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Förord
Vi matas ständigt med förändringsarbeten och förändringsprocesser på våra olika arbetsplatser. Många säger; Inte nu igen! Andra säger Vi förändrar bara för förändringens skull! Och
uttryck som Nya kvastar sopar bäst! har nog många hört. Vad är det då som gör att vi känner
så här?
Sjukvårdspersonal säger ofta Detta gagnar inte patienten! eller Kan inte politikerna få egna
anhöriga som blir sjuka, så får de se vad deras besparingar leder till! Allt som jag som anställd känner och upplever på min arbetsplats är sant, det vill säga, sant så till vida att mina
känslor av det som jag uppfattar är precis vad det är, mina personliga upplevelser av känslor.
Men vad är det som gör att jag ibland upplever detta så negativt?
Det jag känner och upplever förmedlar jag till min omgivning och på så vis påverkar jag
också min omgivning med mina känslor. Därför är denna studie viktig, då den förmedlar upplevelser av den pågående implementeringen av utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft –
vård och hälsa. Upplevelser och känslor från den egna arbetsplatsen. Det handlar därmed inte
om egentligen vad politiker beslutat eller vad olika policydokument inom Region Skåne
säger, utan hur jag som anställd upplever mig bli hörd och sedd när jag utför mina arbetsuppgifter. Förändringar sker ständigt, det är inte alltid som jag upplever det som en förändring.
Om jag blir förflyttad till en annan enhet att arbeta mot min vilja, eller om den enhet som jag
arbetar vid ska läggas ner, då blir jag varse beslut som leder till en förändring. Vad är det då
som gör att vi som anställda upplever oss vara utan eller få brist på information i förändringsprocesser? Eller, varför engagerar vi oss först, när det drabbar just oss själva i processen, mig
och mina arbetsuppgifter? Måste det vara så här? Vad säger teorier och forskning om detta?
Om en verksamhet och organisation gagnas av en förändring så borde också de som arbetar
inom denna också kunna njuta av den. Samtliga anställda måste få vara medaktörer i verksamhetens utveckling, då detta skapar en öppen arbetskultur. På detta sätt måste jag inte ”gilla
förändringen” men jag kan acceptera den, då jag förstår vad arbetsgivaren vill ha ut av förändringen och då jag avlönas att utföra de arbetsuppgifter jag anställts för att utföra, och min yrkesprofession gör att jag vill göra mina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt. Om jag
inte vill vara med i processen, då är jag kanske fel person på uppgiften som jag en gång
anställdes att utföra, just på denna arbetsplats. En krass verklighet i nuläget. Ett ställningstagande som jag som anställd måste ta.
I denna studie handlar det om förståelse för vårdperspektivet, vårdnivå av patienter inom
sjukvårdens organisation, Region Skåne. Det är politiska beslut som gör att förändringen
kommer till stånd. Dessa politiska beslut måste jag som anställd förstå, för att kunna vara delaktig i processarbetet. Enkätresultatet och gjord litteraturstudie, visar på intressanta reflektioner som är viktiga att ta med sig ut i det egna arbetet på arbetsplatsen. Därför är min
förhoppning att via delaktighet i denna studie kunna tillföra något tillbaka både till det
sjukhus som undersökningen är gjord vid och till ledningsansvariga inom Region Skåne. På så
vis blir detta en ”temperaturmätning” på implementeringen av Skånsk Livskraft – vård och
hälsa, vid ett sjukhus medicinklinik, vid just den perioden som studien genomfördes, men som
säkerligen inte är unik för detta sjukhus vid denna tidsperiod. På så sätt kan pågående implementeringsarbete och förändringsarbete idag (2005) synliggöra att de synpunkter som fram-
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kommit i enkäten också får gehör och feedback till personalen, där verksamheten befinner sig
i dagsläget. På detta sjukhus men också på andra sjukhus inom Region Skåne. Resultatet får
därmed ett nyhetsvärde även om inte någon ny teori konstruerats.
Förändringsprocesser bygger på samspelet mellan organisation och ledning, mellan chefer och
medarbetare, mellan medarbetare sinsemellan och målgruppen för arbetsuppgifterna. Medarbetare har via sin anställning lika stor skyldighet som chefen, ledningsgruppen och organisationen, att lyfta fram relevanta utvecklingsaktiviteter utifrån sin profession i anställningen. På
detta sätt skapas en samverkan för utveckling på alla håll och möjliggör att organisation och
verksamhet överlever yttre som inre påverkansfaktorer och jag som anställd har ett arbete att
gå till.
Ett stort tack till alla som via sin delaktighet möjliggjort denna studie!
Ett stort tack till opponenten, som lyft fram undersökningens starka och svaga sidor. De synpunkter som framkom har jag tagit fasta på i mina justeringar av uppsatsen. De bär jag också
med mig när jag ska skriva min d-uppsats i sociologi. Tydlighet är viktig då uppsatsen riktar
sig till läsare även utanför sjukvårdens anställda. Ett stort tack till Bo Perssons feedback på
statistikredovisningen. Samverkan skapar utveckling.
Genom Er medverkan har jag utvecklats i min måluppfyllelse och kompetensutveckling.
Jag vill också ge ett stort tack till min handledare Stefan Andersson, som inte tröttnat på mina
argument eller komplexa material, utan tålmodig stöttat mig och lyssnat på vad jag velat ha
sagt. Ett givande och tagande som allt utvecklingsarbete innefattar.
Tack!
Kristianstad i april 2005
Ingela Lochheim
(tidigare efternamn Bengtsson)
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1. INLEDNING
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1.1. Bakgrund
Skånsk Livskraft – vård och hälsa är ett förändringsarbete inom skånsk sjukvård. Den har
som huvudfokus att se på patientens behov av vård till bästa kvalitet. Det är den så kallade
”patientnyttan” som är målet med processen genom att ändra på invanda rutiner inom den
skånska sjukvården. Resultatet av sjukvården sker i mötet mellan vårdpersonalen och
patienten. Läkarbesöket är inkörsporten för patientvården. Kvalitén grundar sig på samarbetet mellan tre kulturer inom Region Skånes sjukvårdsorganisationer: sjukhus; vårdcentraler och kommunens vårdservice (exempelvis KVH, kvalificerad vård i hemmet).
Inom kommunen finns äldreboende (seniorboende) och gruppboende med flera. Här finns
samhällsmedborgare med olika vård- och servicebehov. Samverkan här är viktig för att
sjukvården ska bli optimal för den som behöver vårdens kompetens och service.
Dialog och samverkan är här en förutsättning för att ”patientnyttan” ska kunna bli optimal.
Läkarna och vårdpersonalen lägger grunden för detta resultat. Tidigare förändringsproesser inom sjukvården har haft mycket fokus på den egna organisationen och personalen.
Patientflödet har behandlats inom respektive profession och utvärderats. Skillnaden nu, är
att patientflödet, det vill säga logistiken, vilket är patientens väg genom sjukvårdens olika
instanser, har analyserats. Detta har gjorts tillsammans med alla professionerna, vilket lett
till konsensus, med patientens bästa i fokus genom logistikbearbetningen.
Politiker och andra intresseorganisationer har varit delaktiga i processen, för att kunna bibehålla ett helhetstänkande. I denna helhet har sedan delarna framkommit och som
utmynnat i begreppen de fyra logikerna inom den skånska sjukvården. Jag känner stort
engagemang för denna sjukvårdsprocess och tror på utvecklingsprogrammets vision. Det
är nu upp till varje sjukvårdsregion inom Skåne, att genomföra, det vill säga att implementera denna vision som Skånsk Livskraft står för. Detta sker genom nätverksarbete och
direkt ”på golvet” i mötet med patienten.
Egenansvaret finns hos varje medarbetare som är anställd inom Region Skåne, att fullfölja
det politiska uppdraget. Ledningsansvaret är att verka för att egenansvaret hos medarbetarna kan fullföljas. Ett verktyg är sociala möten via dialog och kommunikation, organisation/ledning vs medarbetare. Ett annat verktyg är att ”skapa tid” för ”relevanta” patientfokuserade projekt, där arbetsuppgifter i mötet med patienten kan ”mätas”. Resultatet av
vården sker ju i mötet med patienten. De är via vår anställda profession som vi avlönas.
Som samhällsmedborgare har jag kommit i kontakt med sjukvården. Jag tar för givet att
jag ska få vård när jag så behöver och att den vård jag får har hög kvalitet. Sjukvården ska
också finnas nära mig, för så har det alltid varit. Jag går till vårdcentralen när jag blir sjuk.
Är jag allvarligt sjuk så hamnar jag på sjukhus. Vårdcentralen finns nära mig medan tillgängligheten till ett sjukhus kan innebära att jag måste transportera mig ett visst avstånd.
Denna beskrivning av sjukvården kan nog många ställa sig bakom.
Det senaste decenniet har det i massmedia skrivits otaliga gånger om sjukvården och dess
nedskärningar och besparingar. Det har också skrivits om att antalet äldre ökar i befolkningen och att detta leder till ökat vårdbehov. Ökat vårdbehov kräver mera resurser vilket
leder till stigande kostnader för sjukvården. Detta har jag läst om och hört många gånger i
media.
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När media började skriva om ett förändringsarbete i den skånska sjukvården som heter
Skånsk Livskraft – vård och hälsa, beskrivs det som den största förändringen någonsin
inom sjukvården i Skåne. När jag gjorde en c-uppsats i pedagogik år 2002/2003 och
intervjuade några chefer inom sjukvården, nämnde några av dessa detta projekt. Jag blev
nyfiken på denna process som blev initiativet till att göra en studie inom sociologi. Ur ett
samhällsperspektiv är projektet intressant för ekonomer, då det handlar om kostnadseffektivitet. Ur ett vårdhälsoperspektiv är det intressant då det handlar om kvalitén i vården och
var och hur patienter med olika diagnoser ska vårdas. I denna studie har jag valt ett
sociologperspektiv, med fokus på personalen vs implementeringen, av detta i särklass
största förändringsarbete hitintills inom skånsk sjukvård. Den definitionen står Region
Skåne själv för i dokumentationsbeskrivningen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
Sociologi handlar om människan som samhällsvarelse och människans möten via sociala
relationer. Relationen till sjukvården skapas av oss samhällsmedborgare när vi blir sjuka.
Jag blev intresserad av denna samhällsförändring som beskrevs i media. Skånsk Livskraft
– vård och hälsa beskrivs förändra stora delar av en gammal struktur till att arbeta efter
nya tankemodeller och synsätt. Relationen sjukvård och patient samt relationen organisation och anställd gjorde mig nyfiken. Förändringsprocesser inbegriper att förstå sociala
skeenden och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Sociala relationer
handlar om människors möten, om medier, organisationer och marknader. I sjukvården
finns ständiga möten mellan människor.
I min magisteruppsats inom sociologi, uppsats del 2, kommer jag att studera medias
rapportering om Skånsk Livskraft – vård och hälsa, om organisationen Region Skåne samt
benchmarking (jämför kostnader och tekniker et cetera), det vill säga en form av
omvärldsanalys, utifrån projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsas intentioner. I denna
del fokuserar jag mig på personal inom den skånska sjukvården, vid ett sjukhus
medicinklinik. I del två hamnar fokus på bland annat ledarskapet.
Att ha sjukvård nära benämns som Närsjukvård, som exempelvis vårdcentral och jourläkarcentral eller akutmottagning på ett sjukhus. Medicinkliniken och dess avdelningar är
de som ofta lägger in patienter vilka benämns närsjukvårdspatienter. Dessa är ofta äldre
personer med många diagnoser, men kan också vara yngre medborgare. I denna del av
uppsats har jag valt att undersöka hur personal vid en medicinklinik uppfattar implementeringen, det vill säga, införandet av förändringsarbetet Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
Implementeringen görs direkt på ”golvet” i mötet med patienten.
De grupper som verkställer vården, vårdpersonalen, utgör den grund vars kvalitet bestämmer hur hälso- och sjukvården ser ut i praktiken. Sjukvårdsapparatens hela uppbyggnad
och fortlöpande verksamhet, är ett resultat av ett omfattande planeringsarbete med inbyggda ”kontrollstationer”, för att vården verkligen skall få den inriktning som hälso- och sjukvårdspolitikerna föreskriver. Detta arbete pågår i hela sjukvårdsorganisationen på i princip
tre olika plan: lokalt (den enskilda sjukvårdsinrättningen, som genomför vården och vars
ansvarsområde är upptagningsområdet); regionalt (landstinget, som planerar och ansvarar
för att vården kommer till stånd i det egna länet) samt centralt (staten som har det övergripande ansvaret och som planerar på riksnivå).
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Landstinget Region Skåne och Skånes 33 kommuner måste ha en gemensam grundsyn
och ett gemensamt agerande för detta i särklass största förändringsarbete någonsin i
skånsk hälso- och sjukvård. Regionen ska följa Riksdagens riktlinjer för sjukvårdens
prioriteringar som bygger på tre övergripande etiska principer: människovärde, behovoch solidaritet samt kostnadseffektivitet. Utvecklingsprogrammet bygger på tre olika perspektiv: organisationsperspektiv (resursfördelning), medarbetarperspektiv (arbetsmiljö) och
patientperspektiv (logistik). Skånsk Livskraft – vård och hälsa bedöms som ett utvecklingsarbete ”just in time”.
Med denna inledning välkomnar jag läsaren in i min studie och hoppas att den ska ge
reflektioner och visioner för sjukvårdsprocessen i vårt samhälle. Kanske kan den ge inspiration för några läsare att vidareutveckla undersökningen. Jag välkomnar också läsaren att
läsa del två, min magisteruppsats. Den ska belysa bland annat ett antal intervjuer med
personer som har ansvar att tillsammans med sin personal, genomföra processarbetet och
implementeringen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa inom sjukvården i Region Skåne.

1.2. Upplägg och disposition
Process vid uppsatsens upplägg:
.
METOD: Konstruerade en undersökningsplan. Litteratur- och forskningsstudier. En
enkätstudie med missivbrev. Syfte och problempreciseringar.
TEORI:
Belyser begreppen: Förändringsarbete; Struktur; Kultur och Medarbetare.
EMPIRI: Enkätstudie. Fakta om förändringsarbetet Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
ANALYS: SPSS – statistisk analys av enkätens resultat
och analys ur ett mikro- och makroperspektiv på medarbetaren utifrån vad teorierna beskriver.
UPPSATSENS DISPOSITION: Uppsatsen innehåller åtta delar.
1. Kapitel ett klargör bakgrunden till studien och beskriver upplägg och disposition.
2. Kapitel två tar upp teoretiska beskrivningar och gjord forskning inom temat.
3. Kapitel tre beskriver syftet med undersökningen och dess problempreciseringar.
4. Kapitel fyra beskriver metoden som använts för studiens resultat. Den tar upp förberedelser
och insamling, analys och bearbetning, mätinstrument och bortfall, arbetets tillförlitlighet och
forskningsetiken.
5. Kapitel fem presenterar resultatet av enkätstudien. Fakta: Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
6. Kapitel sex redovisar analysen av empirimaterialet med referenser till de teoretiska utgångspunkterna.
7. I kapitel sju förs en slutdiskussion av studiens resultat. Här har författaren egna reflektioner
på sitt processförfarande vid studien. Slutsats av studien, nya erfarenheter som forskare och
vad denna studie ska leda vidare till, diskuteras här.
8. Uppsatsen avslutas med referens- och källförteckning. Bilagor och en översikt av figurer och
tabeller i uppsatsen presenteras också.

Figur 1. Översikt av upplägg och disposition.
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2.1. Förändringsarbete
Människan är en del av ett samhälleligt sammanhang. Förändringar påverkar upplevelser,
beteenden och livsvillkor. Den sociala dimensionen påverkar människan på olika nivåer,
både direkt och indirekt. (Thorsén, 1992) Förändringsprocesser är beroende av personligt
inflytande. I målstyrningen måste detta inflytande framgå. Genom olika former och utgångspunkter av återkopplingar stärks förutsättningarna för framgång i processen. Formerna är tvärvetenskapliga genom ansatser i sociala relationer via människors möten och
handlingar och de mekanismer bakom som styr dessa. Förändring kräver hög motivationspotential. Den är också beroende av hur individerna i organisationen relaterar pågående
situation till egna inre faktorer och möjligheter till förändring, som till yttre faktorer som
påverkar. I lärande organisationer ska dessa olika infallsvinklar (tvärvetenskapliga) synliggöras för ett framgångsrikt förändringsarbete.
Att utveckla en organisation är som att dansa på disko – alltid trampar man nån på tårna
(Granberg, 1998, sidan 479).

Motivation är en förutsättning för att ett förändringsarbete ska falla väl ut. En anställd som
är motiverad till en förändring och accepterar den, använder sina resurser för att underlätta
den. Resurserna består av erfarenhet, kunskap, problemlösningsförmåga, initiativförmåga,
samarbetsförmåga och så vidare, som varje anställd har. Omvänt är brist på motivation att
resurserna inte frigörs och att man inte deltar i förändringsarbetet. Kraften kan istället
läggas på att motarbeta förändringen. Hårdare arbetsbelastning kan också öka benägenheten hos den anställde att inte utnyttja alla sina resurser. Motstånd mot förändring beror
på det sociala systemkomplex av individer som strävar efter att bevara sina gränser och
sitt system av inbördes relationer. (a.a.)
Den lärande organisationen: Den organisation som skapar goda förutsättningar för
medarbetarnas lärande och som tillvaratar detta lärande och som nyttiggör detta lärande i
organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden (Granberg & Ohlsson, 2000,
sidan 33).

