliga kliniskt arbetande sjuksköterskor på en 

kirurgisk och en medicinsk akutvårdsavdelning att medverka i studien. 

Inklusionskriterier  

De personer som inkluderades i studien var sjuksköterskor som arbetade kliniskt på respektive 

akutvårdsavdelning.  
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Exlusionskriterier  

De som exkluderades var sjuksköterskor som av olika anledningar inte var i tjänst under 

undersökningsperioden samt de sjuksköterskor som hade andra uppdrag än kliniskt arbete. 

 

 

Datainsamling 

Studien genomfördes på sjuksköterskor som arbetade kliniskt på en kirurgisk och en 

medicinsk akutvårdsavdelning på ett regionsjukhus efter godkännande av verksamhetschefen 

(Bilaga I). Därefter informerade författaren vårdenhetscheferna på respektive avdelning om 

syftet med studien samt när studien var tänkt att genomföras. 

Enkäten (Bilaga II) utformades av författaren själv och var indelad i tre huvudområden 

bestående av totalt 27 frågor, där en av dessa frågor skulle besvaras i fritext. Enkäten byggdes 

upp efter hur de två avdelningarna bedrev förbättringsarbete. Då avdelningarna arbetade med 

förbättringar på samma sätt innehöll enkäten frågor om förbättringsarbete i allmänhet och 

frågor om de moment som var en del av förbättringsarbetet. Den skala som användes i 

enkäten var Likert skalan som innehåller påståendeansatser som ska besvaras genom att i 

olika hög grad instämma med påståendena (Trost, 2007). Respondenten tar därmed ställning 

till om denne håller med eller inte håller med ett visst påstående. Detta görs genom att fyra 

svarsalternativ presenteras. Dessa är, instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd från 

och tar helt avstånd från. Svarsalternativen har olika poäng från 1-4, Instämmer helt får 4 

poäng och tar helt avstånd från får 1 poäng (Polit & Beck, 2012).   

För att testa kvaliteten på enkäterna delades fem pilotenkäter ut (Eliasson, 2010).  

Sjuksköterskorna som besvarade pilotenkäterna skulle enligt inklusionskriterierna kunnat ingå 

i studien. Respondenterna skulle besvara och kritiskt granska enkäten och ge synpunkter på 

om det var frågor eller svarsalternativ som behövde förtydligas eller om någon fråga skulle tas 

bort. Pilotenkäterna bedömdes svara på syftet och inga revideringar gjordes. Då 

respondenternas uppgift var att kritiskt granska enkätens innehåll ingick inte resultaten från 

pilotenkäterna i studien. Svaren kunde ha påverkats av att respondenterna hade uppbyggnaden 

och innehållet i fokus och inte sina egna attityder kring enkätens påståenden.  

Enkäterna fick besvaras på arbetstid enligt godkännande av verksamhetschefen (Bilaga I). För 

att få information om vilka sjuksköterskor som arbetade kliniskt under den tiden studien 

skulle genomföras tillfrågades avdelningsledare på respektive enhet. Tillsammans med 

avdelningsledarna fick författaren namn på de sjuksköterskor som skulle ingå i studien. 

Enkäterna, svarskuvert och missivbrev (Bilaga III) lades i sjuksköterskornas postfack på 

respektive avdelning och enkäten skulle besvaras inom 14 dagar. Antalet enkäter var det 

samma som antalet sjuksköterskor som arbetade kliniskt på de båda akutvårdsavdelningarna. 

Totalt 90 enkäter delades ut. På respektive avdelning fanns en låst brevlåda som endast 

författaren hade nyckel till där sjuksköterskorna lade de besvarade enkäterna. Författaren 

informerade personligen sjuksköterskorna på olika avdelningsmöten om syftet med studien 
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och att enkäterna hade lagts ut i sjuksköterskornas postfack samt bad avdelningarnas vård 

enhetschefer och avdelningsledare att informera om studien på möten där författaren inte 

närvarade. 

Enkäterna delades ut i februari 2014. Efter 14 dagar inhämtade författaren enkäterna och totalt 

hade 32 enkäter besvarats. Författaren tog då beslutet att förlänga svarstiden med 14 dagar till 

och informerade återigen personligen på olika avdelningsmöten på de två 

akutvårdsavdelningarna om studien. Det resulterade i ytterligare 10 besvarade enkäter. Den 

sammanlagda svarstiden blev 28 dagar. Av totalt 90 stycken utdelade enkäter hade 42 stycken 

besvarats. Beslutet att avsluta datainsamlingen efter 28 dagar grundades på tidsramen för 

kursen självständigt arbete på Sophiahemmets Högskola. 

Dataanalys 

När de besvarade enkäterna hade samlats in numrerades de för att underlätta 

databearbetningen. All data från enkäterna bearbetades i programmet Excel och delades där in 

i fem huvudgrupper, bakgrund, förbättringsarbete, dagliga utvärderingar, förbättringstavla och 

fritext.  

Med ordinalskalenivå var det möjligt att rangordna variablerna utifrån inmatade siffror men 

siffrorna anger ingenting om avståndet mellan svarsalternativen. Ordinalskalenivå lämpar sig 

för variabler som avser mäta attityder (Eliasson, 2010) De strukturerade frågorna analyserades 

utifrån den ordinaldata som frambringades.  

Svarsalternativen kodades med siffror 1-4 enligt Likertskalan (Polit & Beck, 2012). 