Två dimensioner betonar olika inriktningar som rör forskningen om lärande organisation.
Den första handlar om organisationen som fenomen (en organism) och den andra som en
arena eller mötesplats, där olika aktörers samspel och kommunikation i varierande grad
har olika intressen att utgå från i sitt engagemang i organisationen. Begreppet kultur,
främst organisationskultur, har kommit att bli dominerande som sammanfattande uttryck
för hur lärandet i verksamheter kan utvecklas där lärandekultur som begrepp har uppkommit. Utvecklingen av forskning kring lärandets loopar och lärande organisationer kan ses
som begrepp att förklara relationen mellan individ och omgivning, via modeller öka
förståelsen av fenomenet lärande och hur ”den lärande organisationen” som en organisationsmodell kan implementeras för att uppnå förändring. (a.a.)
Ämnet ”organisationsförändring” har blivit en disciplin, organisationsutveckling, och
förekommit flitigt i den organisationspsykologiska och organisationsteoretiska debatten
(Hatch, 2002). Ett stort intresse för förändringen som tema stämmer väl överens med dagens debatt om det postindustriella samhället, där forskare ser nya organisationsformer
genom bland annat globala organisationer och nätverksstrukturer. Modernister förklarar
behovet av nya organisatoriska former i termer av förändringar i omvärlden, där organisationer måste vara byggda för förändring. Till detta behövs dynamiska modeller för att förklara dem. (a.a.) Begreppet lärande organisationer implicerar att också icke lärande orga-
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nisationer i så fall finns, men lärande sker i alla organisationer men kommer nödvändigtvis inte organisationen till godo (Granberg & Ohlsson, 2000). Lärande organisationer
ansluter till ett systemteoretiskt tänkande, där alla; individen, gruppen och organisationen,
utgör system som ständigt strävar efter att uppnå dynamisk jämvikt i förhållande till andra
system. (a.a.)
Argyris (1990) introducerade loop-lärandet 1978, som har en plattform utifrån teorier av
Dewey, Lewin och Piaget. Lärande, enligt Dewey, är en dialektisk process som omfattar
erfarenhet och begrepp, observation och handling. Lewin i sin tur, ser beteendet hos en
person som ett resultat av hur samspelet mellan individen och hennes omgivning påverkar
varandra, det Lewin kallar individens ”livsrum”, och inte i så hög grad se det orsakat av
individens egenskaper. Slutligen Piaget, som ser lärandebegreppet utifrån en livslinje, i en
kognitiv utveckling genom assimilationen (internalisering till den dominerande kulturen)
och ackommodationen (anpassning i takt med de krav som ställs i omvärldsförhållandena). Dessa teorier löper in i den lärande processen.
En lärande organisation kan beskrivas utifrån begrepp som länkar samman mellan:
Mission/vision och värderingar → Att skapa Mål/strategi → Uttryckta som Beteende
/relationer → som leder till Handling/resultat → för att uppnå mission/vision och
värdering, i ett cirkulatoriskt lärande. Lärandet har också olika nivåer av individuellt
lärande (yrkesmässigt och arbetsanknuten samt självstyrt lärande); grupp- eller team
lärande (eftersom arbetsgruppen betonas allt mer); tvärfunktionellt lärande (avdelningsnivå); organisatoriskt lärande (internt) öka effektivitet, innovationer, kvalitet etc.;
organisatoriskt lärande (aktuella externa faktorer och realiteter) att förstå vad som
händer i omgivningen och slutligen nästa organisatoriska lärande (framtida möjligheter)
vilket innebär lärande på företagsledningsnivå, lärandestrategier för framtiden. (Granberg
& Ohlsson, 2000).
Förändringsarbete kräver någon form av uppföljning. Både organisatoriskt, verksamhetsmässigt, ledarskap och medarbetarskap. Syftet med återkoppling, en uppföljning och utvärdering, är att den som tar emot den får veta hur andra uppfattar starka och svaga sidor
(Hägg & Kuoppa, 1997). Feedback tas emot genom att lyssna utan att urskuldra sig eller
komma med förklaringar och bortförklaringar. Samtalet avslutas med att den som fått
feedback får beskriva upplevelsen av det som sagts. För den som är mycket försvarsbenägen är det bra att få hjälp att lyssna så att man inte går i försvar. Att ge feedback innebär
en träning i att uppmärksamt iaktta vad som händer i ett samtal, att välja ut några
iakttagelser och förmedla dem till mottagaren på ett respektfullt och tydligt sätt under
samtalet. (a.a.)
Ett uppföljningssamtal ger en möjlighet att få någon att ändra beteende eller att samtala
om viktiga mål eller värderingar, då man framför det man vill samtidigt som man respekterar den andra människans känslor (Hilmarsson, 1999). När en återkoppling fungerar i en
relation finns det utrymme för en utvecklande dialog och att skapa ändringar i andras
beteende. Den största fördelen feedback ger är att det medför trygghet i samspelet mellan
människor, som kännetecknas av respekt och ömsesidigt förtroende. Om man måste ge
kritik med syftet att ändra på beteendet och dess konsekvenser, är förslag till förändring,
växla över till lyssnande; ”Hur känns det för dig, när jag säger det här?”, och vad man än
gör så beröm inte först och kritisera sedan (a.a., sidorna 127-128). Att leda andra och vara
bra på att ge dem instruktioner är ett av de mest effektivaste ledarverktygen, men tänk på
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balans mellan ”insättning och uttag”. Tänk på en uppföljande dialog; feedback/återkoppling; att förklara är en dialog och följa upp instruktioner en annan. När människan får ett
nej behöver de veta motiven till detta. Utelämna inte hur du känner och varför du känner
så när du säger nej.
Man kan säga nej utan att kränka andras rättigheter och samtidigt hävda sina egna. När det
sker får man makt över sig själv. Att säga nej kan till och med stärka en relation. Man bekräftar någon annan och öppnar sig samtidigt för den andre. Att vara ärlig och öppen skapar förtroende. Att kunna hantera människor som reagerar känslomässigt ger fördelen att
samarbetet kan fortsätta. Det är prov på verkligt ledarskap. Det gör att de incidenter som
inträffar förblir små och det blir även de konsekvenser som följer i rykten, förtal eller en
upptrappning av motsättningar. När det gäller ilska är empati av största betydelse för att
lugna ner någon eftersom det dämpar känslor. Att hantera människor som är ursinniga
handlar ofta om att vara prestigelös vilket är en svår konst. På varje arbetsplats inträffar
det händelser som orsakar problem och det är en av ledarens viktigaste uppgifter att se till
att lösa de hinder som dyker upp. Det är en förmåga som ledare att föra samtal där man
hittar lösningar på svårigheter, vilket är avgörande för både trivsel och produktion. (a.a.)
Begreppet ”feedforward” handlar om nuet och framtiden i motsats till feedback som
handlar om det förflutna och är bra att ha med sig i måluppfyllelsen (Wall Berséus, 1999).
I coaching handlar det om att mobilisera kraft, ansvar och engagemang och som chef att
kunna och våga släppa kontrollen trots att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Högre
chefer har en ensam position och kan behöva stöd genom en oberoende coach som kan
lyssna, ställa frågor och spegla tankar. Många organisationer och verksamheter leds idag
av team där det finns med en coach i teamet eller en externt, för att få teamen effektiva
och få ut det mesta möjliga av individuella resurser och gruppens samlade förmåga. (a.a.)
Målstyrningens vägledande resultatkrav blir föremål för tolkning inom ramen för en förståelse av situationen i stort, där framgång i en verksamhet måste vara möjlig att värdera
utifrån verksamhetens resultat, då man vill uppnå vissa saker på kort sikt och samtidigt
sörja för möjligheterna på lång sikt (Sandberg & Targama, 1998). När en person har en
föreställning om vad en uppgift innebär, ingår i detta också en idé om vad det är för resultat som skall uppnås, varför ledare måste åstadkomma hur förståelse kan utvecklas och
påverkas, det vill säga ett ´förståelsebaserat ledningsperspektiv´. Detta utvecklas via
´diskurser´, det vill säga, samtal i olika former kring det vi gör, ser och hör, baserat på
gemensamma erfarenheter skapat i ett samspel med andra människor. (a.a.)
Ledningen måste därför successivt bygga upp sin trovärdighet genom att agera förtroendefullt,
inkludera medarbetarnas förslag i sina beslut, premiera arbetserfarenhet genom att i synnerhet
låta arbetserfarna personer påverka sitt arbete, ge kontinuerlig feedback på de anställdas förslag
och, slutligen också skapa ordning, trygghet och struktur som hela tiden inriktas och
koncentreras mot målsättningen att skapa kompetenta prestationer (Wolvén, 2000, sidan 156).

Det personliga inflytandet utgör själva kärnan i engagemanget och ledningen måste klart
visa att de anser samhörighet som ytterligt viktigt, då minskar riskerna för ”förytligande”
och att man tidigt låser sig för olämpliga lösningar samt att medarbetarna upplever brist på
inflytande över viktiga beslut (a.a.). För att uppnå goda resultat utifrån uppsatta mål, är
förmågan `att fatta beslut´ en av de viktigaste funktionerna som utförs av chefer (Yukl,
1998).
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Participative leadership involves both the power and behavior approaches to leadership...Involves the use of various procedures that allow other people some influence over the
leaders´ decisions…Involves efforts by a manager to encourage and facilitate participation by
others in making decisions that would otherwise be made by the manager alone (a.a., sidan
122).

Detta beteende gynnas både uppåt (verksamhetschef → avdelningschef) som nedåt
(avdelningschef → medarbetare) inom organisationen. Genom uppmuntran ökas kreativiteten i gruppen, och de flesta besluten fattas trots allt av gruppkonstellationer (Arnold, J.,
Cooper, C. & Robertson, I.T., 1998). Men forskningsresultat visar också en paradox till
detta, gruppdelaktighet och individuellt engagemang.
Research indicates that lone individuals encouraged to think of as many ideas as possible
generate almost twice as many ideas per individual than groups,…In a related vein, it seems that
groups linked by computer produce more ideas than those meeting face to face, and also have
greater equality of participation (a.a., sidan 302).

2.2. Struktur
I en förändringsmodell bör begrepp som ”vara”, ”böra” och ”göra” vara med (Trollestad,
2000). ”Vara” betecknar ett nuläge, ”böra” betecknar en målpil och ”göra” har med strategin att göra; Hur ska man bära sig åt för att ta sig dit? Under ”vara” är individerna,
gruppen och organisationen vid den aktuella tidpunkten. Här kommer kulturen i organisationen fram. I ”böra” finns visionen och de aktuella perspektiven som man önskar uppnå.
Nästa steg ”göra” innebär att rekrytera kompetens, utveckla befintlig kompetens och se på
vilken kompetens som eftersöks. Vilka nya strukturer måste skapas för att målen ska nås?
Ett förändringsarbete bygger på värderingar. Kontinuitet i långsiktigt arbete är beroende
av att personalomsättningen inte är för stor. Tillit till ledning och ledningsgrupp är en annan faktor. (a.a.)
Själva begreppet ledarskap är en positionsauktoritet som ger innehavaren av positionen
vissa rättigheter, bland annat rätten att ge order till andra och rätten att belöna och bestraffa samt påverka de individer som är ansvariga inför honom eller henne (Hatch, 2002).
Detta inflytande utövas via nedåtriktad kommunikation, men hierarkin definierar också
formella rapporteringsskyldigheter som visar hur de uppåtriktade kommunikationskanaler,
genom vilka ledningen förväntar sig att information ska flöda, ser ut. När varje position i
en organisation är underställd en annan position (Fayols princip om att de anställda ska ha
endast en chef att rapportera till) innebär auktoritet och vertikal kommunikation sammantagna, att individer med hög position i organisationen kan samla information om och styra,
kontrollera och uppmuntra goda prestationer hos alla individer på lägre nivå i organisationen. (a.a.)
Uppdraget är via det delegerade ansvaret av verksamhetschefen, att verkställa organisationens mål för enheten i verksamheten. Koncentrationen på kärnkompetens ökar professionaliteten vilket är nödvändigt i en allt mer kunskapsintensiv verksamhet, vilket i sin tur
leder till en utveckling mot dynamiska, nätverksliknande strukturer, med en strävan efter
flexibilitet, vilket underlättas i dynamiska nätverk (Rohlin, L., Skärvad, P-H. & Nilsson,
S.Å., 1994). I nätverk handlar ledarskapet om att samordna och koordinera, men det måste
också finnas en acceptans för att lyssna på synpunkter och förslag från någon som formellt
tillhör en annan organisation/enhet.
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Diskussioner om företagets mål landar nästan alltid i ekonomiska mål, men när bidrag och
belöningar däremot ses utifrån lärsamhällets förutsättningar, handlar verksamhetens syften
om att skapa mervärden för alla inblandade intressenter. Medarbetaren är bärare av kunskaper som en lärande aktör som skapar möten med kunden, och som kan liknas partnerlika relationer utifrån nyckelresurser i verksamheten vilka skapar mervärde så länge som
det lönar sig.
Organisationens arbetssätt liknar i tilltagande omfattning en ”organism i rörelse”, det vill
säga ett instrument för att frigöra och utnyttja produktiviteten i det individbundna kunskapskapitalet (värdet i den kunskap individen har med sig). Att ingå i nya koalitioner och
projekt blir den naturliga konsekvensen. Detta ger utrymme för ett kvalitativt lärande i
anslutning till skiftande arbetsuppgifter och nya situationer, och på så vis bidrar det till
den nödvändiga flexibiliteten i organisationen. Människans anställningsbarhet blir därmed
hennes anställningstrygghet, vilket givetvis förutsätter att verksamheten satsar på att
kontinuerligt fortbilda och vidareutveckla varje medarbetare, självklart inom dennes
funktions- och specialistområde. Ett snabbare genomförande av alla processer i en organisation är avgörande för effektivitet och långsiktig konkurrenskraft och effekterna uppstår på många plan, men det måste bli rätt från början, vilket har med företagets strategi att
göra.
Vi är på väg mot organisationsformer som inriktas mot att organisera verksamhet som
genuint kundvärdeskapande processer, med andra ord ökat kundvärde, tidseffektivitet,
kvalitet och produktivitet vid genomförandet av verksamhetens alla arbetsprocesser. Detta
förutsätter processbaserade kalkyleringsmetoder, processbaserade organisationsformer
samt genuint lärande organisationer, vilket i många fall innebär hierarkiernas definitiva
sönderfall. Att leda organisationer som är organiserade i nätverk handlar i stor utsträckning om kommunikation varför den lärande organisationen skulle också kunna kallas för
”den kommunicerande organisationen”, via ett öppet samt fritt flödande informationsnät.
Men det handlar inte främst om mer eller ens kvalitativt bättre information, då det är skillnad mellan information och kommunikation, utan om en genuin kommunikation bestående av ett oändligt antal samtidiga dialoger. Det är i genuina dialoger som individuell och
subjektiv kompetens transformerar till kollektiv, vilket är avgörande för den lärande
organisationen och innebär då att tid och rum måste skapas för dessa dialoger, för att
organisationen ska kunna nyutvecklas och kollektivt lärande ska kunna ske. (a.a.)
Styrning idag handlar om visioner och värderingar med huvuduppgift att skapa vilja och
tillfälle för lärande istället för strategiska planer och ”sälja in lösningar” (Hansson, 1997).
Ledningens uppgift blir istället att lyfta fram möjligheter och problem och förändra tidigare synsätt. Detta leder till flexibla verksamheter som är väl anpassade till omvärldens
föränderlighet. Kunskapsintensiva tjänster kännetecknas av kvalificerad och individuell
problemlösning och är beroende av enskilda personers eller små gruppers gemensamma
kompetenser. Chefens uppgift blir att vara tjänare åt sina medarbetare, det vill säga skapa
goda arbetsbetingelser, lotsa dem rätt i organisationens beslutslabyrinter, tolka omvärldens
och organisationens behov åt dem, samt främja deras utveckling. (a.a.)
Tjänster är ofta personalintensiva, därför är en kompetent och hängiven personalstyrka en
nyckelresurs till teknologi och utrustning (Normann, 1998). Verksamhetsproblem kan
lösas genom fokuserade personalidéer och dessa behöver ständigt utvecklas. Personalpolitik kan aldrig betraktas som en hjälpande eller blott stödjande funktion, utan är en avgö-
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rande strategisk fråga för ledningen i organisationen. Normann betonar kulturens (och
filosofins) centrala roll som det sammanhängande kittet och som navet i organisationen
vilket allt annat cirkulerar omkring. Han betonar vikten av en noggrann rekrytering som
bas för att utveckla de mänskliga resurserna och samspelet mellan människor och
organisationen. (a.a.)
Ledarskapet präglar organisationen med sin verklighetsuppfattning, genom vad de förmedlar i sina antaganden och värderingar, hur de hanterar en kris i organisationen och
därmed skapar nya värderingar och normer, hur de väljer att utföra och lösa olika uppgifter, beteendet förmedlar värderingar till de anställda (Granberg, 1998). De anställda är
mycket lyhörda för vad som värdesätts respektive bestraffas av chefen och organisationen,
vilka som belönas och på vilket sätt, vilka får erkännande och på vilket sätt, och vilka får
kritik och på vilket sätt. (a.a.) Här kommer arbetsmiljöbegreppet in i organisationen via
styrning och kontrollbeteendet. Arbetsmiljö är alla de faktorer som fysiskt, psykiskt och
socialt påverkar människor och verksamheter (Statliga Sektorns Arbetsmiljönämnd,
1998).
Arbetsmiljö uppstår genom den enskildes upplevelser och påverkan av sitt arbete och den
organisation hon arbetar i. Detta gör att denna punkt i organisationen är A och O. (a.a.)
Kontaktpunkterna mellan organisationens intressenter, ledning och personal, styrs av de
kommunikationskanaler som utvecklas och hur dessa fördelas (Hatch, 2002). Här finns en
koppling mellan strategin och det arbete som sker i organisationen varje dag och hur mål
kan passas in i organisationens styrsystem. Struktur handlar om relationer mellan delar av
en organisations helhet, där organisationsforskare framför allt är intresserad av fysisk- (ex.
byggnader och omgivning) och social (ex. divisioner eller avdelningar, människor, positioner, etc.) struktur. På detta vis har styrning och kontroll en betydelse.
Är mål något som föregår strategin eller kommer strategi före målen? Mål och strategi är
relaterade begrepp. Strategi kan uppfattas som ett medel eller en plan för att uppnå mål.
Mål i sin tur kan tolkas som ett av de element som ingår i den strategiska processen.
Skillnaden ligger i om fokus ligger på att utforma organisationens resultat (målperspektiv)
eller på den process genom vilken målen bestäms och förverkligas (strategiskt perspektiv).
I de flesta komplexa organisationer placeras strategin framför målen och anses vara den
högsta ledningens ansvar, trots att mål och strategier i praktiken är oskiljaktiga. Målen
genomsyrar alla nivåer i organisationen och går djupare ner i organisationen, medan
strategi sträcker sig längre ut i omgivningen.
Modernistiska organisationsforskare talar om officiella mål och operativa mål. Officiella
mål är bland annat årsredovisningar, officiella deklarationer och operativa mål är syften
man vill uppnå med hjälp av konkreta handlingsstrategier och tillvägagångssätt. Kriterier
för att bedöma eller utvärdera verksamheten är också operativa mål. Utifrån ett rationellt
perspektiv fungerar officiella mål som en referensram för att utveckla operationella mål,
som formuleras av ledningen vilka delas upp och förmedlas nedåt i organisationen, vilket
därmed påverkar organisationens verksamhet.
Målen delas upp flera gånger, ända tills varje anställd fått sin beskärda del, då alla grupper
av underlydande delegeras ansvar för de aspekter av målen som är relevanta för enheten i
fråga. Detta brukar kallas för ”målkaskad” (”cascading objectives”) och förklarar kopplingen mellan officiella och operativa mål. Processen startar högst upp i hierarkin och
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faller sedan som regn nedåt i organisationen tills den når botten. Utifrån det symboliska
perspektivet har officiella mål ett syfte att informera, skapa engagemang för organisationen och ge den social legitimitet, vilket är en av anledningarna att dessa mål formuleras
i så övergripande, generella termer som möjligt, för att kunna utgöra fokus för alla de
aktiviteter som organisationens olika enheter bedriver. I många organisationer finns en
uppdelning mellan strategiutformning och implementering genom en separation av en
hierarkisk arbetsdelning (den rationella modellen): Strategi→Mål→Handling.
Vissa personer (vanligtvis högre chefer eller formella planeringsavdelningar) utformar
strategin, medan andra (från mellanchefsnivå och neråt i organisationen) får i uppgift att
implementera den. Personer i den högre ledningen och planerare, inriktar sig på en analys
av de hot och möjligheter som finns i omvärlden. Det gäller att utveckla strategier som
syftar till att maximera prestationerna när det gäller organisationens kärnkompetens.
Under tiden sköter organisationens operativa nivå organisationens strategiska mål, de
dagliga aktiviteter som ingår i detta, medan mellanchefer är ansvariga för att översätta
ledningens strategier till samordnade mål och aktiviteter på den operativa nivån. Vad
händer då ”implementerarna” inte förstår vad ”utformarna” menar, eller då utformarna har
dålig uppfattning om vad implementerarna kan göra? Denna uppdelning (den rationella
modellen) kan påverka implementerarnas engagemang och motivering när det gäller de
strategiska målen, om de inte har fått vara delaktiga i processen av målformuleringen.
Dålig kommunikation och bristande engagemang kan leda till att strategier missförstås
och att man misslyckas med att implementera strategin. Delaktighet är en process som
både går nedifrån och upp och uppifrån och ned, där samtliga nivåer kan utforma den
strategiska processen. Organisationens rutiner påverkar utformningen och genomförandet
av strategier och kan göra de som formulerat strategierna blinda för nya möjligheter eller
blockera olika försök att implementera strategier som kräver att gamla vanor bryts och
ersätts av nya rutiner. Strategin ska användas som ett meningsskapande verktyg där
medlemmarna i organisationen kan både agera och reagera genom sina aktiviteter. (a.a.)
Strategi kommer före handling. Beslut och handlingar bör vägledas av klara, explicita och tydliga
strategier som bör vara analytiskt väl underbyggda. Med hjälp av en omsorgsfull analys av
företaget och dess omvärld formuleras strategier, vilka sedan översätts till handlingar, dvs bildar
basen för handlingar av organisationens medarbetare (Rohlin, et al., 1994, sidan 148).

2.3. Kultur
Kultur och struktur hänger på många sätt nära samman (Rohlin, et al., a.a.). Den står för
de grundläggande synsättet med normer och värderingar som präglar organisationens
”yttre och inre arbete och relationer” (a.a.). Förändringsarbete handlar mycket om att styra
med värderingar (Trollestad, 2000). Organisationer har olika policydokument där ambitionen är att skapa en gemensam värdegrund. Styrning har kommit att handla om att styra,
leda och kontrollera verksamheten utifrån människors gemensamma värderingar och deras
tolkning av sin sociala verklighet. Olika perspektiv styr den gemensamma värdegrunden
som en följd av yttre strukturella förändringar och en förskjutning hos medarbetaren i
synen på arbetets mening och värde. Att arbeta med värderingar i organisationen är ofta
relaterat till ekonomiska skäl. En betoning ligger på både ekonomisk tillväxt som
mänsklig tillväxt i ett förändringsarbete. Ett visst konformt beteende kan verka ligga till
grund för förändringsprocessen. Därför är möjligheten att i en aktiv dialog få medverka,
påverka och utforma ett förändringsarbete. Lärande är en viktig del av dialogen samtidig
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som dialogen utgör en förutsättning för lärandet i ett förändringsarbete. Att förändra
handlar oftast om att ”lära om”.
Att gå in i ett förändringsarbete har med människans förståelse att göra och dennes tolkning av den situation hon befinner sig i. Därmed är det inte i första hand yttre faktorer som
styr handlandet utan egen verklighetsförståelse. Denna syn ligger i den personalistiska
människosynen där människan är aktör och en kulturell varelse. Det vill säga att människan är självmedveten, fri och aktiv i sitt handlande. Det självmedvetna har med förmågan
att reflektera att göra, till de val hon sedan gör. Den gemensamma värdegrunden skapas
via kommunikativa strategier. Att få den anställde att bli mer konformt med organisationen handlar om att formulera mål inom organisationen som är relevanta också för medarbetarens frågeställningar. Det handlar om såväl organisatoriska som humana perspektiv.
Kultur kan uppfattas som kognitiva system, det vill säga tankemässiga system av föreställningar hos en grupp människor och som ett socialt fenomen som växer fram i en interaktiv process. I den meningsskapande processen finns det ständigt och kreativt ett växelspel mellan likhet och olikhet. Ett socialt samspel där föreställningar hela tiden formas
och uttrycks. En skapande process där det finns en ständig konstruktion, dekonstruktion
och rekonstruktion av kultur. Individen här deltar på ett aktivt sätt och även ett ansvarigt
sätt i skapandet av kultur, samtidigt som hon är en kulturell produkt. Hon påverkas ständigt av sitt sociala sammanhang.
Kultur kan utmärkas av individualism, brist på vi-känsla eller styrkan av en vi-känsla,
revirtänkande mellan de olika projektgrupper som konstrueras i ett förändringsarbete men
också välvilja att se över varandras gränsdragningar, för att kunna öka eller minska ett
lärande i organisationen. Det handlar om ledarskap, medarbetarskap och utveckling liksom verksamhetens processer. Att tydliggöra och medvetandegöra ses som nyckelord i
förändringsarbete. Uppstår konflikter måste dessa lyftas fram och synliggöras för att
motverka konflikträdsla. Bristen på tillit i en arbetsgrupp skapar osäkerhet och rädsla som
då i sin tur kostar mycket energi hos individen och gruppen.
Tre gemensamma värderingar inom en organisationskultur kan vara respekt, engagemang
och flexibilitet. Med respekt avses att se människan med hänsyn och integritet. Med
engagemang avses vikten av att utveckla människors vilja till delaktighet genom att bland
annat ta del av deras erfarenheter och kunskaper vilket gör dem medansvariga för
verksamhetens och förändringsprocessens kvalitet. Flexibilitet har med rörligheten hos
personalen att göra, vilket har med att ta tillvara på personalresurserna på bästa sätt i en
verksamhet. Återigen har det med tydlighet att göra, i det man har för avsikt att förändra.
Tydliggöra de ord som man använder i förändringsarbetet. (a.a.)
2.4. Medarbetare
Människor som trots motgångar och besvikelser ser lösningar där andra ser problem,
använder sin förmåga och styrka genom sina känslor, både med positiva och negativa
förnimmelser (Hilmarsson, 1999). Reflektion hos individen i organisationen är en viktig
förmåga här oavsett vilken position man intar, men är en viktig egenskap i ett ledarskaps
utövande (a.a.). Egna och andras förväntningar har stor betydelse för hur besluten fattas
(Hägg & Kuoppa, 1997). Förändringsarbete handlar också om att bryta upp från tidigare
invanda rutiner och roller som därmed kan bli ett hinder i processen (Trollestad, 2000).
Brist på tillit till ledningen och den egna organisationen har ofta med tidigare erfarenheter
av förändringsprocesser att göra. Ord som ”delaktighet” har
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visat sig vara tomma ord och där höga förväntningar vänts till besvikelse. Ord som ”social
kompetens” kommer ofta fram i olika förändringsprocesser. Där både medarbetare som
ledarskap kan lyfta fram brist på social kompetens hos varandra. Social kompetens i relation till processen i verksamheten. Kvalitetsarbete och insikten att se värdegrunden i verksamheten hänger ihop, men är inte alltid lika lätt att synliggöra i ett förändringsarbete.
Känslan av delaktighet handlar om upplevelsen hos medarbetaren att bli tagen på allvar
och att deras erfarenheter och kunskaper betraktas som viktiga, men också att deras tankar
som uttrycks i dialoger på något sätt också påverkar helheten i arbetet. Från organisationens sida är det också viktigt att lyfta fram värdet av att de grundläggande värderingar
som organisationen har och strävar mot, också delas genom arbetet i verksamheten av
individens egna värderingar när denne utför sina arbetsuppgifter. Detsamma gäller förändringsprocesserna som organisationen fattat beslut om att göra. Ytterst handlar det om lojalitet och trovärdighet mellan organisation och medarbetare. Att erövra ett kvalitativt nytt
sätt att tänka och förhålla sig i sitt arbete är mycket krävande, vilket ett förändringsarbete
kan leda till. Självinsikt, öppenhet för nya tankar, mod och uthållighet är viktiga förutsättningar för att ett förändringsarbete ska kunna initieras. Det gäller både medarbetarskap
som ledarskap och så väl organisationen och dess verksamheter. (a.a.)
2.5. Sammanfattning av litteraturstudien och tidigare forskning
Förändringar påverkar upplevelser, beteenden och livsvillkor, vilket är beroende av personligt inflytande. I målstyrningen måste detta inflytande framgå. Personalpolitik är en avgörande strategisk fråga för ledningen i organisationen. En anställd som är motiverad till
en förändring och accepterar den, använder sina resurser för att underlätta förändringsprocessen, istället för att lägga kraften på att motarbeta den.
Arbetsmiljö är alla de faktorer som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar människor och
verksamheter. Organisationskulturen avgör hur lärandekulturen ser ut i verksamheten.
Kulturen är det sammanhängande kittet och navet i organisationen, vilket allt annat cirkulerar omkring. Lärandet har olika nivåer och det är viktigt med uppföljning på varje nivå.
Nivåerna är organisation, verksamhet, ledarskap och medarbetarskap. Tillit till ledning
och ledningsgrupp är en viktig faktor i processarbetet.
Det är medarbetaren som är bärare av kunskaper och därmed en nyckelresurs i verksamheten. Styrning i dag handlar om visioner och värderingar, där chefens uppgift blir att
skapa goda arbetsbetingelser, lotsa personalen rätt i organisationens beslutslabyrinter,
tolka omvärldens och organisationens behov åt dem, och främja deras utveckling. Ledarskapet präglar organisationen via sin verklighetsuppfattning.
Mål och strategi är relaterade begrepp. Målen delas upp flera gånger. Processen startar
högst upp i hierarkin och faller ner som regn i organisationen, tills varje anställd fått sin
beskärda del. Kultur och struktur hänger nära samman, därför handlar ett förändringsarbete om att skapa egen verklighetsförståelse. Att tydliggöra och medvetandegöra ses
som nyckelord i förändringsarbetet. Konflikter måste synliggöras. Egna och andras förväntningar har stor betydelse för hur man fattar beslut. I en kultur kan ord som ”delaktighet” ha visat sig vara tomma ord. Höga förväntningar har vänts till besvikelse. Känslan av
delaktighet handlar om upplevelsen hos medarbetaren att bli tagen på allvar. Självinsikt,
öppenhet för nya tankar, mod och uthållighet, är viktiga förutsättningar för att ett förändringsarbete ska kunna initieras.

3. SYFTE OCH PROBLEMPRECISERING
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3.1. Syftet med undersökningen
Syftet med studien är att ta reda på hur implementeringen av utvecklingsprogrammet
Skånsk Livskraft – vård och hälsa uppfattas av personal vid ett sjukhus medicinklinik.
Intentionen är också att uppsatsen ska kunna vägleda ledare inom sjukvården och ge
information till medarbetare om förändringsprocesser. Resultatet ska utgöra underlag för
vidare studier på magisternivå i sociologi, om denna implementeringsprocess inom
Region Skåne.
3.2. Problempreciseringar:
• Vilka utvecklingspotentialer och utvecklingshinder finns för implementeringen av
Skånsk Livskraft – vård och hälsa?
• Hur uppfattar medarbetaren ute i verksamheten att implementeringsprocessen med
Skånsk Livskraft – vård och hälsa förs?
• Hur ser de sociala relationerna ut för den anställde ute i verksamheten när projektet
initieras bit för bit?
• På vilket sätt involveras den anställde att själv kunna påverka sin situation när
projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa genomförs ute i verksamheten?
• Hur förankras projekt Skånsk Livskraft – vård och hälsa ute på medicinkliniken idag?
• Hur uttrycker personalen sig i frågan om Skånsk Livskraft – vård och hälsa i enkätens
öppna frågeställningar?
• Vilka synpunkter lyfter personalen fram i studien?
• Finns det mönster som kan leda till tänkta samband vid analysen?

4. METOD
4.1. Urvalsbeskrivning
Respondenterna i denna studie arbetar inom offentlig sektor, Region Skånes sjukvårdsorganisation. Studien är gjord vid ett sjukhus och dess medicinklinik. Personal vid
medicinkliniken (läkare, sjuksköterskor och undersköterskor) har svarat på frågor via ett
enkätformulär. Urvalet av klinik beror på att Skånsk Livskraft – vård och hälsa berör
dessa kliniker mest i detta steg i processen av implementeringen genom Närsjukvårdsperspektivet. Respondenterna i enkätstudien, samtliga anställda i de klinikavdelningar som
ingår i urvalet, har mottagit en skriftlig brevförfrågan internt via postgången på avdelningen om de vill ingå i studien.
Den besvarade enkäten insamlades i en brevlåda på respektive avdelnings personalrum.
Läkarna skickade enkäten i retur via extern postgång. Bakgrundsvariablerna består av kön,
åldersgrupp, befattning, tidsgruppering av erhållen yrkeserfarenhet och anställningstid,
samt om respondenten går någon utbildning/kurs just nu eller har planerat in att gå någon
för att höja kompetensens på arbetet. Beskrivning av respondenterna består i enkäten av
16 män och 67 kvinnor och åldersgrupperingen ligger i 7 personer inom gruppen upp till
24 år; 14 personer inom gruppen 25-34 år; 21 personer inom gruppen 35-44 år; 23
personer inom gruppen 45-54 år och slutligen 18 personer inom gruppen 55 år och uppåt.
Befattningarna är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Ingen personal från annan
befattning. Totalt ingick 83 personer i enkätstudien. Yrkeserfarenheten fördelar sig med
14 personer inom 0-3 år; 10 personer inom 4-7 år; 5 personer inom 8-11 år och slutligen
54 personer inom 12 år och uppåt. Den fördelade anställningstiden är 19 personer inom 0-
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3 år; 16 personer inom 4-7 år; 5 personer inom 8-11 år och slutligen 43 personer inom 12
år och uppåt.
4.2. Förberedelser och insamling
Informations-, litteratur- och artikelsökning är gjord via sökorden (keywords) nedan.
Från databasen LIBRIS och ERIC; exempel på gjord käll- och referenssökning.
(1) Human Resource (775 träffar) 1+2 gav 23 träffar, 1+3 gav 6 träffar, 1+4 gav 82
träffar; human (AND) resource gav 6 946 träffar. Via begränsning (limit) av sökord
och ämnesord (subject) görs sökningen för att realistiskt kunna finna referenser.
(2) Organisational Culture (26 träffar)
(3) Organizational Behavior ( 976 träffar)
(4) Public Personnel Management (52 träffar) and
(5) Organizational Analysis (270 träffar)
Referenssökning är gjord vid högskolans bibliotek i Kristianstad via sökvägen; <
http://www.hkr.se/biblioteket > och < http://www.libris.se >, men även genom att
kontakta < gunhild.seebass@bibl.hkr.se > som är vår kontaktperson hos institutionen för
beteendevetenskap och genom att använda Biblioteksguiden. Framplockning av litteratur
är gjord via olika referenshänvisningar som getts i genomgången litteratursökning, samt
via Academic Search Elite/EBSCO som indexerar drygt 3000 tidskrifter inom skilda
ämnesområden med information bakåt i tiden sedan år 1985.
Databasen uppdateras dagligen via EBSCOhost. Högskolan Kristianstad har därmed via
Elin@Kristianstad (Electronic Library Information Navigator) ett gränssnitt för samtidig
sökning: Academic Search Elite/EBSCO, Elservier/ScienceDirect, Emerald och Springer
/Link, LIBRIS, det nationella biblioteksdatasystemet, specialdatabaser via e-resurser,
lokala katalogen BOOK-IT, och i libris finns båda databaserna BURK och LIBRIS, samt i
databasen ERIC (Educational Resources Information Center Database) med referenser
från året 1966 och framåt, med abstracts till forskningsrapporter, böcker, avhandlingar
m.m., ur cirka 750 internationella pedagogiska tidskrifter, PsycINFO (från 1887 och
framåt) med referenser främst från psykologin men också närliggande områden till
psykologin, liksom < http://www.ingentaconnect.com > som har alla ämnesområden
representerade, ca 27 000 tidskrifter, och naturligtvis Sociological Abstracts (från 1963
och framåt) som har artiklar i ämnena sociologi och beteendevetenskap. Här finns bland
annat ERIC som jag använt mig av i mina utvalda referenser.
Källsökning är också gjord via Region Skånes webbsida < http://www.skane.se > och
intranät. På webbsidan finns en linjal för olika verktyg att klicka in sig på önskad sida,
exempelvis ”verksamhetsstöd” eller ”a-ö”. På ”a-ö” kan man söka i bokstavsordning på
tillexempel ekonomi och där få fram budget et cetera, eller policy och så vidare. Här har
jag gått in på Skånsk Livskraft – vård och hälsas dokument. Kurslitteraturens referenshänvisning utgör också källunderlag. Dessa referenser är bra att tillgå för den som vill
vidareutveckla denna uppsats och studie.
Initierandet av studien gjordes genom att kontakta Skånehuset i Kristianstad den 5 november 2003. Där gjorde jag en intervju med informationsansvarig för Skånsk Livskraft –
vård och hälsa, Maria Lindblad. Här mottog jag en hel del informationsdokument om
Skånsk Livskraft. Steg två var kontakt med det sjukhus som jag valt att göra min studie
vid. Vårdenhetschef och ansvarig för verksamheten här av avdelningarna inom medicin-
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kliniken (ansvarig för sjuksköterskor och undersköterskor) kontaktade jag via brevförfrågan den 17 februari 2004, om att få göra en studie vid dennes klinik. Jag bifogade
missivbrev för enkätformuläret till personalen vid kliniken samt själva enkäten.
Uppföljning av mitt brev gjorde jag genom telefonkontakt den 26 februari 2004. Vi kom
överens om att jag skulle komma till kliniken och presentera min tänkta studie av Skånsk
Livskraft – vård och hälsa måndagen den 8 mars 2004, då verksamhetschefen hade möte
med avdelningscheferna. Vi beslutade också att jag skulle komma och presentera den
färdigställda studien vid något avdelningsmöte. För detta skulle jag återkomma om datum
men preliminärt beslutades det att återkopplingen här mellan studie och personal skulle
göras i början av juni eller juli 2004. Detta beslut fick senare revideras och flyttas fram till
december 2004 eller i början av året 2005, på grund av min arbetsbelastning vid tillfället.
Vi beslöt att enkäten skulle delas ut till personalen torsdagen den 25 mars 2004. Enkäten
skulle sedan samlas in torsdagen den 15 april 2004. En svarslåda för enkäten delades ut
till varje avdelnings personalrum samma dag som dessa delades ut. Överenskommelse
gjordes att personalurvalet inte skulle innefatta de som inte var i tjänst under undersökningsperioden (föräldralediga och tjänstlediga av andra skäl samt långtidssjukskrivna).
Däremot ska enkätundersökningen omfatta deras ersättare (vikarier). På detta vis visste
jag att samtliga på de avdelningar som blev utvalda, hade blivit tillfrågade att delta i
studien. Uppskattningen blev att avdelningspersonal utgjorde drygt 227 personer inklusive
vikarier för dem som ej var i tjänst vid studiens genomförande. Denna urvalsgrupp utgörs
av sjuksköterskor och undersköterskor.
För att få en bredd i min studie kontaktade jag ansvarig verksamhetschef vid kliniken om
förfrågan att få göra enkätstudien (samma enkät som för sjuksköterskor och undersköterskor) ute hos läkarkåren (mottagning/avdelning) vid medicinkliniken. Läkarkåren består
av fyrtio tillsvidare anställda läkare samt drygt tio läkare som är AT-läkare (allmäntjänstgörande läkare) och även inlånade läkare från andra sjukhus, totalt drygt femtio
läkare. Den 15 april 2004 kontaktade jag sekreteraren för medicinklinikens verksamhetschef och önskade få komma i kontakt med vederbörande. Jag refererade till mitt besök
med vårdenhetschefen och gjord studie ute hos personalen vid avdelningarna.
Enkäten erhöll läkarna vid sitt morgonmöte den 20 april 2004, där jag mycket kort presenterade studiens syfte. Region Skåne bistår med svarskuvert och porto när läkarna skickar
enkäten i retur till mig för statistisk bearbetning. Läkarnas enkätstudie gjordes under perioden 20 april till och med 7 maj 2004. Den statistiska bearbetningen började den 10 maj
2004.
Inför studien gjorde jag en undersökningsplan över den tänkta studien. Missivbrev
formulerades för enkätundersökningen. På detta sätt har både skriftlig som muntlig
information inför studien gjorts. Avdelningscheferna har också informerat sin personal om
kommande enkätstudie av Skånsk Livskraft – vård och hälsa. När brevlådorna ställdes ut
på respektive avdelning talade jag med den personal som fanns tillgänglig då och informerade dem om vad brevlådorna hade för funktion och vad som var syftet med min
undersökning, nämligen att ta reda på: Hur implementeras Skånsk Livskraft – vård och
hälsa ute i medicinklinikens verksamhet? Vid slutförandet av studien överenskom att en
återkoppling av resultaten skulle skickas ut till berörd vårdenhets- och verksamhetschef
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och till varje avdelningschef och klinikavdelning som ingått i enkätundersökningen.
Återkopplingen består av den färdigställda och av institutionen godkända uppsatsen.
Eftersom enkäten bygger på frågor och påståenden, är jag hänvisad till individens villighet att besvara dessa. I enkätens missivbrev står att läsa följande frågeställningar: Hur
implementeras Skånsk Livskraft – vård och hälsa ute i medicinklinikens verksamhet? Hur
upplever personal vid medicinkliniken att detta visionsarbete förs ut i verksamheten?
Känner alla till att detta arbete pågår? (Se bilaga 1 missivbrev och bilaga 2 enkäten)
4.3. Analys och bearbetning
Observationsmetoden ”ser” ett resultat. Frågemetoden har i sitt språk både en beskrivning
och en tolkning av den aktuella verkligheten, medan observationsmetoden måste utveckla
ett ”språk”. (Rosengren & Arvidson, 2002). Denna studie är gjord utifrån både observation och frågor i undersökningsprocessen. Observationen består i tolkningen av miljön och
attityden vid initierandet av studiens genomförande. Exempelvis mötet med vårdenhetschefen och avdelningscheferna samt godkännande och utlämnande av enkäten till
medicinavdelningarna, liksom när brevlådorna för insamling av enkäten ställdes ut och
samlades in på avdelningarna. Enkäten har analyserats utifrån statistikprogrammet SPSS
(Brace, Kemp & Snelgar, 2000) och har tolkats till de teorier som speglar förändringsarbeten. I diskussionen förs reflektioner om dessa tolkningar till resultaten. Trost (1994)
användes för att konstruera enkätfrågorna. Enkäten sammanställdes statistiskt (SPSS) vid
högskolans dataprogram.
4.4. Enkäten
Data har beräknats med hjälp av statistikprogrammet SPSS för att söka efter signifikanta
värden och undanröja slumpresultat (One-way Anova). De frågor som inte var besvarade
togs bort vid beräkningen. Bakgrundsvariabler har relaterats till enkätens påståendefrågor
för att söka efter samband (Post Hoc Test och multiple comparisons) och samband har
sökts även mellan bak-grundsvariabler (between and within groups). Befattning (fråga tre)
är indelad i tre grupper: läkare (grupp 1), sjuksköterskor (grupp 2) och undersköterskor
(grupp 3). Ingen respondent angav alternativet ”annan befattning inom sjukvården” och
variabeln togs därför bort. Enkäten tolkas utifrån sitt sammanhang, det vill säga en
sociologisk ansats. Diagram (tabell 1 sidan 25) redovisar signifikanta resultat. Enkäten (se
bilaga 2) var helt strukturerad (24 frågor 8-31), inleddes med bakgrundsvariabel-frågor (17), hade fem ”Ja och Nej” frågor (32-35) och avslutades med öppen fråga (fråga 36).
Respondenterna fick svara på en likert-skala längs ett kontinuum på 1-7, med 1 som
”instämmer inte alls” alternativ och med 7 som ”instämmer helt” alternativ.
4.5. Mätinstrument och bortfall
Trost (1994) och Brace, Kemp & Snelgar (2000) är den litteratur som ligger till grund för
mätinstrumentets analysprocessförfarande. Trost för konstruerandet av enkätfrågorna/ påståendena och statistikprogrammet SPSS utgör enkätens statistiska analysförfarande (se
tabell 1 sidan 25).
Enkäten besvarades av 83 personer. Ett bortfall på 194 enkäter sattes i relation till antalet
anställda på medicinkliniken. Ett internt bortfall på 40 enkäter framkom då inte alla
påståendealternativen/-frågorna var korrekt ifyllda. Dessa ingår i studien och tolkas i
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analysen (se tabell 2 och 3 sidan 26-27). Enkäten genomfördes på fem avdelningar. Bakgrundsvariabler utgörs av kön (1), ålder (2), befattning (3), hur lång yrkeserfarenhet man
har inom sin profession (4) samt anställningstid inom Region Skåne (5), om man går
någon utbildning/kurs för närvarande som höjer ens kompetens på arbetet (6) och om man
har planerat in att gå någon utbildning/kurs som kommer att höja ens kompetens (7).
Profession definieras som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller annan profession.
4.6. Arbetets tillförlitlighet
Alla teorier har styrka och svagheter (Wolvén, 2000). Situationen och arbetets art avgör
vilken teori som får starkast genomslagskraft. Likaså gäller det politiska perspektivet och
marknaden. (a.a.) Region Skåne är en politisk organisation med en ”trög” organisationsstruktur. Marknaden är samhällsmedborgarnas förväntningar på verksamheten. En sjukhusorganisation ska förmedla information både uppåt och nedåt i organisationen samt
fungera som en logisk beslutsapparat. Den ska också präglas av enkelhet och klarhet och
bestå av så få beslutsnivåer som möjligt. Det är Region Skånes målsättning. (se not 1 i
källförteckningen)
Kritik mot ett forskningsresultat kan göras enligt följande frågeställningar (Rosengren &
Arvidson, 2002, sidan 33); Vad hade man (istället) kunnat inrikta forskningen på?, Hur
hade data (istället) kunnat presenteras? och slutligen Vad hade det i sin tur betytt för den
tolkning forskaren ger av sina resultat? Jag vill med denna utgångspunkt uppmärksamma
läsaren att inta ett kritiskt förhållningssätt till det framkomna resultatet. Min målsättning
har dock varit att förmedla en så pålitlig information som möjligt utifrån studiens resultat,
men varje individs omvärldsuppfattning i hur hon eller han samlar in data kan bli avgörande för det resultat som framställts.
4.7. Forskningsetik
Eliasson (1987) beskriver forskningsetik som, inte enbart att respektera de människor vi
forskar om och för, deras rätt till integritet, och så vidare, utan också respekt för den egna
verksamheten och ett försvar för forskningens heder, dess specifika villkor och grundläggande värden. I forskningsarbetet ska vi försöka handla i enlighet med denna grundsyn,
men också plikten och skyldigheten, eller rätten och privilegiet, att förbli nyfikna och
skeptiska/kritiska, friheten att välja sida. (a.a.) I denna undersökning har setts till det
forskningsetiska perspektivet, där alla uppgifter som mottagits från och om individen
behandlas konfidentiellt, och att individerna är anonyma (se missivbrev bilaga 1 och
enkäten bilaga 2). Individerna i undersökningen ska förstå syftet med studien och vad
deras medverkan innebär för den. Till detta ska framgå att deras medverkan är frivillig och
att de uppgifter de lämnar inte kommer att användas för något annat syfte än för just
denna undersökning.
Individerna representerar en verksamhet och organisation, och det ska framgå att respondenterna i denna studie har gett tillstånd att genomföra undersökningen. Information har
getts muntligt vid inledningen av undersökningen som komplement till missivbrevet.
Forskningens färdigställda uppsats har lämnats till varje enhet där enkäten genomfördes
och till respektive enhetschef här och vårdenhetschef (ansvarig för enheterna) samt verksamhetschefen för kliniken (ansvarig för kliniken). Arbetsgivaren har gett tillstånd till att
studien genomförs och godkänt enkätens utformning.