Kodningen gjordes för att underlätta bearbetningen i Excel. Därefter fördes alla svaren in i 

Excel. Författaren förde själv in samtlig data och kontrollerade att inmatningen var korrekt 

genom att gå igenom samtliga enkäter och jämförde de kodade svarsalternativen i enkäterna 

med de inmatade siffrorna i Excel.  

För att beskriva, strukturera och summera insamlad data användes deskriptiv statistik (Polit & 

Beck, 2012). Resultatet presenterades som procent i diagram. Frågan i enkäten som skulle 

besvaras i fritext analyserades som en summativ innehållsanalys. Denna typ av analys 

innefattar identifiering och kvantifiering av ord och innehåll följt av tolkning av 

underliggande kontext (Hsieh & Shannon, 2005). Då denna studie var kvantitativ 

genomfördes endast första delen av den summativa innehållsanalysen där fokus låg på att 

räkna frekvensen av ord och innehåll i fritextsvaren, ingen vidare tolkning gjordes av 

innehållet.    

Forskningsetiska övervägande  

Under insamlingen av data till studien har författaren förhållit sig till de forskningsetiska 

principerna, informations-, konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekravet. I missivbrevet 

informerades respondenterna om syftet och hur de kunde kontakta den ansvarige för studien 

vid eventuella frågor. Vidare framgick även att enkäten besvarades och bearbetades anonymt.  

Uppgifter som insamlas genom enkät kräver inte samtycke i förhand förutsatt att det 

medföljer utförlig information med enkäten. Samtycket kan anses ha lämnats när enkäten 
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returnerats ifylld. Respondenterna informerades om att ifall de ville avbryta deltagandet skulle 

inga negativa följder påverka respondenterna. Deltagandet behandlades konfidentiellt och 

endast av författaren (Vetenskapsrådet, 2001). De ifyllda enkäterna förvarades i en låst 

brevlåda på respektive avdelning. När datainsamlingen avslutades tömde författaren 

brevlådorna och förvarade enkäterna i ett låst skåp som endast författaren hade nycklar till.  

Godkännande inhämtades från verksamhetschefen för att få genomföra studien på den 

kirurgiska och medicinska akutvårdsavdelningen. 

 

RESULTAT  
 

Resultatet delas in i fem rubriker, demografisk data, förbättringsarbete, dagliga utvärderingar, 

förbättringstavla och fritextsvar. Resultatet kommer att presenteras i diagram och tabell. Totalt 

delades 90 enkäter ut och svarsfrekvensen blev 46,7 procent. Svarsfrekvensen per avdelning 

var 57,1 procent på den kirurgiska akutvårdsavdelningen (kava) och 42,9 procent på den 

medicinska akutvårdsavdelningen (mava). 

 

Demografiska data 

Majoriteten, 61,9 procent av sjuksköterskorna på båda avdelningarna var mellan 20-29 år. 

Antal år i yrkeserfarenhet visade att 54,8 procent av sjuksköterskorna hade arbetat 0-2 år och 

31 procent hade arbetat som sjuksköterska i 3-5 år. Endast 14,3 procent hade längre 

yrkeserfarenhet och arbetat sex år eller mer (tabell 1). 

 

Tabell 1. Demografisk data över respondenterna, presenterade i antal och i procent (n=42) 

 Yrkeserfarenhet        

                    0-2 år            3-5 år             6 år eller mer 
Totalt 

n 
Totalt 

%  

 n %     n %  n %    

kava 14 33,3 7 16,7 3 7,1 24 57,1 

20-29 år 10 23,8 6 14,3 - - 16 38,1 

30-39 år 3 7,1 1 2,4 1 2,4 5 11,9 

40-49 år 1 2,4 - - 1 2,4 2 4,8 

50-59 år             - - - - 1 2,4 1 2,4 

mava 9 21,4 6 14,3 3 7,1 18 42,9 

20-29 år 5 11,9 5 11,9 - - 10 23,8 

30-39 år 4 9,5 1 2,4 - - 5 11,9 

40-49 år             - - - - 2 4,8 2 4,8 

50-59 år             - - - - 1 2,4 1 2,4 

Totalsumma 23 54,8 13 31 6 14,3 42 100 
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Förbättringsarbete 

Med förbättringsarbete avses hur uppkomna avvikelser hanteras och hur det påverkar 

patienternas vård och sjuksköterskornas arbete. Figur 1 visualiserar attityder om i vilken grad 

sjuksköterskorna kände delaktighet i förbättringsarbetet, om gehör gavs för 

förbättringsförslag, om det ansågs som en del i det dagliga arbetet samt om sjuksköterskorna 

ansåg att det var viktigt att aktivt delta i förbättringsarbete. Majoriteten 76 procent av 

sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att aktivt delta men endast 45 procent ansåg att det 

var en del av det dagliga arbetet.   

 

 

Figur 1.Sjuksköterskors attityder gällande delaktighet (n=42), att få gehör (n=40), del av 

dagligt arbete (n=42), aktivt delta i förbättringsarbete (n=42). 

 

 

Sjuksköterskorna ombads ta ställning till vilken grad de instämde med påståendena att 

förbättringsarbetet leder till en bättre arbetssituation och att det har en positiv verkan på 

verksamheten. Vidare ombads sjuksköterskorna att ta ställning till påståendena 

förbättringsarbete gynnar patienternas vård och leder till ökad patientsäkerhet vilka 

presenteras i figur 2. Inga av sjuksköterskorna tog delvis avstånd eller helt avstånd från dessa 

påståenden. 
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Figur 2. Sjuksköterskors attityder till påståendena förbättringsarbete leder till en bättre 

arbetssituation, gynnar patientens vård, leder till ökad patientsäkerhet och har en positiv 

påverkan på verksamheten (n=42). 