5. RESULTAT
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5.1. Region Skåne
5.1.1. Regionen
Skånelän med 1,1 miljon invånare sammanfördes till ett län år 1996 via tidigare Kristianstads- (L) och Malmöhuslän (M). Region Skåne är en politisk organisation som bildades
den 1 januari 1999. En koalition bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet styr Region Skåne (2004). Regionstyrelsen (utsedd av regionfullmäktige) är
Region Skånes ”regering”. Denne leder och samordnar all verksamhet i organisationen
mellan regionfullmäktiges möten. Skånelän är också ett försökslän fram till och med år
2006, vilket innebär att medborgarna kan vara med och påverka regionens utveckling
inom alla politiska uppdrag. Skåneläns landsting heter Region Skåne. Antalet anställda
uppgår till omkring 30 000 medarbetare. Här finns totalt tio sjukhusorganisationer (se
bilaga 3, kartöversikt var sjukhusen finns i Skåne) varav fyra definieras som akutsjukhus.
Inom Region Skåne finns också en kommunikationsplan för operativa insatser i syfte att
stärka Region Skånes legitimitet och anseende. Här står att Region Skånes ansvar för
regional utveckling har ifrågasatts varför det finns starka skäl att aktivt arbeta för att
stärka Region Skånes legitimitet och anseende bland regionens invånare.
Centrala kommunikationsinsatser ska initieras och genomföras under åren 2002-2006 och
ska följas upp och utvärderas. Vidare står det här i dokumentet att år 2006 ska samtliga
Skånes invånare känna till Region Skåne och det absoluta flertalet av dem ska vara positiva till Region Skåne och dess verksamhet.
Regiondirektör Mats Welff säger i informationsbladet Skånenytt (april 2003) som följer
med lönebeskedet varje månad till alla regionskåneanställda, att den nya organisationen
inom Region Skåne som trädde ikraft den 1 april 2003, har som ambition att den ska vara
tydlig och att varje förvaltning har i uppgift att metodiskt se över sin organisation.
Vi ska, säger han vidare, genom den nya organisationen åstadkomma en effektivare styrning, både strategiskt och operativt. Den nya organisationen har tagits fram med full insyn
från personalorganisationerna och utan konsulter. Tre huvudskäl ligger bakom den nya
organisationen (se not 4 i källförteckningen):
(1) Den nya politiken krävde det;
(2) Kostnader för administration och ledning och
(3) Behov av en mer lättstyrd organisation. Upplägget med beställare och utförare från den
gamla organisationen är borta. Den nya organisationen har en enda chef per enhet och det ska
finnas en naturlig samhörighet kring arbetsuppgifterna.

Han beskriver den nya organisationen enligt följande: På den strategiska nivån finns en
koncernledningsstab; På den operativa nivån finns en exekutiv ledning för hälso- och
sjukvård och en för regional utveckling; Ett regionkansli ansvarar för att demokratin
fungerar genom att hålla kontakterna med politikerna och att förse dem med de beslutsunderlag de behöver; Skånsk Livskraft – vård och hälsa anses så viktigt att en särskild organisation har inrättats för att vara motor i det arbetet, och Internationellt sekretariat som
svarar för att samordna Region Skånes kontakter utomlands. (Se Region Skånes hemsida,
not 1 och 4 i källförteckningen)
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5.1.2. Skånsk Livskraft
I uppdragsbeskrivningen för Skånsk Livskraft – vård och hälsa (Version 3: 27 augusti
2001) står att läsa att arbetet med att skapa den nya grundstrukturen kommer att vara
mycket tidskrävande och arbetskrävande. För att åstadkomma resultat är ett totalt engagemang i hela sjukvårdsorganisationen en viktig förutsättning. Arbetet kommer att bedrivas i
tre steg (a.a):
(1) Definiera innehållet i de fyra vårdlogikerna;
(2) Förslag till struktur, och
(3) Implementeringen.

Projektet är nu (juni 2004) i steg 2 med en fot i steg 3, inför höstens implementeringsstart.
Slutrapporten kommer att behandlas i regionstyrelsens regionfullmäktigemöte den 29 juni
2004.
Värdeorden för Skånsk Livskraft – vård och hälsa har en bärkraft för hela förändringsarbetet och är följande (a.a.):
Tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet.

Landstingsförbundet (se not 5 i källförteckningen) har nyligen genomfört en studie kring
förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. Alla verksamhetschefer eller motsvarande
har i en enkät fått belysa det förändringsarbete som man bedriver inom sina verksamhetsområden. Resultatet ska vara klart under hösten 2003 och redovisas i en vetenskaplig
rapport. Denna studie har visat att det pågår omfattande förändringsarbeten på de flesta
arbetsställena men att förändringarna i hög grad är inriktade på åtgärder där personalens
behov är den viktigaste drivkraften. Den svåra bemanningssituationen på vissa enheter
kan säkert förklaras av detta.
Styrning och ledning av de olika vårdlogikerna blir en nyckelfråga i den fortsatta utvecklingen. En omstrukturering av vården måste också stödjas av andra system som utgår från
den nya grundstrukturen i Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Det är här av stor vikt att
dessa frågor utvecklas i nära samarbete med den kommunala verksamheten. En kommunikationsstrategi med uppgift att stödja handlingsplanen utarbetas för genomförandefasens
konkretisering.
Den är sammanställd via olika kommunikationsåtgärder som ska ske med mätbara kommunikationsmål som kan följas upp. Den har också färdiga verktyg via olika framtagna
material både i tryck och som finns på webben och i power-point-versionsframställning.
Dessa hjälpmedel ska stödja chefen i sitt informationsarbete och initierande av förändringsarbeten som har en grund i Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
Processtänkande är viktigt inom Skånsk Livskraft – vård och hälsa, vilket kräver bättre
logistik (patientflöde/kompetensflöde/utbildnings- och forskningsflöde/utvecklingsflöde
m.m.). Flöden kan förändras (beteendemönster) och ledtider förkortas (remissförfarande /
epikriser = patientens hälsohistoria → utskrivningsanteckningar / fakturaförfaranden /
journalhantering m.m.). Det är viktigt för patienten att få snabba besked om diagnos och
behandlingsstrategi, liksom för sjukvårdens säkerhetssystem att remisser och journaler
inte ”fördröjs” i dess administrativa hantering.
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Systemet får inte ”fördröjas” på grund av exempelvis att ett ”remissvar saknar läkarsignatur”. Skånsk Livskraft – vård och hälsas vision och intention är att lyfta fram ”hinder
och olika stop” i struktursystemet genom att främja förändringsklimat via bland annat
olika delprojekt inom de olika vårdorganisationerna att möta framtidens krav på sjukvård
från samhällsmedborgarna (patienterna).
Personalfunktionen och kompetensen sätts därmed alltmer i fokus inom de olika
professionerna. Bemötandet hos personalen kan därför komma att få alltmer betydelse och
hur viktigt det är att i sjukvården och i omvårdnadsprocessen lyssna till patientens önskemål, en ”kundanpassning”.
En verksamhet som är tekniskt fulländad har inte lyckats om inte patienterna
är nöjda. En verksamhet som sätter personalen i fokus (enligt olika dokumentationspolicy) har inte lyckats med sitt mål om personalen inte är nöjda.
(se not 1 i källförteckningen)

Det är viktiga forum i allt utvecklingsarbete. Verksamheter måste anpassas efter både
patientbehov som personalbehov. Informationsöverföring till patienten i vårdsituationen
(”utbildad befolkning”) leder till förståelse för den kunskap sjukvårdspersonalen besitter.
Kompetensutveckling hos personalen leder också till att de bättre kan hävda vad de
grundar sina beslut på. Detsamma gäller organisationens och ledningens målsättning att
överföra Skånsk Livskrafts vision och intention till personalen, syfte och målsättning. I
portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen fastslås målet att en god och rättvis vård ska
ges till alla invånare. Det är också Skånsk Livskrafts vision och målsättning.
Närsjukvården är basen i sjukvården. Strategiarbetet inom Skånsk Livskraft – vård och
hälsa är att närsjukvården blir en funktion utifrån vårdbehov inte en vårdnivå som idag
(inläggning på sjukhus). Tryggheten för befolkningen är tillgängligheten och kompetensen
inom närsjukvården. Projektarbeten pågår inom Region Skåne för att klargöra för organisationen vad verksamhetscheferna i Skåne uppfattar som närsjukvård.
Närsjukvård är både öppen som sluten vård (exempelvis psykiatrin eller ortopedin).
Tillgänglighet handlar också om tillgänglighet av all journalinformation för alla berörda
vårdgivare oavsett vårdlogik (den nivå/plats där vården utförs). Det handlar också om
tillgänglighet via någon form av kontaktperson (exempelvis sjuksköterska) under kontorstid som möjliggör tidiga insatser inom närsjukvården (exempelvis försämring hos kroniskt
svårt sjuka). Verksamhetscheferna har enats (2003.12.18.) om en gemensam uppfattning
om vad internmedicin i närsjukvården är.
Definitionen av närsjukvården ur ett internmedicinskt perspektiv är att närsjukvården är en
inriktning mot de stora folksjukdomarna. Detta kräver hög tillgänglighet särskilt för äldre
och kronsikt sjuka patienter/vårdtagare/brukare. En bärande faktor för detta arbete är
arbete i team inom närsjukvården. Detta innebär gränsöverskridande sjukvård med definierat områdesansvar av de stora volymerna inom sjukvården. Det är handläggning av ärenden inom kommunal hälso- och sjukvård, Primärvård samt sjukhusläkare (då främst
internmedicin), psykiatri, geriatrik (åldrandets sjukdomar) och rehabilitering. Region
Skåne lyfter fram värdet av att arbetet bedrivs i en lärande organisation. Internmedicin
ses som en specialitet. Varje patient ska ha en individuell medicinsk vårdplan som denne
tar del av och kan påverka oavsett vårdlogik. Tanken är att närsjukvårdssjukhuset ska ha

21 (59)

olika typer av vårdplatser. Nuvarande vårdplatser för internmedicin räcker inte till för
detta behov. Överföringar av vårdplatser får ske från kirurgi och ortopedi. Likaså ska
patienter som vid inläggning vårdas hemma överföras direkt till avdelning utan att först ha
passerat närsjukvårdsakuten. Alla inläggningar måste dock koordineras. Internmedicin i
närsjukvården respektive internmedicin i specialiserad sjukvård måste via vårdprogram
avgränsas för de vanligaste sjukdomsgrupperna.
Sverige har den absolut äldsta befolkningen i EU. Drygt fem procent av befolkningen är
över 80 år. De flesta andra EU-länder ligger mellan tre till fyra procent. Sverige är ett av
de länder i världen som har lägst dödlighet i hjärtinfarkt. I Sverige görs flest operationer
av grå starr per 100 000 invånare i EU. Antalet har ökat dramatiskt, år 2002 utfördes
82 000 operationer, jämfört med 30 000 tio år tidigare. (Se Region Skånes hemsida, not 1 i
källförteckningen)
5.2. Medarbetarskapet
Alla medarbetare har samma grad av ansvar för det arbete som ingår i den egna yrkesutövningen och alla har att arbeta med Åliggandelagens 2§ (1994:953) där regler om hur
man skall arbeta som ”Hälso- och sjukvårdspersonal” står att finna. Den som tillhör hälsooch sjukvårdspersonalen bär själva ansvaret för hur han eller hon fullgör sina uppgifter
(6§ a.a.). Yrkesansvar definieras som ”det som ingår i yrkesutbildningen”. Delansvar
ligger hos de som åtagit delegationsuppdrag (utfärdat av verksamhetsansvarig eller enhetschef).
Verksamhetschefen har ytterst helt och odelat ledningsansvar. Denne leder och fördelar
arbetet. Formell- och reell kompetens måste ligga till grund för arbetsuppgifterna.
Verksamhetschefen har att tydligt organisera arbetsfördelningen och definiera enskilda arbetsuppgifter liksom gränsen mellan olika typer av arbetsuppgifter. Likaså har denne
ansvar för att kontinuitet, samordning och patientsäkerhet uppnås i vården. (se not 2 i källförteckningen)
I det gemensamma utvecklingsarbetet inom Region Skåne finns en viktig faktor, den
virtuella kunskapsbanken för utvecklingsprojekt, där medarbetare ges möjlighet via
intranätet till stimulerande tvärprofessionellt lärande och erfarenhetsutbyte via
”insättning” och ”uttag” här. (se not 3 i källförteckningen).
Region Skåne är mycket tydlig med att medarbetarna skall trivas bättre och en del av
nyckelorden i detta är att vara delaktig och ha medinflytande, ha överblick och se sammanhang (2002.12.20. Region Skånes hemsida, not 1 i källförteckningen) Som arbetsgivare vill Region Skåne vara ett föredöme och vara attraktiv (a.a.):
Det finns vetenskaplig dokumentation på gruppnivå att de, som ges möjlighet att vara delaktiga,
ha medinflytande, och har överblick och ser sammanhang, har bättre hälsa. Att ha goda relationer
och att bli sedd är också viktiga faktorer. Långtgående decentralisering i både befogenheter och
ansvar är grunden för att realisera sådana förutsättningar. Å andra sidan blir det en helt ny fokus
på mötet mellan enskilda medarbetare och patienter, kunder och medborgare. Det är därför vi
utför våra arbetsuppgifter. Ett gott ledarskap skapar bra förutsättningar, och ett gott medarbetarskap skapar en bra hälso- och sjukvård. Man kan sannolikt sammanfatta Region Skånes intentioner som att det som är bra för patienten också är bra för medarbetaren. Uppfyller vi dessa
kriterier väl, bör också vår uppdragsgivare vara nöjd.

Samhället i stort är under en omvandling och förändring som kan liknas ett paradigmskifte

22 (59)

(förändrad världsbild). Informationssamhället och medborgarnas krav på öppenhet
(transparens) och på vår kunskapsnivå innebär helt nya krav. Individerna och det individuella påtalas allt mer och är en följd av denna utveckling. Samhällsinstitutionerna
ställs inför nya krav på insyn, granskning och styrning (kvalitetsuppföljning). Resurser
följer mer och mer de enskilda individerna (medborgarna). Det blir också allt mer tydligt
att utförda uppgifter ersätts efter prestation även inom det offentliga näringslivet (prestationsersättning).
Detta kräver en kontinuerlig fortbildning av medarbetarskapet. Förtrogenhetskunskap (tyst
kunskap) liksom värderingar och moral (förmåga att hålla modet uppe, ta lärdom) är
viktiga för att på ett bra sätt hantera det gap som finns mellan sjukvårdens möjligheter och
behov, och till de resurser som finns under överskådlig tid. Det är i mötet, ofta var för sig
eller i små team, som vi har förutsättningar att utföra våra arbetsuppgifter och tillhandahålla det mervärde som vi ersätts för. Det förutsätter en betydande självständighet och
kunskap om vad vi kan och vill åstadkomma för att kunna skapa så stort mervärde som
möjligt under dessa möten.
Region Skåne fortsätter här i sin beskrivning av medarbetaren och verksamheten att, tiden
är förbi då man kunde nöja sig med att styra med metodböcker (direktiv) och eventuellt
komplettera med målsättning (budskap). Informations- och kunskapsnivåerna hos såväl
patienter, kunder och medarbetare är på den nivån att styrning kräver komplettering med
visioner (dialog).
Visionsstyrning med dialog som instrument går ut på att varje individ i organisationen har den
kompetens och de befogenheter samt tar det ansvar som situationen kräver. För att utveckla sina
kompetenser krävs det som kallas livslångt lärande. (se not 1 i källförteckningen)

Vidare framgår i dokumentet här att en nödvändighet för att var och en skall kunna utföra
sin uppgift så bra som möjligt (ta sitt egenansvar, utöva sitt medarbetarskap) är tillgång till
information, vilket är nyckeln till att kunna se helheten genom vars och ens överblick.
Återkoppling, både positiv som negativ, är grunderna för utveckling och bekräftar därmed
varandra och utvecklar goda intentioner för relationer nu och framöver.
Ledarskapet måste inrikta sig på att skapa förutsättningar, fatta nödvändiga beslut, ge stöd
och råd samt tillåta att det av och till blir fel men också att arbetet är roligt. Detta för att
det goda medarbetarskapet ska kunna utövas.
Medarbetarskapet kräver ett ledarskap som är tillåtande och som bygger på tilltro och
förtroende. Likaså ingår i ett gott medarbetarskap att vi också låter vissa utöva ledarskap. I
dokumentet står också att läsa att framgång de närmaste åren förutsätter att ledare som
såväl medarbetare förfogar över de kompetenser, resurser och befogenheter som varje
aktuell situation kräver. Men också här att vi själva möter varandra. (a.a.)
5.3. Enkäten
Här redovisas förutom statistiskt resultat också bakgrunds-variablerna (fråga 1-5), och om
personal går någon utbildning/kurs (fråga 6) eller planerar att gå någon (fråga 7), liksom
om det finns personal som skulle vilja vara delaktig i ett projektarbete inom Skånsk Livskraft – vård och hälsa (fråga 32), eller om de är delaktiga i något förändringsarbete just nu
(fråga 33), och om de anser att deras kompetens tas tillvara fullt ut av Arbetsgivaren
(fråga 34 a) och om de vill att Arbetsgivaren ska ta tillvara kunskap och kompetens mer
(fråga 34 b). Dessutom redovisas resultaten i de två öppna frågorna som avlutar enkäten:
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Vill Du förbättra något på Din arbetsplats (fråga 35) och om det finns synpunkter på undersökningen (fråga 36).
Enkätundersökningen utgjordes av två perioder; under perioden 25/3-14/4-04 för sjuksköterskor och undersköterskor (vårdpersonal), och under perioden 20/4-7/5-04 för läkare.
Femtio enkäter delades ut till läkarkåren (40 personer tillsvidare anställda och 10 personer
AT-läkare och inlånade läkare från andra sjukhus), och 227 enkäter delades ut till vårdpersonalen. Totalsumma utdelade enkäter 277 stycken. Totalsumma inkomna enkäter 83
stycken. Det utgör drygt 30 procent. Procentuellt så svarade 28 procent av läkarna och
drygt 30 procent av vårdpersonalen, ett jämnt fördelat svarsresultat.
Åldersfördelningen i grupper hos läkarna (av naturliga skäl pga utbildningens längd till
läkare, var ingen i åldern upp till 24 år); en person i åldern 25-34 år; tre personer i åldern
35-44 år; fyra personer i åldern 45-54 år och slutligen sex personer i åldern 55 år och
äldre. Utgör summan 14.
Åldersfördelningen hos vårdpersonalen är sex personer i åldern upp till 24 år bland
sjuksköterskor och en bland undersköterskor; tio personer i åldern 25-34 år bland
sjuksköterskor och tre personer bland undersköterskor; åtta personer i åldern 35-44 år
bland sjuksköterskor och tio personer bland undersköterskor; sju personer i åldern 45-54
år bland sjuksköterskor och tolv personer bland undersköterskor och i sista åldersgruppen
55 år och äldre fanns fem personer bland sjuksköterskor och sju personer bland
undersköterskor. Totalsumman utgörs av 36 sjuksköterskor och 33 undersköterskor, en
jämn fördelning av yrkesgrupperna.
Läkarkårens genusfördelning var tre kvinnor och elva män. Hos vårdpersonalen utgjordes
den av tre män och trettiotre kvinnor bland sjuksköterskor och två män och trettioen
kvinnor bland undersköterskor. I totalsumman av enkätstudien är sexton män och
sextiosju kvinnor. Det innebär att cirka tjugo procent är män och drygt åttio procent är
kvinnor av studiematerialet.
Hur lång yrkeserfarenhet man hade fördelades i olika grupper med fyra år i varje som
bland läkarna var: två personer med 0-3 år; ingen person med 4-7 år; en person med 8-11
år och slutligen elva personer med 12 års yrkeserfarenhet eller mer.
Bland sjuksköterskorna var samma fördelning av yrkeserfarenhet: elva personer 0-3 år;
åtta personer 4-7 år; två personer med 8-11 år och så slutligen femton personer med 12 år
och mer. Hos undersköterskorna fördelades yrkeserfarenheten med: en person med 0-3 år;
två personer med 4-7 år; två personer med 8-11 år och så sist tjugoåtta personer med 12 år
och mer.
Fördelningen av anställningstid var: fyra läkare hade varit anställda vid nuvarande anställning i 0-3 år: två läkare hade varit anställda i 4-7 år; en läkare i 8-11 år och så slutligen sju
läkare i 12 år och mer. Inga vikarier bland läkarna.
Sjuksköterskornas anställningstid vid nuvarande anställning fördelades av: tolv personer i
0-3 år; elva personer i 4-7 år; två personer i 8-11 år och slutligen elva personer i 12 år eller
mer. Inga vikarier bland sjuksköterskorna. Bland undersköterskorna fördelades anställ-
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ningstiden av: tre personer i 0-3 år; tre personer i 4-7 år; två personer i 8-11 år och så sist
tjugofem personer med 12 års anställningstid eller mer. Här hade tre personer vikariatsanställning.
I enkäten ställdes också frågan om man gick någon utbildning/kurs för närvarande som
höjde ens kompetens på arbetet. Här svarade en läkare av fjorton ja. Av sjuksköterskorna
svarade nio av trettiosex att de gick en kompetenshöjande utbildning/kurs och bland undersköterskorna svarade tre personer av trettiotre ja på samma fråga.
I frågan om man planerat att gå någon utbildning/kurs som kom att höja kompetensen
svarade åtta läkare av fjorton ja på den frågan. Av sjuksköterskorna svarade fjorton av
trettiosex att de hade planerat in en kompetenshöjande utbildning/kurs. Bland undersköterskorna svarade sex personer ja av trettiotre på samma fråga.
Ser man till åldersfördelningen i grupper och slår ihop grupperna upp till 34 år, så motsvarar det 21 personal av det totala 83 i enkätunderlaget. I åldersfördelningen 35 år och äldre
motsvarar den gruppen 62 personal, vilket utgör 75 procent av totalsumman i studien. Vid
den statistiska bearbetningen (efter att ha tagit bort outliers/avvikare, dvs ofullständigt
ifyllda påståenden/frågor i enkäten) visade resultaten i signifikanta skillnader (one-wayanova) att åldersgrupper och hur man svarat i de olika enkätpåståendena bland läkare,
sjuksköterskor och undersköterskor, utifrån ålder (fråga 2) ingen signifikant skillnad.
Signifikanta skillnader uppmättes i fråga 3, ”befattning”
(läkare, sjuksköterskor och undersköterskor) och till påstående:
(8) Jag är informerad om Skånsk Livskraft – vård och hälsa;
(9) Jag har förstått målsättningen med utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft –
vård och hälsa;
(10) Min arbetsbelastning just nu gör att jag inte har haft möjlighet att sätta mig in i
projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa;
(13) Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer inte att förändra mina arbetsrutiner;
(15) Jag har diskuterat projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa med min närmaste
chef;
(16) Jag har diskuterat projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa med mina närmaste
kolleger, och fråga;
(29) Det är ingen mening att planera för lång tid framåt, då det oftast ändå inte blir
som man tänkt sig.
De signifikanta värdena kan föras ut i bedömningen av populationen vid denna studies
arbetsplats. Signifikansnivån, alpha = .05 visar på risken att 5 gånger av 100 slå ”falskt
alarm” att det finns en verklig effekt fast det i själva verket bara är slumpresultat. Övriga
resultat kan tolkas utifrån sociologisk ansats och till hur man valt eller inte valt att svara i
enkäten. Vilka variabler och varför, som utövar påverkan och på vilket sätt de gör det. (Se
tabell 1 sidan 25)
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Tabell 1. Tabellöversikt som visar statistisk signifikans utifrån variabeln befattning:
Befattning: 1 = Läkare, 2 = Sjuksköterskor och 3= Undersköterskor
Medelvärdet (mean) på respektive påstående finns i tabellens y – axel och befattning finns i x – axeln.
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Påstående 8. Jag är informerad om Skånsk
Livskraft – vård och hälsa.
alpha = .05 p< ,01 N = 82
befattning 1: n = 14
befattning 2: n = 36
befattning 3: n = 32

2,00

3,00

Befattning

Påstående 9. Jag har förstått målsättningen med
utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft –
vård och hälsa.
p< ,01 N = 80
befattning 1: n = 14
befattning 2: n = 35
befattning 3: n = 31

Läkare (befattning 1) är mer informerade om Skånsk Livskraft – vård och hälsa,
och har i större utsträckning förstått målsättningen med utvecklingsprogrammet
i jämförelse med vårdpersonalen (befattning 2 och 3).
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Mean Arbetsbelastning
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Påstående 10: Min arbetsbelastning just nu
gör att jag inte har haft möjlighet att sätta
mig in i projektet Skånsk Livskraft –
vård och hälsa.

Påstående 13: Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer
inte att förändra mina arbetsrutiner.

alpha = .05 p< ,01 N = 76
befattning 1: n = 14
befattning 2: n = 33
befattning 3: n = 29

p< ,01
N = 57
befattning 1: n = 13
befattning 2: n = 22
befattning 3: n = 22

Vårdpersonalen (befattning 2 och 3) anger i högre utsträckning än läkarkåren
(befattning 1) att en orsak till att man inte haft möjlighet att sätta sig in i
projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa är ens arbetsbelastning. När det
gäller om Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer att förändra ens
arbetsrutiner, så är sjuksköterskor mer benägna än läkarkåren att markera att
detta inte kommer att ske.
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Påstående 15: Jag har diskuterat
projektet Skånsk Livskraft – vård
och hälsa med min närmaste chef.

Påstående 16: Jag har diskuterat projektet Skånsk
Livskraft – vård och hälsa
med mina närmaste kolleger.

alpha = .05 p< ,001 N = 78
befattning 1: n = 14
befattning 2: n = 34
befattning 3: n = 30

p< ,001
N = 77
befattning 1: n = 14
befattning 2: n = 33
befattning 3: n = 30

1,00

2,00

3,00

Befattning

Påstående 29: Det är ingen mening att
planera för lång tid framåt, då det oftast
ändå inte blir som man tänkt sig.
p< ,01
N = 77
befattning 1: n = 14
befattning 2: n = 31
befattning 3: n = 32

Läkare (befattning 1) har i större utsträckning än vårdpersonalen (befattning 2
och 3) diskuterat projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa med sin närmaste
chef och sina närmaste kolleger. Undersköterskor hävdar i större utsträckning än
läkare att det inte är någon mening att planera för lång tid framåt, då det oftast
ändå inte blir som man tänkt sig. Inom gruppen vårdpersonal finns inga
skillnader i denna fråga.
Resultaten visar att 54 personer av 83 inkomna enkäter har minst 12 års yrkeserfarenhet
och 43 personer av 83 inkomna enkäter har minst en 12 årig anställningstid inom landstinget. Totala genusfördelningen (alla inkomna enkäter) är 16 män och 67 kvinnor.
Av de totala enkäter som inkom (83 stycken) är 14 läkare; 36 sjuksköterskor och 33
undersköterskor. De enkäter som ej var helt komplett ifyllda (se tabell 2 nedan) utgör
totalt 40 stycken (3 läkare; 21 sjuksköterskor och 16 undersköterskor) vilket är 48 procent
av enkätunderlaget. Enkätpåståendena i nummer 11-14, 22-24 och 27-28 (9 påståenden) är
dominerande (19-26 som ej svarat). Påståendena berör själva projektet Skånsk Livskraft –
vård och hälsa eller Närsjukvårdsperspektivet.
Tabell 2. Enkätpåståenden nummer 8-31. Resultatöversikt över antal respondenter
som kryssat i att de inte förstått påståendet eller valt att inte fylla i något alls.
Antalet yrkeskategori Läkare (L), sjuksköterskor (ssk) och undersköterskor (usk)
redovisas inom parentesen.
Resultatet visade ett stort antal respondenter som ej svarat på vissa påståenden i enkäten:
Enkätpåståenden. nummer 8-31
Antal som ej svarat:
8. Jag är informerad om Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
9. Jag har förstått målsättningen med utvecklingsprogrammet
Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
10. Min arbetsbelastning just nu gör att jag inte har haft möjlighet
att sätta mig in i projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
11. Skånsk Livskraft – vård och hälsa medför att jag behöver
kompetensutveckla mig i mitt yrke.
12. Jag kan inte påverka utformningen av projektet Skånsk
Livskraft – vård och hälsa.
13. Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer inte att förändra
mina arbetsrutiner.
14. Uppföljning av Skånsk Livskraft – vård och hälsa är viktig.
15. Jag har diskuterat projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa
med min närmaste chef.

1 (1 usk)
3 (2 usk/ 1 ssk)
4 (3 usk/ 1 ssk)
33 (13 usk/ 17 ssk/ 3 L)
23 (10 usk/ 11 ssk/ 2 L)
26 (11 usk/ 14 ssk/ 1 L)
19 (7 usk/ 11 ssk/ 1 L)
5 (3 usk/ 2 ssk)

.
.
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16. Jag har diskuterat projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa
med mina närmaste kolleger.
17. Samarbetet mellan läkare och sjuksköterska / sjuksköterska och
undersköterska påverkar hur jag utför mina arbetsuppgifter.
18. Hur relationer är uppbyggda mellan yrkesgrupper avgör om
förändringsarbeten kan införas.
19. Min delaktighet i ett förändringsarbete är styrt av hur tidigare
samarbete fungerat.
20. Delaktighet är mycket viktigt i allt förändringsarbete.
21. Delaktighet är viktigt för mig för att jag ska kunna förstå
målsättningen med Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
22. Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer att innebära
stora förändringar för sjukvården.
23. Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer att innebära
stora förändringar för patienten.
24. Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer att förändra
mina arbetsrutiner.
25. Jag har förstått vad Närsjukvårdsperspektivet innebär för sjukvården.
26. Jag har förstått vad Närsjukvårdsperspektivet innebär för patienten.
27. Närsjukvårdsperspektivet handlar om var patienten ska vårdas.
28. Mina arbetsrutiner förändras inte för att vi inför ett
Närsjukvårdsperspektiv.
29. Det är ingen mening att planera för lång tid framåt, då det ofta
ändå inte blir som man tänkt sig.
30. Arbetsprestation och förändringsarbete hänger ihop.
31. Jag tycker att det varit för mycket förändringsarbete på
min arbetsplats.

6 (3 usk/ 3 ssk)
4 (1 usk/ 2 ssk/ 1 L)
9 (3 usk/ 5 ssk/ 1 L)
11 (3 usk/ 6 ssk/ 2 L)
1 (1 L)
9 (2 usk/ 6 ssk/ 1 L)
20 (8 usk/10 ssk/2 L)
20 (8 usk/ 10 ssk/ 2 L)
22 (9 usk/ 12 ssk/ 1 L)
9 (3 usk/ 5 ssk/ 1 L)
12 (7 usk/ 4 ssk/ 1 L)
21 (10 usk/ 10 ssk/ 1 L)
22 (9 usk/ 12 ssk/ 1 L)
6 (1 usk/ 5 ssk)
9 (3 usk/ 5 ssk/ 1 L)
3 (1 usk/2 ssk)

.

I tabell 3 redovisas hur dessa respondenter fördelar sig i åldersgruppering, i yrkeserfarenhet och nuvarande anställningstid. I översikten finns också med hur många av dessa som
går en utbildning just nu och som planerar att gå en. Vilka som skulle vilja vara med i ett
projektarbete inom Skånsk Livskraft – vård och hälsa, samt om det nu är delaktiga i något
förändringsarbete på sin arbetsplats. Hur man uppfattar om Arbetsgivaren tar tillvara fullt
ut ens kunskap och kompetens, och om man önskar att denne tog tillvara på den mer,
redovisas också.
Tabell 3. Beskrivning och översikt av de respondenter som inte svarat på enkätens
alla frågeställningar.
Översikt av respondenterna som ingår i tabell 1 relaterat till vissa svarsalternativ

.

Fråga 2: Åldersgruppering:
5 pers. -24 år/ 9 pers. 25-34/ 12 pers. 35-44/ 9 pers. 45-54/ 5 pers. 55Fråga 4. Yrkeserfarenhet?
7 pers. 0-3 år/ 7 pers. 4-7 år/ 4 pers. 8-11 år/ 22 pers. 12 år Fråga 5. Anställningstid?
11 pers. 0-3 år/ 9 pers. 4-7 år/ 2 pers. 8-11 år./ 18 pers. 12 år Fråga 6. Går utbildning/kurs?
7 personal går utbildning nu / 33 går ingen utbildning
Fråga 7. Planerar gå utb./kurs?
12 personal planerar gå utb. / 28 planerar ingen utbildning
Fråga 32. 10 personal skulle vilja vara delaktig i ett projektarbete inom Skånsk Livskraft- vård och hälsa
Fråga 33. 23 personal är nu delaktig i något förändringsarbete på sin arbetsplats.
Fråga 34.a) 27 personal anser att Arbetsgivaren tar tillvara deras kunskap och kompetens fullt ut.
Fråga 34.b) 20 personal vill att Arbetsgivaren ska ta tillvara deras kunskap och kompetens mer
.

I de öppna frågorna (fråga 35 och 36) så kryssade fem läkare i alternativ Ja och en i Nej
och åtta hade valt att inte svara på den frågan (35), Vill Du förbättra något på Din arbetsplats som Du kan komma på just nu? Frågan var frivillig. Det fanns möjlighet att skriva
förslag på förbättringar och tre förslag inkom:
(1) Akutverksamheten;
(2) Definitionen av närsjukvården och
(3) Jourarbete: längd/innehåll.

28 (59)

I frågan (36), Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så
skriv dem gärna här., var det två läkare som hade skrivit synpunkter:
(1) Skånsk Livskraft – vård och hälsa handlar enligt min mening mycket om att Ängelholms
sjukhus ska ”bli mindre”. Var god läs Helsingborgs Dagblad! Närsjukvårdsbegreppet
håller man hela tiden på att definiera. Fortfarande är det inte helt klart hur det rent praktiskt ska gå till.
(2) En del av dessa frågor lite ”fyrkantiga” och dessa skulle man vilja ha mer nyanserade
svarsaleternativ att välja på. Likert-skalan ter sig här inte optimal för mig.

Bland sjuksköterskorna var det i fråga 35, tretton personer som kryssat i alternativ Ja och
sex personer som kryssat i alternativ Nej, och sjutton som valt att inte svara på den frågan.
Elva förslag inkom på fråga 35:
(1) Samarbete undersköterskor - sjuksköterskor. Arbetsuppgifter – fördelning.
(2) Förbättra vissa rutiner som gör att alla vet (olika yrkeskategorier) vad man ska göra i vissa
situationer.
(3) Vill ändra klimatet på arbetet med att t ex tillsätta en arbetsgrupp hur man uppträder mot
varandra och mot patienterna. Etik och moralgrupp.
(4) Förbättra arbetstider. Ökad personaltäthet.
(5)
Förbättra arbetsmiljön på expeditionen. Ordna dokumentations-tid + plats. Mer
strukturerat på arbetet – telefontider etc.
(6) Information och delaktighet för all personal i avdelningens utveckling.
(7) Lokaler – Utrymme.
(8) Förändringsarbete pågår.
(9) Inga överbeläggningar på avdelningen då detta är en stor säkerhetsrisk för både personal
och patienter.
(10) Att man inte belastar avdelningarna med urskrivnings-klara patienter, utan att dessa skulle
förflyttas från akutvårdsavdelningen till något annat ställe. Idag dras vi med överbeläggningar
ständigt!
(11) Mindre stress på arbetsplatsen. Varför göra hälsoundersökning bara på nattpersonal? Gör
det på alla över 40 också!

I fråga 36 inkom åtta synpunkter:
(1) Svårt att besvara med den lilla information man fått.
(2) Har fått väldigt lite information om Skånsk Livskraft men förstår att det är något nytt och
stort som är på G och att jag i framtiden kommer att få upptäcka detta.
(3) Känner mig så dåligt insatt i vad Skånsk Livskraft är att jag ej kan fylla i enkäten ordentligt.
(4) Lite svårförstådda frågor.
(5) Vet ej hur projektet Skånsk Livskraft kommer att påverka mig. Mycket känns ovisst.
(6) Jag har inte tagit del av Skånsk Livskrafts information eller närsjukvårdsprogram. Slöhet
eller dålig ”reklam” för projektet? Eftersom jag har dålig insikt i vad det innebär har jag inte
fyllt i en del frågor trots att jag väl förstått dem. En broschyr med enkäten som i korthet
informerat hade varit bra.
(7) Kan inte svara på frågorna eftersom jag ej fullt ut vet vad Skånsk Livskraft innebär – inte
ens min chef har kunnat berätta detta. Då är det väl något fel! (Jag tror att det bland annat
innebär att man ska arbeta mer förebyggande).
(8) Jag har inte blivit informerad om Skånsk Livskraft och vet egentligen inte vad detta innebär
men har ändå försökt utifrån min kunskap om ämnet svarat på frågorna, hoppas det kan vara till
hjälp. PS. Har inte fått visat något konkret exempel för mig om vad Skånsk Livskraft är.

Sex undersköterskor hade kryssat i Ja alternativet i fråga 35 och femton hade kryssat i Nej
alternativet, Vill Du förbättra något på Din arbetsplats som Du kan komma på just nu?
Tre förslag till förändring inkom:
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(1) Ge oss salar och sängar som vi kan ha patienter i och inte de här ständiga överbeläggningarna. Obs! De flesta småsalarna användes för tillfället till mottagning och datorrum.
(2) Bättre lön, schema, bättre och trevligare miljö, att hjälpmedel för lyft används oftare hos
tunga patienter. Kvaliteten på patientvården måste förbättras. Bättre information personal
emellan. Mindre administration för sjuksköterskor, så att de hinner prata med patienterna.
(3) Få en ny avdelningschef som bryr sig om personalen på golvet, ex.vis hur vi mår, vad vi
orkar, som tar tillvara på vår kompetens och är verklighetsförankrad.

Tolv personer hade valt att inte svara på fråga 35. I fråga 36 inkom tre synpunkter:
(1) Man kan inte gå ut med dubbla budskap som politikerna har gjort. Det skall inte förändras
bara för att grytan måste röras om alltid! Ge oss arbetsro så kommer kvalitet m.m.
(2) Har inte mycket information om Skånsk Livskraft!
(3) Vissa av frågorna var svåra att svara på när man i stort sett inte vet något om Skånsk
Livskraft.