 

Sjuksköterskorna ombads att ta ställning till påståendena jag har tid till förbättringsarbete och 

förbättringsarbete tar tid från patienterna som presenteras i figur 3. Sjuksköterskornas 

attityder gällande tar tid från patienterna var det 56 procent som delvis instämde med 

påståendet och 55 procent som delvis instämde till påståendet har tid till förbättringsarbete. 
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Figur 3. Sjuksköterskor attityder till påståendena har tid till förbättringsarbete (n=42) och 

förbättringsarbete tar tid från patienterna (n=41).  

Dagliga utvärderingar 

Dagliga utvärderingar avser utvärdering av dagen enligt färdiga utvärderingsmallar. 

Sjuksköterskornas attityder om påståendena har tid för utvärderingar, frågorna är relevanta, 

utformade på ett tydligt sätt och del av det dagliga arbetet presenteras i figur 4. 

Sjuksköterskornas attityder till att ha tid för utvärdering visade att 63 procent ansåg sig delvis 

instämma med påståendet och 12 procent instämde helt med påståendet. Vidare visar 

resultatet att 44 procent instämde helt med och 46 procent instämde delvis med att 

utvärderingar var en del av det dagliga arbetet. 

 

 

Figur 4. Sjuksköterskornas ställningstagande till om de har tid för utvärderingar (n=41), om 

frågorna är relevanta (n=40), utformade på ett tydligt sätt (n=40) och om de anses vara en del 

av de dagliga arbetsuppgifterna (n=41). 
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Figur 5 visualiserar sjuksköterskornas attityder om påståendena dagliga utvärderingar är 

värdefulla för förbättringsarbete, det är ett bra sätt att identifiera problem på samt leder till 

förbättringar för patienternas vård. Endast 27 procent av sjuksköterskorna instämde helt med 

påståendet att dagliga utvärderingar leder till förbättringar för patienternas vård och 39 

procent instämde helt med att dagliga utvärderingar är värdefulla för förbättringsarbete.  

 

 

Figur 5. Andelen sjuksköterskor som tagit ställning till påståendena om dagliga utvärderingar 

är värdefulla, bra sätt att identifiera problem och leder till förbättringar för patienternas vård 

(n=41). 
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Förbättringstavla 

Sjuksköterskorna ombads ta ställning till påståenden gällande förbättringstavlan som visar 

information om förbättringsarbetet som sker på avdelningen (figur 6). Resultatet visar att 

endast 48 procent instämmer helt med att veta var förbättringstavlan finns och 43 procent 

instämmer helt med att den är lättillgänglig. 

 

Figur 6. Andelen sjuksköterskor som tagit ställning till påståendena vet var förbättringstavlan 

finns (n=42) och förbättringstavlan är lättillgänglig (n=42). 

 

Sjuksköterskornas attityder om förbättringstavlan som verktyg i förbättringsarbete presenteras 

i figur 7. Sjuksköterskornas attityder om att förbättringstavlan visualiserar förbättringsarbetet 

instämde 20 procent helt med påståendet medan 37 procent instämde delvis och 32 procent 

tog delvis avstånd från påståendet. Liknande siffror påvisas i påståendena att 

förbättringstavlan strukturerar upp på ett tydligt sätt, att förbättringstavlan är en effektiv 

samlingsplats för avvikelser samt att förbättringstavlan håller sjuksköterskorna uppdaterade. 
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Figur 7. Andel sjuksköterskor som tagit ställning till påståendena förbättringstavlan 

visualiserar, strukturerar, håller dem uppdaterade och är ett effektivt verktyg för 

förbättringsarbete (n=41).  

 

Fritextsvar 

I den avslutande frågan i enkäten fick respondenterna möjlighet att skriva ner sina synpunkter 

om förbättringsarbete. Resultatet presenteras i figur 8. Två sjuksköterskor var inte engagerade 

i förbättringsarbetet då de nyligen hade startat sin anställning. Bristande samarbete med läkare 

ansåg tre sjuksköterskor vara ett hinder för ett att bedriva förbättringsarbete. Även bristande 

engagemang från chefer ansågs av två sjuksköterskor vara ett hinder i förbättringsarbetet. Mer 

information om förbättringstavlan gällande innehållet i den och vart den fanns beskrevs av 

fem sjuksköterskor. En sjuksköterska visste inte att det fanns en förbättringstavla. Synpunkter 

om att dagliga utvärderingar prioriteras bort stressiga dagar beskrevs av tre sjuksköterskor. 
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                                                             Frekvens i antal synpunkter 

Figur 8. Fritextsvar om sjuksköterskors synpunkter om förbättringsarbete (n=16). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

En enkätbaserad metod användes dels för att nå ut till ett större antal respondenter och för att 

författaren själv arbetade på en av de tillfrågade avdelningarna. Det medförde även att en 

större mängd data kunde samlas in än om studien hade genomförts enligt kvalitativ metod 

med intervjuer, det hade dock givit mer djup i svaren som inte kan fås på samma sätt av 

påståenden som respondenten ska ta ställning till (Polit & Beck, 2012). En eventuell svaghet 

med att intervjua kollegor är att personen som blir intervjuad inte känner sig bekväm och 

vågar vara ärlig i sina svar eller så kan det vara en styrka om den intervjuade känner 

förtroende för den som intervjuar. En deskriptiv icke experimentell ansats användes då syftet 

var att undersöka attityder som beskriver och observerar olika aspekter av en situation inte att 

förklara eller förstå vad som är orsaken bakom situationen (Polit & Beck, 2012). 