Totala enkäter är 83 varav 24 personal kryssat i Ja alternativet i fråga 35 om förbättringar
på arbetsplatsen. Det är 29 procent. Sjutton förslag till förändring inkom. Det var 22 personal som kryssade i Nej alternativet i fråga 35. Det är cirka 27 procent. Fyrtiosex personal har därmed tagit ställning till frågan, vilket utgör 55 procent av enkätutfallet. För
fråga 36 inkom totalt tretton synpunkter på undersökningen. Det är cirka 16 procent. I frågorna 32-34 med Ja och Nej alternativ, kryssade i fråga 32: Skulle Du vilja vara delaktig i
ett projektarbete inom Skånsk Livskraft – vård och hälsa? Läkarna åtta Ja, sjuksköterskorna hade tio Ja, tjugoen Nej och fem hade valt att inte kryssa i något alternativ, och
undersköterskorna hade fem Ja, tjugosju Nej och en hade avstått från att välja alternativ.
Resultatet innebär att 65 procent väljer att inte vara delaktig i något Skånsk Livskraft projekt och att cirka 28 procent önskar vara delaktig i något projekt. Sex personer hade valt
att inte ta ställning, vilket blir 7 procent. Procenten beräknade på hela enkätstudien, 83
personal.
I fråga 33: Är Du delaktig i något förändringsarbete nu på Din arbetsplats? Svarade
bland läkarna fem Ja, sjuksköterskorna tjugo Ja och undersköterskorna nitton Ja. Av
sjuksköterskorna hade två valt att inte göra något val i frågan. Det utgör 53 procent av respondenterna i studien som är delaktiga i något förändringsarbete just nu.
Fråga 34 har två steg, a och b. Fråga: a) Anser Du att Din kunskap och kompetens tas tillvara fullt ut av Arbetsgivaren? svarade elva läkare Ja, tjugofem sjuksköterskor svarade Ja
och slutligen tjugotvå undersköterskor svarade Ja, två sjuksköterskor hade valt att inte
göra något val i frågan här.
Till fråga 34 b): Vill Du att Arbetsgivaren ska ta tillvara Din kunskap och kompetens mer?
svarade sex läkare Ja på den frågan, tjugo sjuksköterskor svarade Ja och sex hade valt att
inte göra något val i den frågan, och hos undersköterskorna svarade också tjugo Ja i
frågan. Det ger ett resultat av 55 procent som önskar att Arbetsgivaren tog mer tillvara på
kunskap och kompetens hos personalen.
5.4. Sammanfattning av resultaten
Totalt delades 277 enkäter ut till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, och av dessa
inkom 83 enkäter till studien. Procentuellt så svarade 28% av läkarna och drygt 30% av
vårdpersonalen. Enkäten är analyserad statistiskt i dataprogrammet SPSS. I tabell 2 och 3
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(sidorna 26-27) redovisas en översikt av den del av enkäten som utgjorde ej fullständigt
ifyllda enkäter. Dessa ingår i tolkningen av resultaten.
Enkätsammanställningen visade signifikanta utfall på bakgrundsvariabeln ”befattning”
(fråga 3) och till variablerna (8) ”Jag är informerad om Skånsk Livskraft – vård och
hälsa”; (9) ” Jag har förstått målsättningen med utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft
– vård och hälsa”; (10) ”Min arbetsbelastning just nu gör att jag inte har haft möjlighet att
sätta mig in i projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa”; (13) ”Skånsk Livskraft – vård
och hälsa kommer inte att förändra mina arbetsrutiner”; (15) ”Jag har diskuterat projektet
Skånsk Livskraft – vård och hälsa med min närmaste chef”; (16) ”Jag har diskuterat
projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa med mina närmaste kolleger” och (29) ”Det är
ingen mening att planera för lång tid framåt, då det oftast ändå inte blir som man tänkt
sig”. Variabeln ”befattning” är indelad i tre tabeller: Läkare, Sjuksköterskor och Undersköterskor. (se tabell 1 sidan 25)
Utfallet visar på en signifikans att läkare har diskuterat projektet med sin närmaste chef
och sina närmaste kolleger, i motsats till vårdpersonalen. Läkare upplever sig mer informerad om projektet och att ha förstått målsättningen med det. Vårdpersonalen uppger att
arbetsbelastning är en förklaring till att de inte har haft samma möjlighet till detta. Sjuksköterskor upplever att projektet inte kommer att förändra deras arbetsrutiner i motsats till
läkare. Undersköterskor visar en tydligare markering att det inte är någon mening att
planera för lång tid framåt, då det oftast ändå inte blir som man tänkt sig. Ett visst
konsensus finns mellan grupperna. Kommentarerna i de öppna frågeställningarna bekräftar utfallet.
I empirin har även tagits fram information om Region Skåne och Skånsk Livskraft – vård
och hälsa, samt hur organisationen ser på den anställde i verksamheten, medarbetarskapet.
Region Skåne är mycket tydlig med att medarbetarna skall trivas bättre och en del av
nyckelorden i detta är att vara delaktig och ha medinflytande, ha överblick och se sammanhang. Ledarskapet måste inrikta sig på att skapa förutsättningar för detta medinflytande.

6. ANALYS
6.1. Analys ur ett Organisationsperspektiv
Processarbetet i Skånsk Livskraft – vård och hälsa har lett till många dokumentskrivningar
och till att en handlingsplan inom ramen för utvecklingsprocessen tagits fram. Organisationsöversynen inom sjukvården och professionernas verksamheter, har via dialogkonferanser och projektgrupper lett till framställningen av ”de fyra logikerna”. Processarbetet är
komplext. Foucault (1972 och 1974) som bland annat studerat sjukvårdsorganisationernas
uppkomst, ser ur ett samhällsperspektiv, hur dessa organisationer byggts upp via byråkratiska strukturer, i ett behov från samtiden. Det resonemanget kan föras till hur Skånsk
Livskraft – vård och hälsa initierades och utvecklades.
Sjukvårdsstrukturen av idag (eller ”igår”) är från 60- och 70-talet, medan Skånsk Livskraft
– vård och hälsa är för 2000-talet och morgondagen. Riksdagens riktlinjer för sjukvården
och Region Skåne som ett försökslän med möjlighet att förändra inriktningen med
regionala perspektiv, att förändra sociala strukturer inom sjukvården, kräver ett paradigm-
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skifte (se vården ur nya infallsvinklar). Detta paradigmskifte via de fyra logikerna och
dess professioners placeringar, exempelvis via beslutet om att fyra sjukhus av Skånes tio,
ska vara ´akutsjukhus `, kräver social struktur. (Se Region Skånes hemsida, not 1 i källförteckningen)
6.2. Analys ur ett Medarbetarperspektiv
Region Skåne lyfter fram i sina dokument, att informations- och kunskapsnivåerna hos
såväl patienter, kunder och medarbetare är på den nivån idag, att styrning kräver komplettering med visioner via dialogen. Nyckeln till att kunna se helheten för medarbetaren, är
tillgång till information. Grunderna för utveckling av medarbetaren är återkoppling, såväl
positiv som negativ. Detta är nödvändigt för att var och en skall kunna utföra sin uppgift
så bra som möjligt, genom egenansvar och medarbetarskap. (Se Region Skånes hemsida,
not 1 i källförteckningen)
6.3. Analys ur ett Patientperspektiv
Processen med Skånsk Livskraft – vård och hälsa innebär att en ny grundstruktur ur ett
helhetsperspektiv ska växa fram utifrån medborgarens behov och värderingar. Utgångspunkterna ligger i den samlade vårdens innehåll och inte i hur vårdutbudet hittills organiserats utifrån huvudmannaskap och sjukhusstrukturer. Vårdprocesserna hålls samman av
en gemensam värdegrund och policy. Då detta utvecklingsprogram är det största förändringsarbete någonsin i skånsk hälso- och sjukvård, kräver detta en gemensam grundsyn
hos Skånes 10 sjukhus, primärvårdens alla vårdcentraler och Skånes 33 kommuner.
Genomförandefasen i processarbetet kräver därför konkretisering och mätbara mål. Närsjukvården är basen i den Skånska sjukvården. Ur ett internmedicinskt perspektiv är den
en inriktning mot de stora folksjukdomarna. Närsjukvård kräver därför arbete i team inom
närsjukvården. (Se Region Skånes hemsida, not 1 i källförteckningen)
6.4. Analys av syftet med studien och dess problempreciseringar.
Syftet med denna studie är att beskriva hur personal uppfattar implementeringen av
Skånsk Livskraft – vård och hälsa, ute på den egna kliniken. För detta måste lyftas fram
hur organisationen Region Skåne via dess intentioner, ger förutsättningar för ett processarbete som Skånsk Livskraft – vård och hälsa kan vila på. En beskrivning av organisationen är nödvändig för att både förstå hur komplex organisationen är, och relatera det till
den komplexitet som också utvecklingsprogrammet innebär, i det största förändringsarbete som skånsk sjukvård bedrivit. I organisationsperspektivet ingår organisation, medarbetare och patient. Till detta syfte följer hur teorier beskriver ett processarbete.
Empirin bygger på en enkätstudie av medarbetarna, med viss referens till Region Skånes
hemsida (not 1, a.a.) av information om syfte och process av implementeringen. På detta
sätt ges svar till de problempreciseringar som ställdes inför studiens genomförande.
Empiriutfallet är statistiskt signifikant i enkätstudien mellan befattning och frågor som
berör information/målsättning/upplevd arbetsbelastning/upplevelse av arbetsrutiner, men
antalet respondenter är lågt och svaren i enkäten är i vissa fall inte kompletta.
Signifikansen kan föras ut till populationen inom kliniken och de enheter som studien är
gjord. Analysen här består i att analysera varför utfallet ser ut som det gör, relaterat till hur
Region Skåne som organisation ser på utvecklingen och hur teorier framför förändringsprocesser.
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Studien riktar sig främst till sjukvården och speciellt till ledning och stab. Men den är
också riktad till personalen som ingår i studien, liksom personal på andra sjukhus, för att
väcka debatt och insikt inom klinikerna, i den förändringsprocess som ska vara klar och
införd till år 2005. Denna studie utgör del 1 av 2, genom att vara empirigrund för studier
till våren år 2005 i sociologi på magisternivå. Den kan också vara ett underlag för andra
som vill studera Region Skåne, oavsett institutionstillhörighet.
6.4.1. Vilka utvecklingspotentialer och utvecklingshinder finns för
implementeringen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa?
Genom översynen av patientflödet i de olika vårdnivåerna kan Skånsk Livskraft – vård
och hälsa implementeras på ett mer objektivt sätt än tidigare förändringsprocesser kunnat.
Likaså att Region Skåne ger varje region i Skåne möjlighet att utforma olika projekt, i de
olika implementeringsfaserna utifrån de förutsättningar som finns, skapar goda initiala och
fortgående utvecklingsmöjligheter.
Skånsk Livskraft – vård och hälsa är ett utvecklingsprogram som bedrivs i alla nivåer
inom organisationerna i Region Skåne. Programmet finns som en stående punkt i agendan
inom de flesta möten som sker i de olika nivåerna. Ett hinder för implementeringen kan
vara brist på tron att just ”denna förändringsprocess” är mer framstående än andra processer som varit under årens lopp, speciellt under 90-talet. Engagemang från landstingsoch sjukvårdsledning, verksamhets- och enhetschefer, liksom olika personalgrupper, är
viktiga här så att inte fokus på syftet med implementeringen försvinner.
Alla olika yrkeskategorier i organisationen måste få möjlighet till en djup förankring av
implementeringsprocessen, annars kan argument att motverka delar av implementeringen
få fäste. Sådana ”hinder” fördröjer en process som är fattade i politisk demokratisk ordning, och kommer inte att gagna varken personal eller patientflödets målsättning. Ett svagt
ledarskap kan också bli ett hinder i processen. Det kan då via ledarskapet finnas incitament att motarbeta direktiv från Region Skåne och/eller den egna organisationen
(landsting, primärvård eller kommunvård). Dessa hinder får inte förbises utan måste
kontinuerligt undanröjas om implementeringen ska kunna bli framgångsrik. Förändringsarbete handlar mycket om känsla av delaktighet och förståelse för att motivation ska initieras. Kommunikation (pedagogik) och att skapa relationella möten (sociologi) är basen för
allt förändringsarbete.
Bristen på ”tid och pengar” inom de olika verksamheterna (vårdnivåerna) måste synliggöras och söka finna lösningar, genom delaktighet och kommunikation, via exempelvis
schemaläggningar inför initierandet av olika delprojekt som många gånger inte måste
kosta en hel massa resurser. Det gäller att lyfta fram flexibilitet och möjlighet till reflektion, så skapas insikt och förståelse för både ekonomiska situationen och visionen Skånsk
Livskraft – vård och hälsa. Ekonomiska förutsättningar förändras alltid över tid, det är
viktigt att synliggöra. Utvecklingsprogrammet måste anpassas och ibland revideras till
regionens- och organisationens förutsättningar, över tid. Det är två viktiga punkter att lyfta
fram.
Mentala hinder kan skapas genom att inte alla parter identifierats i förändringsprocessen.
Det kan vara en yrkeskategori eller en profession/vårdenhet et cetera. Detta är viktigt att
observera för att skapa en acceptans för processen. Det är också viktigt att frigöra tid för
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de personer som är bäst lämpade (ex. nyfikenhet, vetgirighet och anpassningsförmåga till
nyheter) att driva ett utvecklingsarbete. Detta är ytterst en ledningsfråga.
Pressade arbetssituationer och traditionella rutiner kan motverka implementeringen och
skapa en förändringsovilja . Problemet här för läkarkåren är att de själva inte styr över sin
tid (patientflödet och/eller brist på läkare styr tiden), varför en planering med schemaläggning och möjligheter för utbildning och utveckling är a och o för implementeringsprocessen, liksom för det vardagliga fortgående kliniska arbetet. Det är lätt att bli fast i gamla
föreställningar. Sjuksköterskor och undersköterskor har lättare än läkare att ”överlappa”
varandra och är dessutom en större yrkesgrupp, då läkarna ofta utgör en minoritet (kanske
10% av hela personalgruppen). Dessutom tar allt förändringsarbete tid och Skånsk Livskraft – vård och hälsa är det största förändringsarbete hittills som skånsk sjukvård genomgår. Själva implementeringsprocessen har egentligen ännu inte startat rent fysiskt. Alla
demokratiska politiska beslut har fattats under våren 2004 (och juni 2003) och det sista
beslutet klubbades nu i juni 2004, den 28 och 29 juni, regionfullmäktigemötet.
Ett förändringsarbete handlar mycket om hur man sovrar i de befintliga strukturer som
finns samt hur och vad som prioriteras. Det handlar också om att de olika kompetensgrupperna måste se problemen ur något annat perspektiv än det egna, relaterat till patientflödet och den implementering som är politiskt fattad av sjukvårdens yttersta huvudman,
nämligen Region Skåne och staten. Skånsk Livskraft – vård och hälsa har haft alla professioner (inom landsting, primärvård och kommun, liksom flera olika andra intressenter)
med i de olika projektgrupperna som initierats till detta utvecklingsprogram Skånsk Livskraft.
Framtidens sjukvårdsutveckling kan komma att påverka personalens arbetsförhållande och
patienternas beteendemönster. Likaså kommer framtidens sjukvårdsutveckling att kräva
en annan attityd genom att bland annat ingå i etablerade nätverk av olika slag. Det handlar
om att alla yrkesgrupper måste ha förmåga att lotsa patienten genom olika informationsströmmar och vårdnivåer, och att ha förmåga att skapa förtroende för sitt eget kunnande.
Därför kommer framtidens sjukvård och kontakterna med patienterna att ändra karaktär.
Dessa infallsvinklar kräver en omvärldsreflektion över vad andra har gjort i liknande
situationer för att undanröja hinder som blir stopp på vägen i förändringsprocessen.
6.4.2. Hur uppfattar medarbetaren ute i verksamheten att
implementeringsprocessen med Skånsk Livskraft – vård och hälsa förs?
Enkätens resultat visade att medarbetare fått väldigt lite information om Skånsk Livskraft
– vård och hälsa, och därmed var för dåligt insatt i projektet för att kunna svara på
frågorna i enkäten. Att chefen inte kunnat ge information om projektet framkom också i
enkätens öppna frågor. 65% av respondenterna hade kryssat i att de inte vill vara delaktig i
något Skånsk Livskrafts projekt, och 28% önskade vara delaktig. 53% av respondenterna
var delaktiga i något förändringsarbete just nu. Dessa siffror kan vara en förklaring till att
man inte satt sig in i Skånsk Livskraft – vård och hälsa vid enkätens genomförande.
Granberg (1998) menar att en anställd som är motiverad till en förändring, använder sina
resurser för att underlätta den, istället för att motarbeta förändringen. Argyris (1990) looplärande teori innebär en lärandeprocess. Hägg & Kuoppa (1997) ser här vikten av återkoppling, uppföljning och utvärdering i lärandeprocessen. Wall Berséus (1999) lyfter fram
begreppet ”feedforward” i målprocessen, som handlar om nuet och framtiden, vilket här
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kan kopplas till projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Dessa teorier kan beskriva
hur medarbetaren i en organisation uppfattar ett förändringsarbete. Empiriresultaten här
visar att man har mycket låg insikt och kunskap i Skånsk Livskraft – vård och hälsa, därför har man svårt att uttrycka sig (i likert-skalan) via de påståenden/frågor enkäten har.
6.4.3. Hur ser de sociala relationerna ut för den anställde ute i verksamheten när
projektet initieras bit för bit?
Yrkesgruppen ››läkare‹‹ står nära processarbetet då Skånsk Livskraft – vård och hälsa
handlar om vårdnivåer och patientlogistik. Läkaren ”styr” processen genom sin uppfattning av vad ”de fyra logikerna” står för. Enkäten visade en signifikans i uppfattning om
information och förståelse med målsättningen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
Signifikans fanns också hos läkare i att ha diskuterat projektet med sin närmaste chef och
närmaste kolleger.
Yrkesgruppen ››sjuksköterska‹‹ är här beroende av vad läkaren bedömer vara relevant
vårdbehov, i sitt vårdarbete med patienten. Hierarkin i personalstrukturen är tydlig inom
sjukvården. Det finns ett ”vi och dem” tänkande även om båda har patientens bästa för
ögonen. Här är Foucault (1972 och 1974) intressant att ta upp via sin teori om maktanalytik, utifrån det ”maktspel” som utspelar sig inom en organisation. Den medicinska diskursen (respektive organisation/verksamhet) är en bestämd domän. Därför kan förändringsprocesser vara svåra att implementera. Medinflytande är ett måste.
Det kräver en kulturell insikt i hur en medicinsk diskurs ser på begreppen sjukdom och
behandling (vårdnivå) för att förstå situationer och sammanhang som uppstår i att uppnå
beteendeförändringar i vårdkedjan. Relationer här handlar om möten (diskursordningar) i
varje sammanhang och vårdnivå och hur kommunikationsprocessen (med hjälp av
´metaforer´) skapar betydelseenheter i de olika enheternas profession. Viktig fråga här är
hur åsiktsstrukturerna styr konstruktionerna i organisationen och verksamheterna via de
sociala relationerna i strukturen. Fokus på relationen (sociologi) och dialogen (pedagogik)
är viktig i förändringsprocesser. (läs mer om Skånsk Livskraft – vård och hälsa på Region
Skånes hemsida, not 1 i källförteckningen)
6.4.4. På vilket sätt involveras den anställde att själv kunna påverka sin situation
när projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa genomförs ute i
verksamheten?
Empiriresultaten visar på att respondenterna är delaktiga i projekt men det tycks inte
finnas någon koppling till Skånsk Livskraft – vård och hälsa som medarbetare uttrycker
det. Bristen på att kunna se sin insats i hur medverkan i pågående projekt kan vara en del i
Skånsk Livskraft – vård och hälsa, visar bristen i helhetstänkande och okunskap i processarbete. Detta får föras över på både chefskap som medarbetarskap. På detta sätt involveras inte den anställde att själv kunna påverka sin situation när projektet genomförs ute i
verksamheten. Det blir som två processer sida vid sida utan vetskap om varandras existens. Det blir också processer med ”skottsäkra glas” mellan professionerna.
Personalen måste förstå varför och vad vi vill åstadkomma inom hälso- och sjukvården i
Region Skåne, säger Maria Lindblad när jag träffade henne vid initierandet av min studie.
Regiondirektören Mats Welff säger i informationsbladet Skånenytt (april 2003, se Region
Skånes hemsida, not 1 i källförteckningen) att organisationen inom Region Skåne ska vara
tydlig och lättstyrd. Ledarskapet kräver tydlighet och uthållighet och att den står upp för

35 (59)

den nya inriktningen som Skånsk Livskraft – vård och hälsa innebär (2003.09.10, se
Region Skånes hemsida, not 1, a.a.).
Forskning, utveckling och utbildning ska också bedrivas inom projektet i alla verksamheter. Att som anställd kunna påverka sin situation, är beroende av hur individerna i
organisationen relaterar pågående situation till egna inre faktorer och möjligheter till
förändring, som till yttre faktorer som påverkar. Detta blir därmed en förklaring till varför
enkätutfallet blev som det blev.
6.4.5. Hur förankras projekt Skånsk Livskraft – vård och hälsa ute på
medicinkliniken idag?
Den förankras inte hos vårdpersonalen ute på enheterna som ingår i studien, åtminstone
inte vid perioden för enkätundersökningen, är min analys och svar på den frågan.
Genom informations- och kommunikationspolicydokument, genom att utveckla kanaler
för dialog, genom att initiera lokala utvecklingsprojekt, et cetera, ska projektet Skånsk
Livskraft – vård och hälsa implementeras. Organisation via verksamheter och personal,
ska arbeta processinriktat, genom att ge möjlighet att ”skräddarsy” lösningar för patienter
och personal ute i de olika professionerna utifrån Skånsk Livskraft – vård och hälsas
grunddokument. På detta sätt ska förankringen ske av det största förändringsarbete skånsk
sjukvård genomgår hitintills. (Se Region Skånes hemsida, not 1 i källförteckningen) En
anställd som är motiverad till en förändring, använder sina resurser av erfarenhet,
kunskap, problemlösningsförmåga, och så vidare, menar Granberg (1998). Foucault
(1972) tokar det intima samspelet mellan kunskap och makt i den sociala praktiken, som
en ”kod” vilken reglerar hur saker och ting ska utföras, vilka ofta har sin grund i
användningen av olika dokument och den konkreta situation som gäller för nuläget. För
honom är kunskap kulturbunden till byråkratiska strukturer. (a.a.)
6.4.6. Hur uttrycker personalen sig i frågan om Skånsk Livskraft – vård och hälsa i
enkätens öppna frågeställningar?
Uttryck från personalen som, något stort som är på G och att mycket känns ovisst, beskriver upplevelser av en social dimension. En dimension är när Thorsén (1992) beskriver
människan som en del av ett samhälleligt sammanhang. Skånsk Livskraft – vård och
hälsa beskrivs i media som det största förändringsarbetet hitintills inom skånsk sjukvård,
men personalen själv som arbetar i sjukvården, är inte insatta i målen eller i något inflytande på att uppnå målen. Sandberg och Targama (1998) menar att en person har en föreställning om vad en uppgift innebär och därmed om vad det är för resultat som ska uppnås. ”Något stort” som ”känns ovisst”, var några föreställningar, i inledningen här. Personligt inflytande utgör själva kärnan i ett engagemang, skriver Wolvén (2000). Personal
tycker att det är svårt att besvara frågorna då det fått så lite information om Skånsk
Livskraft – vård och hälsa.
Ledarskapet präglar organisationen med sin verkighetsuppfattning, skriver Granberg
(1998). En personal skrev, inte ens min chef har kunnat berätta vad Skånsk Livskraft
innebär, men mål kan anpassas in i organisationens styrsystem, menar Hatch (2002).Utifrån ett symboliskt perspektiv har officiella mål ett syfte att informera, skapa engagemang
för organisationen och ge den social legitimitet. Därför formuleras mål i övergripande termer, så aktiviteterna fokuseras inom respektive verksamhet. Det gäller att uveckla strategier för organisationens kärnkompetens. Organisationens rutiner påverkar utformningen
och genomförandet av strategiska processer.
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Dålig kommunikation och bristande engagemang kan leda till att strategier missförstås
vilket påverkar möjligheter att implementera en strategi. Hatch (a.a.) påpekar att strategin
ska användas som ett meningsskapande verktyg där medlemmarna i organisationen kan
både agera och reagera genom sina aktiviteter i verksamheten. (a.a.) Förändringsarbeten
handlar mycket om att styra med värderingar, menar Trollestad (2000). Att arbeta med
värderingar i organisationen är ofta relaterat till ekonomiska skäl. Styrningen handlar därmed mycket om människors gemensamma värderingar och deras tolkning av sin sociala
verklighet på arbetsplatsen. (a.a.)
En personal skrev; ”Eftersom jag har dålig insikt i vad det innebär har jag inte fyllt i en
del frågor trots att jag väl förstått dem.” De anställda påverkas ständigt av sitt sociala
sammanhang, menar Trollestad (a.a.). Det har med kultur att göra, där denna är ständigt
skapande i en process av konstruktion, dekonstruktion och rekonstruktion av kulturen.
Det handlar om individualism, brist på vi-känsla eller styrkan av en vi-känsla, som kan
skapa ett revirtänkande mellan olika grupper. Förändringsprocesser påverkar varandras
gränsdragningar. Uttryck som engagemang och flexibilitet används ofta. Med engagemang avses värdet av att utveckla människors vilja till delaktighet. Det gör man bland
annat genom att ta del av deras erfarenhet och kunskaper, på så vis görs personalen medansvarig för verksamhetens kvalitet i förändringsprocessen.
En personal skrev att Skånsk Livskraft – vård och hälsa handlar om att sjukhus ska bli
mindre, och Ängelholms sjukhus togs upp som exempel på detta. Likaså framkom att
Närsjukvårdsbegreppet håller man hela tiden på att definiera. Rent praktiskt är detta inte
klart hur det ska gå till.
Om förändringsarbetet framkom också att politikerna går ut med dubbla budskap och att
man inte ska förändra bara för att det `alltid ska röras om i grytan ´. Ge oss arbetsro så
kommer kvalitén med mera. Inom Region Skåne finns en kommunikationsplan i syfte att
stärka Region Skånes legitimitet och anseende. Synpunkterna lämnas vidare till ansvariga
politiker, när de läser denna studie. Regiondirektör Mats Welff och hälso- och sjukvårdsdirektören Karin Christensson, ska få min uppsats och därmed alla synpunkter som
framkommit i denna undersökning.
6.4.7. Vilka synpunkter lyfter personalen fram i studien?
Personal vill förbättra akutverksamheten på sin arbetsplats, liksom jourarbetets längd och
innehåll. Synpunkter på att förbättra samarbetet mellan undersköterskor och sjuksköterskor framkom också. Det handlar också om att förbättra vissa rutiner som gör att alla
vet (olika yrkeskategorier) vad man ska göra i vissa situationer. Det handlar även om arbetsuppgifter och fördelning av dessa. Likaså framkom att klimatet på arbetet behövde
förbättras, vilket kan göras genom att tillsätta en arbetsgrupp om etik och moral. Arbetstider och personaltäthet, liksom fokus på utrymmen och lokaler, och mindre stress på arbetsplatsen, är ytterligare synpunkter som lyftes fram i enkäten.
Ur ett patientperspektiv och arbetsmiljöhänseende, framkom också att man inte ska belasta avdelningarna med utskrivningsklara patienter, dessa måste förflyttas vidare. Detta
medför ständiga överbeläggningar, därmed brist på salar och sängar. Kvalitén på patientvården måste förbättras. Sjuksköterskorna måste få tid att prata med patienterna, så
mindre administration för denna yrkesgrupp. Småsalar används för mottagningsverksamhet och datorrum. Det framkom här också att flera förändringsarbeten pågår i verksamheterna. Hjälpmedel för lyft av tunga patienter måste användas oftare. Informationen
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mellan personalen måste också förbättras. Personalen lyfte fram fokus på bättre lön,
liksom bättre schema och trevligare miljö på arbetsplatsen. Till ledningen framkom i
synpunkterna att, få en ny avdelningschef som bryr sig om personalen på golvet,
exempelvis hur vi mår, vad vi orkar och som tar tillvara på vår kompetens, liksom att
denne är verklighetsförankrad. Synpunkterna är många och detta är bra, för det visar på
engagemang på arbetsplatserna.
Region Skåne är tydlig med att medarbetare skall trivas bättre. Man ska ha överblick och
kunna se sammanhang, säger man vidare. Organisationen trycker också på det vetenskapliga genom att referera till detta att när personal är delaktig och har medinflytande så har
man bättre hälsa (se sidan 21). Vidare säger man (samma sida), att tiden är förbi då man
kunde styra med direktiv, nu handlar det om att styrning kräver komplettering med dialoger, visioner. Återkoppling, negativ som positiv, är grunderna för utveckling, säger man
också. Ledarskapet måste därför inrikta sig på att skapa förutsättningar för detta, menar
Region Skåne. På detta sätt kan då det goda medarbetarskapet utövas.
Alla synpunkter som framkommit i enkäten visar på engagemang för sin profession, även
om man inte är så informerad om Skånsk Livskraft – vård och hälsas intentioner. Ser man
på medarbetarskapet rent juridiskt (se not 2 i källförteckningen) så gäller Åliggandelagen
(2§) där regler om hur man skall arbeta som hälso- och sjukvårdspersonal står att finna.
Den som tillhör denna personalgrupp bär själva ansvaret för hur man fullgör sina uppgifter. Egenansvar blir tydligt här, vilket krävs i förändringsprocesser.
Alla synpunkter som inkommit visar på egenansvar hos personalen. Personalfunktionen
och kompetensen ute i verksamheterna måste alltmer sättas i fokus för att kunna möta
framtidens krav på sjukvård från samhällsmedborgarna, som är vi själva. Därför måste
verksamheter anpassas efter dessa krav. Skånsk Livskraft – vård och hälsa handlar om all
sjukvård i Skåne, och närsjukvård handlar mycket om just medicinklinikernas patienter.
Därför förlades denna studie inom denna profession.
Synpunkter framkom i studien också på mitt egenansvar i utformningen av enkäten.
Dessa är viktiga att också lyfta fram i förståelsen för undersökningens utfall. En personal
skrev att det var lite svårförstådda frågor i enkätens formuleringar (se bilaga 2). En
annan personal skrev att frågorna var lite ”fyrkantiga” och att det skulle varit lite mera
nyanserade svarsalternativ att välja på. Likaså framkom synpunkter på likert-skalan i
enkäten, där man väljer att sätta sin markering mellan 1, att man inte instämmer i påståendet, till 7 där man instämmer helt i påståendet, vilket en personal uttryckte att likertskalan inte ter sig optimal här.
Ska detta ses ur ett personalperspektiv kan det också ha med, dels det kognitiva inom oss,
det vill säga vårt tankemässiga sätt att se lösningar och försöka förstå innebörden av påståendena och frågorna i studien, men det kan också ha med min bild av ansvarsfördelning att göra, att jag som anställd för över ansvaret till ledningen, det vill säga min närmaste chef, som inte tydliggjort för mig vad detta projekt Skånsk Livskraft – vård och
hälsa innebär för mig på min egen arbetsplats. Då pratar vi om egenansvar att ta reda på
vad som händer i verksamheten där jag arbetar, men också om ledningsansvar att informera mig om vad som händer på arbetsplatsen, speciellt om detta påverkar mina arbetsuppgifter och patienterna, kunderna i verksamheten. Frågorna i enkäten kan givetvis
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också vara svårformulerade och behöva ses över, precis som likert-skalans utformning
eller annan form av valalternativ, vilket jag som formulerat enkäten tar till mig och ska se
över för att utveckla enkätunderlaget bättre för vidare studier i framtiden. Förståelsen är
viktig. Feedback skapar kreativt tänkande och utvecklingsmöjligheter.
6.4.8. Finns det mönster som kan leda till tänkta samband vid analysen?
Thorsén (1992) tar upp att förändringar påverkar människors upplevelser, beteenden och
livsvillkor både direkt och indirekt. Hilmarsson (1999) pekar på hur en utvecklande dialog
skapar ändringar i beteenden. Wolvén (2000) beskriver ledningens ansvar att skapa trygghet och struktur i arbetet mot uppsatta mål. Hatch (2002) tar upp ledarskapets positionsauktoritet och kommunikationens hierarkier. Rohlin, et al., (1994) talar om ”den kommunicerande organisationen”, och om skillnaden mellan information och kommunikation.
Normann (1998) betonar kulturens centrala roll som det sammanhängande kittet och som
navet i organisationen, vilket allt annat cirkulerar omkring. Alla dessa synvinklar kan relateras till begreppet arbetsmiljö. Arbetsmiljö uppstår genom den enskildes upplevelser och
påverkan av sitt arbete och den organisation hon arbetar i (Statliga Sektorns Arbetsmiljönämnd, 1998). Analysen i dess olika frågedelar belyser dessa teoretiska fenomen.
Förändringsarbete enligt Trollestad (2000) handlar mycket om att styra med värderingar.
Den handlar också om människors förståelse och tolkning av den situation hon befinner
sig i (a.a.). De mönster som utspelar sig i empiriresultaten visar på samband enligt tolkning av ovan nämnda teoretiker. Den hierarkiska uppdelningen gör att var nivå väntar på
beslut och riktlinjer från nivån ovanför, innan man engagerar sig i processarbetet.
Förändringsprocessen blir inte ”verklig” förrän direktiven förmedlas som en ”order”.
Enkätstudien visar en motpol till vad Region Skåne som organisation ser i sin vision.
Detta leder till en relevans att lyfta fram var nivå för sig (enhet och profession) för att ta
till sig förändringsvisionen. Implementeringen under hösten 2004 och framgent handlar
om att konkretisera var vårdnivå för sig (Skånsk Livskraft – vård och hälsa definieras i
fyra vårdlogiker/-nivåer), och som medarbetare bör jag känna till dessa vårdnivåer (logiker). Ser man det ur en hermeneutisk synvinkel, handlar det om att ha en förförståelse för
den medicinska diskursens miljö, för att kunna tolka mönster (attityd och förhållningssätt)
hos medarbetarna, och därmed finna vägar till en förändringsprocess i handling.
Mönstren i enkäten har en likartad karaktär, men de hamnar i olika nivåer och positioner
om jag är läkare eller vårdpersonal, sjuksköterska eller undersköterska (se tabell 1 sidan
24). Vision och praktik går isär. När jag träffade informationsansvarig för Skånsk
Livskraft – vård och hälsa, Maria Lindblad, inför initierandet av studien, berättade hon i
intervjun, att man utgick från starten av utvecklingsarbetet med sjukvården från vårdprocesser och patienten. När politikerna har fattat beslut om Skånsk Livskraft – vård och
hälsa, ska de olika vårdnivåerna, ”de fyra logikerna”, skjutas in på linjen, i organisation
och verksamhet. Processarbetet handlar om logistik och planering av verksamheterna.
Jag sökte signifikanta skillnader mellan påståendealternativen och åldersgrupp, men fann
ingen generell säkerhet. Intressant är ändå att se på ålder och befattning för hur man valt
eller inte valt att svara i enkäten och analysera detta (se tabell 2 sidan 26 och tabell 3 sidan
27). Endast en undersköterska (usk) hade valt att inte svara på fråga 8, om jag är informerad om Skånsk Livskraft – vård och hälsa, en av 83 personer. I fråga 27 och 28 var det
21 respektive 22 personer som valt att göra ett så kallat icke val, inte tagit ställning på
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likert-skalan, 1-7. Frågorna handlar om var patienten ska vårdas i närsjukvården och om
mina arbetsrutiner förändras för att närsjukvården införs. Detta är intressant. För man kan
inte ta ställning till något som man inte vet vad det innebär och handlar om. En stark markering till Region Skånes ansvariga politiker, liksom Projektkansliet för Skånsk Livskraft
– vård och hälsa i Kristianstad, samt, och framförallt, till cheferna ”ute på golvet” i mötet
med sin personal. Region Skåne skriver ju i sina dokument (sidan 21) att ledarskapet ska
inrikta sig på att skapa förutsättningar och tillgång till information via dialoger med medarbetarna. Vad beror detta på att det inte har fungerat? Har det med organisationskultur att
göra? Teorierna säger här ett ja på den frågan. Det har med kultur och valda strategier att
göra.
Går vi tillbaka till variabeln ”ålder” i denna grupp som gjort val att inte svara på vissa
frågeställningar, så är fördelningen jämn här; 5 personer är i gruppen upp till 24 år; 9 personer är i gruppen mellan 25-34 år; 12 personer är i gruppen mellan 35-44 år; 9 personer i
gruppen mellan 45-54 år och slutligen 5 personer i gruppen 55 år och äldre. Totalt ingick
83 personer i studien, 14 läkare , 36 sjuksköterskor och 33 undersköterskor. En genusfördelning av 16 män och 67 kvinnor. Intressant av totalsumman inkomna enkäter är att 43
personer av 83, har minst en 12 årig anställningstid. Som anställd är man präglad av kultur
och strategiska val, är min bedömning.
Enkäten visar ett utfall på bristande engagemang (egenansvar) och bristande information
och dialog (ledningsansvar), i diskussionsprocessförfarandet om utvecklingsprogrammet
Skånsk Livskraft – vård och hälsa, som så konkret kommer att påverka medicinklinikerna
via närsjukvårdslogistikens införandeprocess (hur och var närsjukvårdspatienten ska vårdas). Detta är en pedagogisk och pragmatisk uppgift som väntar, för att citera Maria
Lindblad, i frågan om implementeringen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Teorier
och forskning visar på värdet av dialog och förståelse för förändringen, för att en lärandeprocess ska få fäste och kunna gagna organisationen.
Kultur och struktur blir därmed viktiga punkter i processarbetet. Mönster blir därmed
synliga som kan refereras till teori och forskning. Utfallet har därmed ett ”nyhetsvärde” i
implementeringen, även om den lyfter fram i viss mån, ”de för givet tagna”, vilket oftast
är det som brister i kommunikationsprocesser. Vi tar för givet att all personal har läst
Skånenytt-bladet som följer med varje månads lönekuvert, att medborgare som då är
anställda, har läst i media och satts sig in i vad detta skulle kunna innebära för den egna
arbetsplatsen, att ledning tar ut viktiga utdrag från Region Skånes hemsida, där absolut all
information om projektet står att finna, och förmedlar detta till sina medarbetare, et cetera.
Detta lyfts fram i empiriresultaten.
6.5. Sammanfattning av analysen
Region Skåne har olika policydokument där ambitionen är att skapa en gemensam värdegrund. Att arbeta med värderingar i organisationen är ofta relaterat till ekonomiska skäl. I
förändringsarbetet är det inte i första hand yttre faktorer som styr handlandet utan egen
verklighetsförståelse. Det självmedvetna har med förmågan till reflektion att göra och till
de val man sedan gör. Därför måste målen också vara relevanta för medarbetarens frågeställningar. Att tydliggöra och medvetandegöra är nyckelord i ett förändringsarbete. Analysen av enkätresultaten visar på stor bristande förståelse för syftets innehåll i Skånsk
Livskraft – vård och hälsa. En orsak till det låga antalet respondenter kan vara just denna
brist på insikt i vad projektet rent konkret ska leda till för den egna verksamheten/enheten
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och de egna arbetsuppgifterna. Läkare visade en signifikans i information, förståelse för
målsättningen med projektet och att man diskuterat detta med närmaste chef och kolleger.
Organisationsmål landar alltid i ekonomiska mål. För chefsskapet handlar det därför om
att ”sälja in lösningar” i sin relation till medarbetarna. Chefens beteende förmedlas som
värdering till de anställda. Därför är den enskildes upplevelser och påverkan av sitt arbeta
och organisationen hon arbetar i, ett arbetsmiljöforum. I strukturen och strategin handlar
det om hur kommunikationskanaler utvecklas och fördelas. Mål handlar därför om att
skapa engagemang för organisationen.
Dålig kommunikation och bristande engagemang kan leda till att strategier missförstås
och att man misslyckas med att implementera strategin. I min analys för jag samman
personalens enkätresultat med målsättningen att Region Skåne är en lärande organisation.
Verksamhetsproblem kan lösas genom fokuserade personalidéer som ständigt utvecklas.
En noggrann rekrytering är därför viktig för samspelet mellan människor och organisationer. Därför kallas också den lärande organisationen för ”den kommunicerande organisationen” för att nyutveckling och lärande ska kunna ske. För chefsskapet ligger i värdet av
detta att skapa mervärden hos medarbetarna i sitt möte med kunden (här patienten). Chefen har en rapporteringsskyldighet till ledningen på samma sätt som den har till personalgruppen. Organisationens mål har verksamhetschefen delegerat ner till chefsnivåerna. I
den ingår hantering av förändringsprocesser. Förmågan att ”fatta beslut” är en av de viktigaste funktionerna i chefsskapet. Att skapa delaktighet hos personalen i de beslut och förändringar som ska göras, ökar kreativiteten hos dem.
När en chef/ledningsgrupp får besked på en förändring som ska införas i organisationen
måste strategin vara tydlig med begrepp som ”vara”, ”böra” och ”göra”. Tydlig strategi
skapar tillit från personal till chefen och ledningsgruppen. ”Vara” förklarar nuläget och
orsaken till förändringen. ”Böra” beskriver målpilen, målen med förändringen. ”Göra”
visar strategiskt hur organisationen med chef, ledning och personal, ska ta sig till målet.
Ett förändringsarbete bygger på värderingar, därför är strategin i de nya strukturer som ska
skapas viktig. På så sätt leder chefen personalen in i förändringen. Att som chef vara ärlig
och öppen skapar förtroende, och leder till bättre förutsättningar att hantera personalens
känslomässiga reaktioner i en förändringsprocess. Det är prov på verkligt ledarskap. Chefen behöver inte utlämna hur den känner sig i processen men ska hitta lösningar på de svårigheter den innebär.