Frågorna i enkäten var utformade som påståenden där respondenten fick ta ställning till i 

vilken grad denne instämde eller inte instämde med påståendena. En svaghet med sådana 

frågor är att viktiga svar kan förbises och att frågorna kan vara för ytliga (Polit & Beck, 

2012). Då intentionen med studien var att mäta på bredden och inte på djupet ansågs 

påståenden kunna besvara syftet. För att stärka undersökningens validitet användes inga 

negationer i enkätens påståenden då det riskerar att leda till missförstånd (Eliasson, 2010).  

En möjlig svaghet är att respondenterna kan välja att inte svara på en fråga för att 

svarsalternativen inte stämmer överens med deras åsikter (Polit & Beck, 2012). Enkäten 

innehöll fyra svarsalternativ utan en neutral mittpunkt där respondenten kan välja ett 
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alternativ att varken instämma eller ta avstånd från ett påstående. Då denna enkät endast hade 

fyra svarsalternativ kan det ha medfört att respondenten har tvingats att ta ställning alternativt 

inte svarat på frågan för att inga svarsalternativ representerade respondentens åsikt (Hansagi 

& Allebeck, 1994). Genom att ha med en neutral mittpunkt kunde det ha visat om 

respondenten inte hade någon åsikt om påståendet på grund av att frågan kanske var irrelevant 

eller att respondenten inte hade någon erfarenhet i frågan. En del frågor som inte blev 

besvarade i den aktuella enkäten kan ha berott på att en neutral mittpunkt saknades. Genom 

att enbart ställa attitydfrågor genom påståenden finns även risken att respondenten tillslut 

svarar på måfå och inte noterar vad svarsalternativen handlar om (Trost, 2007). Beslutet att 

använda påståenden i enkäten grundade sig i det valda ämnet. Påståendena var aktuella och 

förbättringsarbetet på de båda akutvårdsavdelningarna hade pågått en tid så många av 

respondenterna förväntades ha en uppfattning i ämnet.  

Den sista frågan i enkäten skulle besvaras i fritext. Där respondenterna fick skriva fritt om de 

hade några ytterligare synpunkter om förbättringsarbete, endast 16 av 42 respondenter svarade 

på den frågan. Resultatet av fritextsfrågan analyserades med summativ innehållsanalys, där 

frekvens och jämförelser görs av nyckelord eller innehåll (Hsieh & Shannon, 2005). 

Innehållsanalysen genomfördes med att identifiera frekvensen av synpunkter med innehåll av 

förbättringsarbete, utvärderingar och förbättringstavla. Innehållet i synpunkterna var spridda 

men kategoriseras in i fem områden. Innehållsanalysen var kvantitativ där identifiering och 

kvantifiering av ord eller innehåll inte syftar till att utforska någon djupare mening med orden 

eller innehållet utan att istället titta på hur ofta de används (Hsieh & Shannon, 2005). Det 

hade eventuellt varit en fördel att komplettera påståendena i enkäten med öppna frågor för att 

på så sätt få fler svar samt utveckla och fördjupa svaren och även för att underlätta 

databearbetningen (Ejlertsson, 2014). Dock kräver öppna frågor en del av den som besvarar 

enkäten, möjligheten finns att respondenten inte är van att förmedla sig i skrift och därmed 

inte svarar (Schuman & Presser, 1979). Fördelen med öppna frågor är variationsbredden på 

svaren men nackdelen är att data kodas i grövre kategorier i kvantitativa studier för att kunna 

bearbetas och därmed kan variationerna gå förlorade (Del Greco & Walop, 1987).  

För att kontrollera kvaliteten på enkäten delades pilotenkäter ut, de möjliggjorde att 

förbättringar kunde göras i enkäten innan utskick (Polit & Beck, 2012). De sjuksköterskor 

som svarade på enkäten skrev ner sina synpunkter och samtalade med författaren. Dessa 

sjuksköterskor ingick inte i studien då deras uppgift var att granska enkätens kvalitet och inte 

för att besvara enkäten utifrån deras attityder till förbättringsarbetet. Det hade kunnat påverka 

resultatet (Elisson, 2010). En pilotstudie är ett sätt att ta reda på om respondenterna tolkar 

frågorna samt svaren på samma sätt som den som konstruerat enkäten gör (Ejlertsson, 2014). 

Hur en enkät konstrueras påverkar reliabiliteten och validiteten (Trost, 2007). I och med 

pilotenkäterna gavs utrymme till att gå igenom eventuella oklarheter, vilket var nödvändigt då 

författaren själv utformade enkäten i studien.  

Hur noga kvantitativ data matas in påverkar studiens reliabilitet (Eliasson, 2010), författaren 

matade själv in samtlig data och denna kontrollerades ett flertal gånger av författaren.  
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Platsen för undersökningen och antal möjliga respondenter påverkar validiteten (Polit & 

Beck, 2012). Enkäterna delades ut på två akutvårdsavdelningar som arbetade enligt Lean som 

modell för förbättringsarbete. Det gav även ett större urval som var mer representativt för 

studiens syfte än om endast en avdelning hade varit med i undersökningen. Enkätens 

utformning möjliggjorde att resultaten från respektive avdelning kunde tas fram för att öka 

generaliserbarheten (Polit & Beck, 2012).  

En vanlig svarsfrekvens med enkäter ligger vanligen mellan 50 och 75 procent (Trost, 2007). 

Är det ett stort bortfall finns risken att resultatet inte blir representativt för den grupp man 

avser att undersöka. För att minska bortfallet är utformningen av enkäten viktig. Eventuellt 

kan svarsfrekvensen ha påverkats av hur enkäten var utformad då författaren inte hade någon 

tidigare erfarenhet av att skapa enkäter. Även informationsbrevet är en viktig komponent där 

det tydligt ska framgå att respondentens anonymitet och att samtlig data hanteras enligt 

gällande regler. Det ska även tydligt framgå kontaktuppgifter till den person som genomför 

studien (Lantz, 2014).  

Antalet enkäter som delades ut var 90 stycken och svarsfrekvensen var 46,7 procent, det vill 

säga att färre än hälften besvarade enkäten vilket kan ha påverkat resultatet. För de som inte 

svarade på enkäten kanske inte alls hade haft samma attityder som de som medverkade (Trost, 

2007). Det kan vara en svaghet i generaliserbarheten. 

Datainsamlingen kan ta lång tid och om svarstiden hade förlängts så hade eventuellt 

svarsfrekvensen blivit högre. För att öka validiteten förlängdes svarstiden från två veckor till 

fyra veckor. Under svarstiden informerade författaren och avdelningarnas chefer och 

avdelningsledare om studien på möten inför morgonpass och kvällspass på de båda 

avdelningarna men det var svårt att veta om samtliga sjuksköterskor som ingick i urvalet 

erhöll denna information på grund av skiftarbete. Enkäterna lades i respondenternas postfack, 

möjligheten fanns att vissa av de möjliga respondenterna inte tittade där. I missivbrevet 

saknades information om hur lång svarstiden var, eventuellt hade bortfallet varit mindre om 

den informationen hade funnits med. 

Enligt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer gjordes etiska överväganden i 

studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes i och med att deltagandet var anonymt samt att all 

data hanterades anonymt likaså röjdes inte anonymiteten i resultatet. En eventuell svaghet 

som skulle kunna ha röjt anonymiteten var om handstilen hade känts igen i den öppna frågan i 

enkäten. Ett kuvert bifogades med enkäterna och förvarades i låsta brevlådor som endast 

författaren hade nyckel till. Inga enskilda uppgifter om respondenterna samlades i under 

studien. I missivbrevet framgick att deltagandet var frivilligt, men om en respondent hade valt 

att avbryta sitt deltagande efter inlämnad enkät hade det lett till svårigheter då enkäterna 

kodades efter att de returnerats ifyllda. För att motverka detta eventuella problem hade det 

varit bättre om enkäterna kodats mot respondenten innan utlämning. Dock hade ingen av 

respondenterna meddelat författaren om att vilja avbryta sitt deltagande efter inlämnad enkät 

därmed får informationskravet anses vara uppfyllt. 
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Internt bortfall uppkommer när en fråga inte är besvarad i enkäten, det kan påverka den 

dragna slutsatsen av frågan. Det interna bortfallet ska redovisas så läsaren får den 

informationen (Eljertsson, 2014). Enkätundersökningar medför ofta internt bortfall, det kan 

bero på att svarsalternativen inte stämmer överens med respondentens åsikt, det kan även bero 

på svårigheter att förstå frågan (Lantz, 2011). Tidsbrist kan även ha varit en bidragande faktor 

till bortfallet. 

I enkätstudien blev det ett internt bortfall där fyra respondenter inte svarade på samtliga 

frågor, de kodades med siffran 0, vilket är ett sätt att lösa bortfallet på om studien handlar om 

attityder (Trost, 2007).  Det är möjligt att respondenterna hade svarat om det fanns en neutral 

medelpunkt i svarsalternativen (Hansagi & Allebeck, 1994). Antalet svar per fråga 

redovisades i resultatet.  

Resultatet av enkätstudien presenterades i procent utom i den sista öppna frågan som 

presenterades i antal, då det var stor skillnad i antal sjuksköterskor som svarat på påståendena 

och den öppna frågan. Att skriva i procent istället för antal kan medföra att det ger sken av att 

antalet respondenter var fler (Eliasson, 2010).   

Datainsamlingen genomfördes via postenkäter vilket är enkelt att genomföra samt att det är 

kostnadseffektivt. Respondenten kan på så sätt svara när denne själv vill. En annan 

distributionsform är webbenkät, där fördelarna är att det är lätt att nå ut till många 

respondenter samt att data registreras i samma stund som enkäten fylls i. Risken för bortfall är 

stor med båda distributionsformerna (Lantz, 2014). Eventuellt hade svarsfrekvensen varit 

högre om information om studien även hade mejlats ut. Postenkät valdes i den här studien på 

grund av det var hanterbart i form av antalet enkäter. 

     

Resultatdiskussion 

Studien har en svarsfrekvens på 46,7 procent vilket kan ha påverkat validiteten och därmed 

kan resultera i att resultatet inte är representativt. 

Majoriteten av de sjuksköterskor som svarade på enkäten var mellan 20-29 år och hade 0-2 

års yrkeserfarenhet. Fördelningen mellan antal besvarade enkäter på de två avdelningarna var 

relativt jämn.  

Förbättringsarbete 

Att arbeta kontinuerligt med förbättringar i verksamheten där ändamålet är att generera 

säkrare vård till patienterna är något som ingår i sjuksköterskans ansvar. Sjuttiosex procent av 

sjuksköterskorna i enkätstudien instämde helt med att det var viktigt att aktivt delta i 

förbättringsarbete. Sjuksköterskorna ansåg även att förbättringsarbete bidrog till en bättre 

arbetssituation och att det påverkar verksamheten på ett positivt sätt. Verksamheten inom 

sjukvården rymmer olika professioner, för att arbeta med förbättringar krävs samarbete 

mellan dessa. Förbättringsarbete ingår som en av de sex kärnkompetenserna som är framtagna 

av Quality and Saftey Education for Nurses (QSEN) (Leksell & Lepp, 2013). Resultaten visar 

på att sjuksköterskan behöver verktyg att förstå hur organisationen ser ut i alla led samt hur 
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implementering av nya rutiner genomförs. Detta är enligt Batalden och Stoltz (1993) en 

nödvändighet för att kraven som ställs på sjukvårdspersonal uppfylls. 

 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att förbättringsarbete ledde till en bättre arbetssituation och 

ökad patientsäkerhet men endast 33 procent instämde helt med att de kände sig delaktiga i 

förbättringsarbetet och att de fick gehör för sina förbättringsförslag. Här kommer ledarskapet 

in som en viktig del av hur medarbetarna upplever att de kan vara med att påverka. Ulhassan 

et.al. (2013) påvisade i sin studie att det är viktigt att personer i ledarfunktion såsom chefer 

ger utrymme för och är drivande i förbättringsarbetet. De chefer som var stödjande och 

drivande höll sina resultat över tid. Även Mazzato et al. (2012) skriver att personalen behöver 

bli motiverad till att delta i förbättringsarbete. Genom att inte få stöd från sjuksköterskor i 

ledarfunktioner i utvecklingsarbeten och i sökande efter ny forskning hindras tillämpning av 

ny vetenskaplig kunskap i vården (Kajermo et al. 2008). Batalden och Stoltz (1993) belyser 

att det behövs färdigheter i förbättringskunskap för att säkra kvaliteten på vården. Personer i 

ledande funktion har ofta en bra systemförståelse när det kommer till hur organisationen är 

uppbyggd men det är även viktigt att ha färdigheter om förbättringskunskap gällande 

förändringspsykologi samt vara förebilder när det kommer till hur förbättringsarbetet ska 

bedrivas.  

 

Inga av sjuksköterskorna tog delvis eller helt avstånd från påståendena om att 

förbättringsarbete resulterade i ökad patientsäkerhet samt att det gynnade patientens vård men 

i påståendet om att ha tid till förbättringsarbete ansåg 55 procent att de delvis instämde och 29 

procent tog delvis avstånd ifrån påståendet och endast 12 procent av sjuksköterskorna 

instämde helt med att de hade tid till förbättringsarbete. Kajermo et al. (2008) skriver att en 

barriär för förbättringsarbete är att tiden för inhämtning av kunskap och implementering inte 

finns samt att sjuksköterskorna i högre grad frågar en kollega än att själv söka information. 

Det kan bli problematiskt och leda till att sjuksköterskor inte använder aktuell vetenskaplig 

kunskap (Grol & Grimshaw, 2003).    

 

Dagliga utvärderingar 

På påståendet om sjuksköterskorna ansåg sig ha tid till dagliga utvärderingar instämde 63 

procent delvis med påståendet medan 17 procent tog delvis avstånd. Enligt lag måste ett 

kontinuerligt förbättringsarbete bedrivas för att säkra patienternas vård (SFS, 2010:659, kap. 

3, 2 §). I och med att införa Lean ska detta arbete genomföras av de som står närmast 

patienterna. Sjukvårdspersonal är de som ska identifiera avvikelser, komma fram till 

förbättringar och sedan implementera dessa. Då krävs det enligt Solomons och Spross (2011) 

att organisationen rymmer de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra detta. Då 

90 procent av sjuksköterskorna i studien instämmer helt eller delvis med att dagliga 

utvärderingar är en del av de dagliga arbetsuppgifterna kan en bidragande faktor till att inte ha 

tid till dagliga utvärderingar kan bero på att antalet patienter som är i behov akutsjukvård ökar 

samt att det råder brist på sjuksköterskor och vårdplatser (Aiken, et al., 2012; SLL., 2013). 
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I påståendet om förbättringsarbete tar tid från patienterna svarade 56 procent av 

sjuksköterskorna i studien att de instämde delvis med påståendet. Denna komplexitet med att 

driva förbättringsarbete och samtidigt ha tid för att bedriva god omvårdnad måste skapas 

förutsättningar för, något som även Stone et al. (2007) belyser med att personaltätheten 

påverkar resultaten. Att balansera förbättringsarbete och patientarbete kan vara en stressfaktor 

för personalen (Morrow, Robert, Maben & Griffiths, 2011). Endast 12 procent av 

sjuksköterskorna i studien instämde helt med att de hade tid till dagliga utvärderingar medan 

majoriteten instämde delvis med påståendet.  

 

Om påståendet att dagliga utvärderingar är en del av det dagliga arbetet instämde 44 procent 

helt med påståendet och 46 procent instämde delvis. Att identifiera avvikelser med dagliga 

utvärderingar en viktig del inom Lean. De öppnar upp för samarbete mellan personerna som 

ingått i teamet (Brandt, 2010). Majoriteten av sjuksköterskorna instämde helt eller delvis med 

att dagliga utvärderingar var värdefulla för förbättringsarbetet och att det var ett bra sätt att 

uppmärksamma problem på. Ulhassan et al. (2013) visar på att det har betydelse om 

personalen inser nyttan med förändring för att förbättringsarbete ska kunna genomföras.  

Frågorna i de dagliga utvärderingarna ansågs av majoriteten av sjuksköterskorna i studien 

vara relevanta och utformade på ett tydligt sätt men 25 procent samt 28 procent tog delvis 

avstånd från påståendena. Om upplevelsen av dagliga möten är att de är ineffektiva så 

uppfattas de som slöseri med tid hos personalen och det i sin tur medför brist på engagemang 

(Ulhassan et al., 2013). 

Förbättringstavla 

Förbättringstavlan ska fungera som ett stöd till förbättringsarbetet, där avvikelser och 

pågående förbättringsarbeten visualiseras på ett strukturerat sätt (Petersson, Johansson, 

Broman, Blucher & Alsterman, 2009). Sjuksköterskornas attityd i föreliggande studie till att 

förbättringstavlan visualiserar och strukturerar förbättringsarbetet på ett tydligt sätt var 

blandad. I påståendet om visualisering instämde 20 procent helt, 37 procent instämde delvis 

och 32 procent tog delvis avstånd från påståendet. Liknande siffror kunde ses i påståendet om 

att förbättringstavlan ger en struktur för förbättringsarbetet, 22 procent instämde helt 41 

procent instämde delvis och 27 procent tog delvis avstånd från påståendet.  

Förbättringstavlan ska vara lättillgänglig för personalen i det dagliga arbetet och visualiseras 

på personalmöten (Petersson, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman, 2009). Endast 48 

procent av sjuksköterskorna i studien instämde helt med påståendet om de visste var 

förbättringstavlan var lokaliserad och 43 procent instämde helt med att den var lättillgänglig. 

Tavlan ska vara en samlingsplats för avvikelser som medarbetarna gemensamt bestämmer hur 

de ska hanteras och av vem (Petersson, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman, 2009). 

Endast 20 procent av sjuksköterskorna i den aktuella studien instämde helt med att 

förbättringstavlan var ett effektivt verktyg i förbättringsarbetet. Att personalgruppen 

tillsammans får titta på sin enhet med kritiska ögon kan ge en känsla av ägandeskap (Morrow, 

Robert, Maben & Griffiths, 2011) och för att kunna ändra invanda arbetssätt måste gamla 

rutiner kunna ifrågasättas (Batalden & Foster, 2012). 
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Slutsats 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att aktivt delta i förbättringsarbete och att det leder 

till ökad patientsäkerhet. Studien visade sig även att sjuksköterskorna ansåg att 

förbättringsarbete medförde en bättre arbetssituation samt att de hade en positiv påverkan på 

verksamheten. Engagemanget hos sjuksköterskorna visualiserades. Att bedriva 

förbättringsarbete förutsätter att personer i ledande funktion motiverar och ger utrymme 

tidsmässigt vilket ter sig vara en svår balansgång i dagens sjukvård. Slutsatsen blev att 

förbättringsarbete var något sjuksköterskorna ansåg vara viktigt för patientsäkerheten och 

arbetssituationen men att vissa delar inom förbättringsarbetet behövdes ses över såsom 

tidsaspekten samt att olika moment behövde tydliggöras 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet i studien har frambringat områden där förbättringar kan göras. Tidsaspekten är ett 

område som behöver ses över, hur det kan frigöras tid till förbättringsarbete i den kliniska 

vardagen. Ett annat område som kan behöva ses över är hur verktyg inom förbättringsarbetet 

behöver vara tydligare och mer effektiva. Ge information och utbildning i den 

förbättringsmodell som används på enheten så att samtliga medarbetare har den kunskap som 

krävs för att kunna vara delaktiga. Det berör även hur chefer kan motivera, vara lyhörda och 

vara förebilder inom förbättringsarbete. Många av påståendena i enkäten besvarades med 

instämmer delvis och det finns ett behov att få en mer nyanserad bild av vad sjuksköterskorna 

behöver och anser är av betydelse för förbättringsarbete. 
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Bilaga 1 

 

Till verksamhetschef 

 

Jag heter Maria Westin och är sjuksköterska på avdelning X. Jag studerar 

magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård vid 

Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att 

studera, sjuksköterskors attityder till förbättringsarbete på en kirurgisk och en medicinsk 

akutvårdsavdelning. Jag är därför intresserad av att få genomföra studien vid akutkliniken, X 

och X på X. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till att 

studien genomförs vid akutkliniken är jag tacksam för besked. Har Du frågor rörande själva 

undersökningen är Du välkommen att kontakta mig. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 2013-11-20 

Med vänlig hälsning   

 

____________________________________ 

Student 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Handledare 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors attityder till förbättringsarbete på en kirurgisk 

akutvårdsavdelning. 

Problem: Syftet med Lean är att effektivisera vården både ur ett ekonomiskt, arbetsmiljö- och 

patientsäkerhetsperspektiv. Med dagens belastade akutsjukvård skall utrymme ges till 

förbättringsarbete. Personalen som arbetar direkt med patienterna är de som ska identifiera 

och försöka lösa problem samtidigt som de ska vårda patienterna. Tankar som väcks är om 

personalen upplever att de kan påverka sin egen och patienternas situation samt om de vill 

engagera sig i förbättringsarbetet. 

Metoden för det planerade arbetet är att ge ut enkäter till sjuksköterskor på en kirurgisk och 

medicinsk akutvårdsavdelning. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna ge ut enkäter till samtliga sjuksköterskor 

på Din enhet. Enkäterna kommer att delas ut i sjuksköterskornas postfack samt samlas in i 

låsta brevlådor som kommer vara placerade på Din klinik. Ett önskemål är att enkäterna kan 

fyllas i under sjuksköterskornas arbetspass. Den tar ca 10 minuter att fylla i. Jag planerar att 

genomföra enkäterna under februari 2014. Alla personer som tilldelas en enkät kommer att få 

skriftlig information och deltagandet kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

 

Datum:                                   Namn: 
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Bilaga 2 

Sjuksköterskors attityder till förbättringsarbete på en akutvårdsavdelning. 

 

1. Din ålder?  

o 20-29 år 

o 30-39 år 

o 40-49 år 

o 50-59 år 

o 60-69 år 

 

2. Hur lång yrkeserfarenhet som sjuksköterska har du? 

o 0-2 år 

o 3-5 år 

o 6 år eller mer 

 

3. Vilken avdelning arbetar du på? ……….. 

 

Förbättringsarbete 

Med förbättringsarbete avses hur uppkomna avvikelser hanteras på din avdelning och hur det 

påverkar patienternas vård samt hur det påverkar dig i ditt arbete. 

 

4.  Jag känner mig delaktig i förbättringsarbetet på avdelningen 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

5. Jag anser att jag har tid till förbättringsarbete 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 
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6. Jag anser att förbättringsarbete tar tid från patientarbetet 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

7. Jag anser att jag får gehör för mina förbättringsförslag 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

8. Jag anser att förbättringsarbete är en del av det vardagliga arbetet 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

9. Jag anser att det är viktigt att aktivt delta i förbättringsarbete 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

10. Jag anser att förbättringsarbetet leder till en bättre arbetssituation för personalen 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 
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11. Jag anser att förbättringsarbetet gynnar patienternas vård 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

12. Jag anser att förbättringsarbetet leder till ökad patientsäkerhet 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

13. Jag anser att förbättringsarbetet påverkar verksamheten på ett positivt sätt 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

Dagliga utvärderingar 

Med dagliga utvärderingar avses de möten som hålls med hela teamet på eftermiddagarna. 

Där utvärderingen sker enligt de utvärderingsmallar som är placerade på respektive team. 

 

14. Jag anser att dagliga utvärderingar är värdefulla för förbättringsarbetet 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

15. Jag anser att dagliga utvärderingar är ett bra sätt att identifiera problem på 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 
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16. Jag anser att jag har tid för dagliga utvärderingar 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

17. Jag anser att de frågor som utvärderas är relevanta för förbättringsarbetet 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

18. Jag anser att utvärderingarna är utformade på ett tydligt sätt 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

19. Jag anser att utvärderingarna är en del av de dagliga arbetsuppgifterna 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

 

20. Jag anser att dagliga utvärderingar leder till förbättringar för patienternas vård 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 
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Förbättringstavla 

Med förbättringstavla avses den elektroniska tavla som visar information om 

förbättringsarbetet som sker på avdelningen.  

 

21. Jag anser mig veta var jag hittar förbättringstavlan 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

 

 

22. Jag anser att förbättringstavlan är lättillgänglig 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

23. Jag anser att förbättringstavlan visualiserar förbättringsarbetet på avdelningen på ett 

tydligt sätt 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

24. Jag anser att förbättringstavlan strukturerar upp förbättringsarbetet på ett tydligt sätt 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 
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25. Jag anser att förbättringstavlan är ett effektivt verktyg som samlingsplats för uppkomna 

avvikelser 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

26. Jag anser att förbättringstavlan håller mig uppdaterad om vad som sker på avdelningen 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

 

 

 

27. Har Du några synpunkter på förbättringsarbetet på din avdelning? 

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

 

Sjuksköterskors attityder till Förbättringsarbete 

Förfrågan om deltagande i studien Sjuksköterskors attityder till förbättringsarbete på en 

kirurgisk och en medicinsk akutvårdsavdelning. 

I X sjukhusets verksamhetsplan står det beskrivet att samtlig personal ska vara aktiv i 

förbättringsarbete. Både X och X arbetar aktivt med detta. Denna studie ämnar ta reda på 

sjuksköterskors attityder gällande förbättringsarbete i den kliniska vardagen på en kirurgisk och 

medicinsk akutvårdsavdelning. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie då Du är sjuksköterska och arbetar kliniskt 

på en kirurgisk eller en medicinsk akutvårdsavdelning.  

Studien kommer att genomföras med en enkät som Du finner i Ditt postfack på avdelningen. 

Den kan fyllas i under ett arbetspass och det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten. Därefter läggs 

ifylld enkät i bifogat svarskuvert i en låst brevlåda som är placerad vid ingången till 

avdelningen. Om Du har svårighet att hitta denna brevlåda går det bra att fråga någon av 

avdelningsledarna på Din avdelning. 

Det finns inga risker med att delta i studien. Enkäten besvaras anonymt. All information från 

enkäten kommer att bearbetas anonymt, det betyder att endast ansvarig för studien kommer ha 

tillgång till materialet och när studien är färdig kommer materialet att raderas. Studien kommer 

att presenteras som ett självständigt arbete på avancerad nivå. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande i studien och Du 

behöver inte förklara varför. Din arbetssituation kommer inte att påverkas om Du tackar nej 

eller avbryter Ditt deltagande. Ingen ersättning kommer att utbetalas för deltagande i studien. 

Ansvarig för studien är Maria Westin, legitimerad sjuksköterska, X. Har Du frågor angående 

studien kan Du höra av Dig till mig genom att antingen mejla till Maria.Westin@X.se eller 

ringa. Det går även bra att tala med mig på avdelningen. 

 

Maria Westin 

Tel:  

Ansvarig handledare: 

Jörgen Medin                                                                                     

 

 

 