7. SLUTDISKUSSION
7.1. Konklusion och reflektion
Implementering av en ny skånsk sjukvård Skånsk Livskraft – vård och hälsa, har under
året 2004 mött stora besparingskrav från regionen. Riksdagens riktlinjer för sjukvården
bygger bland annat på kostnadseffektivitet. Enkäten bygger på medarbetarnas uppfattning
om processarbetet. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram vilka förväntningar som Region
Skåne som organisation har på processen ute i verksamheterna, och därmed på de anställda, ledning som medarbetare.
Ekonomin inom Region Skåne har haft högt försäljningsvärde i media under hela våren
2004. Detta som motpol till implementering av Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Det är
också i denna andemening viktigt att ha en omvärldsreflektion, se hur andra har gjort eller
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gör just nu, som perspektiv till den största förändring som skånsk sjukvård genomdriver.
Det finns ingen anledning att ”uppfinna hjulet en gång till”. Det är viktiga inslag i en
omorganisation, utvecklingsarbete och kompetenshöjning, för så väl organisation, ledarskap och medarbetarskap. Detta kommer jag att ta upp i min uppsats del 2, magisterexamnen i sociologi (61-80 poäng) våren 2005.
För att få insikt om ett förändringsarbete och den teoretiska referensram och forskningsansats den vilar inom, är metaforer eller exempel ur det vardagliga arbetet bra att tillgå. Att
få till stånd en förändringsprocess handlar bland annat om problemlösning hos de olika
yrkesgrupperna och professionerna. Studier av problemlösning hos läkare har visat att
problemlösning kan vara såväl analytisk som intuitiv (Harbison, J. 1991). Läkarens samtal
med patienten inför datainsamling och bedömning av diagnos och behandling är en problemlösning. Sjuksköterskans verkställning och uppföljning av läkarens ordinationer är en
annan problemlösning. Dokumentationen i journalen är en tredje problemlösning, där
flera yrkeskategorier dokumenterar olika observationer (läkare, sjuksköterska, undersköterska, dietist, kurator, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut). Detta kräver en
samsyn för att ha patientnyttan i fokus.
Omvårdnadsarbetet här kräver också att kunna reflektera i förväg, före handlandet (Greenwood, 1993). Reflektion ses också som ”reflection-in-action” eller ”reflection-on-action”
(Schön, 1983, 1987). Ser man förändringsarbetet som metafor till exemplen ovan, kan
förändringsprocessen lyftas till en högre nivå för att implementeringsförfarandet lättare
ska kunna genomföras. Dokumentation av omvårdnad har beröring med stora områden
som informatik och kvalitetsutveckling, precis som ett förändringsarbete har. Att i en
vårdsituation möta en patient, samla information om situationen, analysera dessa data på
ett strukturerat sätt och därefter göra en tolkning är ett vetenskapligt arbete (Ehnfors,
Ehrenberg och Thorell-Ekstrand, 2000). Ser man parallellerna här implementeras Skånsk
Livskraft – vård och hälsa ur ett patientnyttaperspektiv, genom att följa patientflödet
genom sjukvårdsorganisationerna (baserat på kunskap om de olika patientsituationerna).
En avgörande punkt i det vetenskapliga arbetet är tillgången till ett språk, en pedagogisk
(kommunikation) och sociologisk (relationer) förståelseansats. På så sätt tydliggörs arbetets komplexitet. Det behövs termer och begrepp för att beskriva och synliggöra ett förändringsarbete, precis som det behövs nyckelord eller sökord som rubriker för att göra en
god patientjournalföring. En god journalföring medverkar till att patientens säkerhet förbättras (Ehnfors et al, a.a.). En god pedagogisk ansats i förändringsprocessen synliggör de
sociala förändringar som uppstår, eller om en social reproduktion infaller. Patientnyttan
och personalhälsan väger jämnt. Delaktighet ökar förståelsen för patientnyttan, verksamhetsutvecklingen och syftet med förändringen. För att ett förändringsarbete ska bli så optimalt som möjligt krävs både en noggrann och systematisk ansat (tvärvetenskaplig metodik), kombinerad med intuition och erfarenhet, egen eller andras.
Värderingar av resultatet måste innehålla reflekterande inslag. Organisation och administration får inte bli viktigare än patientens behov av omvårdnad eller personalens behov av
delaktighet. Det får inte genomsyras av ett renodlat ekonomiskt effektivitetssynsätt utan
hänsyn till medicinska, psykologiska eller sociala aspekter. Skånsk Livskraft – vård och
hälsas implementering kan jämföras med det praktiska vårdarbetet. Den enskilde patientens behov skall styra hur sjuksköterskan (eller annan yrkesgrupp inom sjukvården) planerar och genomför den omvårdnad som behoven kräver (IVP, individuell vårdplanering).
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En teoretisk förändringsmodell som ska implementeras till praktiskt vårdarbete innebär att
vissa förutsättningar bör finnas och stimuleras. En förutsättning är en medvetenhet om den
ideologi som ska implementeras – det vill säga Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Det
kräver också kunskaper om och färdigheter i att genomföra de olika stegen i den utarbetade modellen (de fyra logikerna). Processen kräver noggrann dokumentation och reflektion, det vill säga uppföljning och utvärdering. Detta får inte begränsa förmågan att använda sin intuition och kreativitet i det vardagliga arbetet. Organiseringen av intentionerna i
Skånsk Livskraft – vård och hälsa och patientflödet kräver också insikt i omvårdnadsarbetet kring patienten kontra personalbehovet.
Skånsk Livskraft – vård och hälsa är en utvecklingsprocess med en beskrivande (deskriptiv) modell (de fyra logikerna) som förespråkar kunskap innan man genomför handlingar.
Denna kunskap (innehållsvaliditet) har tagits fram av de olika professionerna inom sjukvården genom olika projektkonstellationer som skapats. Själva implementeringen i form
av förändringsarbeten på de olika sjukhusen (primärvården och kommunerna) bygger på
den föreskrivande (normativa eller deskriptiva) modellen. Det innebär att en teoretisk
modell utgör bas för de ställningstaganden som görs för respektive enhet inom vårdkedjan
(vårdnivån). Här handlar det om att utveckla och formulera kriterier och riktlinjer för hur
implementeringen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa ska kunna prövas (revideras) i den
kliniska verksamheten, med de fyra logikerna och närsjukvårdsperspektivet som grund.
Förändringsprocesser handlar om att ”lära om” vilket kräver förutsättningar för nytt
lärande, vilket Region Skåne säger sig ge via sin vision om en ”lärande organisation”.
Resultatet från denna studie, rent teorietiskt, kan användas i processen att uppnå en social
förändring. Ett förändringsarbete kan aldrig bli helt strukturerade som slutmål då det alltid
kommer att föras en kamp om hur strukturen ska se ut. Diskurserna som vi rör oss inom
har en tyngd och en tröghet som vi är mer eller mindre inkapslade i, vilket gör att det hela
tiden finns ett stort område av objektivitet som vi som individer och anställda, har svårt att
tänka annorlunda i. Det är ett helt ”normalt” beteende. Vi behöver alltid en eller annan
konkret strukturering för att överhuvudtaget uppfatta världen som meningsfull. Förändringar stör vår strukturering som vi är vana vid. Vidare behöver vi som individer och
anställda förstå syftet med förändringen både för organisationens del, verksamhetens del
men framförallt hur det påverkar mig som anställd och mina arbetsuppgifter.
Om organisationen förbereder sig väl inför de förändringar som måste genomföras på
arbetsplatsen ökar förutsättningarna för att resultatet av dessa blir lyckat. Det gäller både
för de anställda som för verksamheten. Det ligger i alla parters intresse att ett förändringsarbete förankras väl bland medarbetarna i organisationen och att det ges möjlighet att aktivt delta i arbetet.
Det aktiva handlar om att både få lov att komma med synpunkter och idéer men framförallt att
dessa också hörs och lyfts fram.

Då skapas engagemang och känsla av att detta berör mig och det kan jag påverka. Tillit till
personalens förmåga att ha kunskap om verksamheten och arbetsuppgifterna är viktiga.
Därför är deras tankar och synpunkter av stort värde. ”Högt i tak” via diskussioner som
dialoger. Det gäller att skapa forum för dessa möten. Vidare gäller det att inte skapa
konflikträdsla inom verksamheten eller hos individerna. Människor som arbetar i
organisationen måste förstå vad de själva ska göra, sin egen roll och sitt ansvar, men även
att de är klara över vilket mål eller vilken uppgift som organisationen har. Det gäller att
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klargöra individens, guppens eller organisationens mål, ansvar, befogenheter och roller.
Uppstår konflikter så bygger konflikthantering på samverkan genom att båda parter i
konflikten vinner på lösningen. Vid stora förändringsarbeten är konflikter oundvikliga.
”Kraschade” förändringsprocesser/-arbeten handlar ofta:
om en bristande målförståelse: → skapa höjd kunskap;
om en låg förändringsvilja → skapa ökad strukturvetande och
om att man anser sig ha för lite kraft → skapa ”morötter”.

Flera faktorer medverkar till att en lyckad implementering av Skånsk Livskraft – vård och
hälsa möjliggörs. Det handlar också om att skapa en organisationskultur som är positiv till
förändring, ett paradigmskifte inom skånsk hälso- och sjukvård. Detta kan ske genom
bland annat möjlighet för personal (medborgare/patienter) till aktivt deltagande, informationsutbyte och arenor för kommunikation. En strategi är att arbeta med pilotprojekt som
tar flera men avgränsade steg i riktning mot den långsiktiga visionen och lär under vägen
(en lärande organisation). Incitament (utlösande impulser) i organisationen och implementeringsuppföljningar är a och o. Införandeprocessen av Skånsk Livskraft – vård och
hälsa innebär en lång process av att identifiera utvecklingshinder och lyfta fram utvecklingspotentialer.
När jag kom till vårdenhetschefens möte med avdelningscheferna på sjukhuset, och skulle
informera om min studie och önskemålet om att få göra en enkätstudie ute hos medarbetarna på avdelningarna, var det inget ”jubel” som mötte mig utan tvärtom lite ”skepsis”.
Det var den tolkning jag gjorde av min närvaro och ämnesinnehåll i studien i det första
skedet. Vårdenhetschefen betonade dock värdet av studien, vilket jag upplevde blev min
inkörsport för studiens genomförande. När jag kom till personalrummen för att sätta ut
brevlådan för enkäten så kunde jag inte finna någon information om Skånsk Livskraft –
vård och hälsa i rummen, det vill säga i pappersform i pärmar eller liknade, som åtminstone var synligt för mina ögon.
Personalen som mötte mig var skeptisk till studien då de menade att de ändå inte visste
något om projektet så studien skulle därmed ”kamma noll”, sa några. De visste inte heller
var information fanns om utvecklingsprogrammet och sitta vid någon data och söka
information gick inte, då det inte fanns tillräckligt med datorer på avdelningen, och att
tiden inte räckte till att söka information, och några sa också att de inte ”var så haj på
data”.
I ett brev från regionstyrelsens ordförande i somras 2004 (se bilaga 4), ”Efter regn kommer solsken”, skriver Uno Aldegren om beslutet i fullmäktige av Skånsk Livskraft – vård
och hälsa, och om Region Skånes budget för nästa år.
Han liknar det vid att citat; ”Stå vid svarta tavlan och försvara terminens stora skolarbete”, i en
metafor att beskriva den handlingskraft och kompetens som finns i Region Skånes hela
organisation.

Ett tvärpolitiskt samförstånd ligger bakom besluten. Han säger vidare i brevet, att ansvaret
för ekonomin måste delas av alla delar av Region Skånes verksamheter genom tuffa
besparingar på alla områden, i ett sätt att långsiktigt kunna garantera vår gemensamma
välfärd.
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För att få ut mer av den kompetens som finns inom organisationen skapas ett utvecklingscentrum inom Region Skåne, som hjälp att hitta nya sätt att tänka och därmed nya lösningar. En katalysator för förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvården. När Skånsk
Livskraft – vård och hälsa går in i genomförandefasen är detta extra viktigt.
7.2. Vad är min slutsats av uppsatsen?
I ett förändringsarbetes målstyrning ska personalens personliga inflytande framgå. Genom
olika former och utgångspunkter av återkopplingar stärks förutsättningarna för framgång i
en förändringsprocess. Förändring är relaterat till hur personalen (men även patienten/
medborgarens tolkning av medias rapportering) uppfattar och tolkar pågående situation till
egna inre faktorer och möjlighet till förändring, som till yttre faktorer som påverkar (den
egna sjukhusorganisationens villkor samt Region Skånes aktuella ekonomiska situation). I
lärande organisationer, som Region Skåne, ska förändringsarbetet synliggöras för att falla
väl ut. Det har också gjorts via information till journalister för att nå ut till medborgarna
och patienterna, liksom information på Region Skånes hemsida på internet.
Personalen har i sitt lönekuvert varje månad erhålligt information via skriftlig uppdatering
i informationsbladet ”Skånenytt”. Tidskriften Region Skåne delas ut till medborgarna en
gång per år i augusti, och till tjänstemännen inom Region Skåne inför varje regionfullmäktige. I organisationens eget intranät (för anställda) finns all information att tillgå
om organisationsutvecklingen samt beslutsprocesserna i Skånsk Livskraft – vård och
hälsa. Datorer och tid för personalen måste finnas att kunna söka information på arbetstid.
Att demokratin har fungerat visar på de demonstrationer som varit ute i samhället när
diskussion om eventuella nedläggningar av vårdcentraler dök upp i media. Alla insändardebatter från medborgare, lokala politiker och sjukvårdspersonal visar också på engagemang i de politiska processerna. Läkare har intervjuats och framfört sina synpunkter om
sjukhusprofileringar och primärvårdens roll i samhället, et cetera. I engagemangen fanns
protestlistor via namnunderskrifter från personal och samhällsmedborgare. Debatten har
knappast undgått någon. Detta till trots visar min studie att engagemanget eller förståelsen
för utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft – vård och hälsa, inte är självklart inom sektorn själv, medicinkliniken och internmedicin, som är basen i Närsjukvården.
Huvuddelen av den internmedicinska verksamheten är att betrakta som närsjukvård står
det på Region Skånes hemsida om utvecklingsprogrammet. Det innebär att närsjukvården
kommer att påverka våra sjukhus medicinvårdavdelningar, men även medicinmottagningar, som ska arbeta förebyggande med folkhälsovårdarbetet och de stora folksjukdomarna.
Här behövs synliggöras explicita (är de som jag är medveten om) och implicita (omedvetna, men som jag agerar utifrån) åsiktsstrukturer i implementeringsförfarandet av
Skånsk Livskraft – vård och hälsa, för att optimalt organisera i förändringsprocessen. Det
handlar om att ha fokus på relationen av sociala strukturer och de arenor för konstruktionoch reproduktion- (åter-) skapande kulturella kategoriseringar som bildas
Detta visar på hur organisationskulturen skapar eller glömmer att skapa, arenor eller mötesplatser för samspel och kommunikation. Strukturen är övergripande, då arenorna finns i
de professionsprojekt som lett till att de fyra logikerna konstruerats, som i sin tur lett till
att media, internet och informationsbladet ”Skånenytt” samt tidskriften Region Skåne, lett
arenainformationen. Men personalen ”på golvet” har inte alltid förstått innebörden, men
inte heller deras chefer. Ett hierarkiskt problem?!

45 (59)

Min tolkning av studien är att ”man väntat på verksamhetschefen eller sjukhuschefen att
sköta rodret för Skånsk Livskraft – vård och hälsa” då bedömningen har varit att ”det inte
involverar enheten ännu”. Detta på grund av att verksamheterna ”har fullt upp” med att
sköta verksamheten, det vill säga vårda patienterna. Det har pågått projekt att utveckla
enheten/avdelningen, men samband till Skånsk Livskraft – vård och hälsa har inte kunnat
skönjas av medarbetarna. Projektets kansli i Kristianstad, har på grund av utvecklingsprogrammets komplexitet, medvetet lagt strukturen och strategin i förändringsprocessen
på ett övergripande plan, då alla politiska beslut styrt hur de skånska sjukhusens framtid
ska se ut. Den 29 junis regionfullmäktigemöte (2004) ger startskottet fullt ut att implementera Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
Studien omfattar ett lågt statistiskt underlag men visar ändå via valet att besvara enkäten
eller att inte besvara enkäten, brist på engagemang i frågan. Engagemanget som jag tolkar
är brist på förståelse för hur detta utvecklingsprogram ska förändra arbetssätt eller ändra
på strukturen eller strategin på den egna arbetsplatsen. Och om inte cheferna skapar forum
för ett så stort förändringsarbete, inne på arbetsplatsen, så ligger diskussionerna i träda
trots medias ständiga bevakning och information till medborgarna, i ett försvar av att det
nog inte är så viktigt för den egna arbetsplatsen ännu.
Motstånd till förändring finns alltid av individer som strävar efter att bevara sina gränser
och system av inbördes relationer. Cheferna är inte unika här, då de också är en del av
detta system.
Det krävs dynamiska modeller för att lyfta fram en förändring och det är vad som är viktigt nu i
nästa fas, när det politiska beslutet är taget att införa Skånsk Livskraft – vård och hälsa.

Förändringen sker omgående och år 2005 ska verksamheterna arbeta utifrån utvecklingsprogrammets intentioner.
Min slutsats är därmed att Region Skånes sjukvårdsorganisationer inom landstingets egna
enheter, primärvården och samarbetet med kommunvården, behöver dynamiska modeller i
sitt implementeringsförfarande, och att chefernas förståelse för hur detta påverkar deras
enheter är viktig för att personalen, det vill säga implementerarna, som skapar förutsättningar för patienten i dess samverkan mellan de olika vårdaktörerna, ser vinsterna med
implementeringen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Det är avgörande för hur utfallet
blir.
Utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft innebär stora förändringar för sjukvården i
Skåne. Utfallet av enkätstudien är på grund av komplexiteten i förändringsprocessen inte
förvånande. Dessutom vill jag lyfta fram vikten av medias informationsansvar och att
Region Skåne har hållit journalisterna a´jour om Skånsk Livskrafts processförfarande. På
så sätt hålls samhällsmedborgarna informerade om vad som händer inom sjukvården.
Kunskap är något som uppstår i mötet med andra människor och därmed är det här
lärandet sker. Min studie har inte för avsikt att vara normativ utan deskriptiv. Teorierna
och begreppen är verktygen att använda i en förändringsprocess mot direktiven vad, det
vill säga, Region Skånes beslut om Skånsk Livskraft – vård och hälsa, målstyrning. Här
handlar det om att det är viktigt att göra rätt saker. Direktivet hur, handlar om värdet av
att göra saker rätt, direktstyrning. Det är en process i mål- och resultatstyrning inom en
lärande organisation. Kunskap är inte absolut, den förändras över tid. Lärandeprocessen är
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viktig för att inte skapa maktlöshet och låsning i tänkandet hos verksamheter, ledare och
medarbetare. Effekten kan bli ett sökande efter enkla lösningar, i stället för att se på vad
och hur processerna, i ett patientnytta perspektiv och i ett personalperspektiv.
7.3. Vad har denna studie lärt mig som forskare?
Det intressanta här har varit att jag har lärt mig mycket om förändringsarbete både vad
teorier säger och vad forskning visar. Min egen studie har visat på den komplexitet som
ett förändringsarbete innebär. Skånsk Livskraft – vård och hälsa är dessutom det största
förändringsarbetet inom skånsk sjukvård, vilket gör denna studie och förändringsprocess
extra intressant att följa.
Från samma litteratur och forskning finns det oerhört mycket att hämta beroende på vilken
infallsvinkel som problemformulering i forskningen har. Därför rekommenderar jag varmt
att läsa referenserna för vidare forskning och ytterligare fördjupning i ämnet. Vidare ger
sökorden stor bredd inom ämnet och här kan dessa ge ytterligare breddning och fördjupning inom temat förändringsarbete, liksom personalkunskap och organisationsutveckling. Det blev stor mängd material till uppsatsen, vilket visar på den komplexitet
området har, och svårigheten att sortera. Detta har lett till att jag delar upp min studie i två
uppsatsdelar, del 1 på c-nivå i sociologi (60 poäng) och del 2 på d-nivå i sociologi (80
poäng). Studien har därmed lärt mig hur viktigt det är att koppla samman individen med
arbetsuppgiften (mikronivå), med organisationen (makronivå) och med omvärlden (metanivå) via ledarskapets gruppdynamiska påverkan, så att individen i verksamheten får del
av uppdragsgivarens visioner och därmed blir del av Skånsk Livskraft – vård och hälsas
implementeringsprocess.
7.4. Hur ska jag gå vidare med mina studier?
Varje patient ska ha en individuell medicinsk vårdplan som denne tar del av och kan påverka oavsett vårdlogik, står det i Skånsk Livskrafts dokumentinformationer (se not 1 i
källförteckningen). Det står också att uppdraget inom Skånsk Livskraft – vård och hälsa
är, att huvuddelen av den internmedicinska verksamheten är att betrakta som närsjukvård.
Vidare läser jag att närsjukvård handlar om den enskildes trygghet i att få vård vid rätt
tidpunkt, med rätt insats och på rätt vårdnivå. Ett nytt vårdsystem som bygger på
processtänkande utifrån patientens behov.
Detta leder till att personalfunktionen och kompetensen sätts alltmer i fokus inom de olika
professionerna, då det handlar om att lyssna till patientens önskemål, en ”kundanpassning”. Verksamheter måste anpassas efter både patientbehov som personalbehov. Detta
kräver tillgång till information och kompetensutveckling för att medarbetaren i organisationen/verksamheten kan ta sitt egenansvar och utöva medarbetarskap, och kunna se helheten. Ett intressant tema för de som studerar inom Personal- och arbetslivsprogrammet.
Dessa synvinklar är intressanta att studera hur det följs upp inom organisationen i
processarbetet. Därför följer jag upp Skånsk Livskraft – vård och hälsa i en sociologisk
uppsats (del 2) på magisternivå. Debatterna är heta kring utvecklingsprogrammet och det
är en förändringsprocess som kommer att ta tid. En pedagogisk organisation (den lärande
organisationen) och ett pedagogiskt ledarskap är också ett intressant fokus för höstens
studier 2005 (pedagogik 61-80 poäng), där kommunikationsarenorna för Skånsk Livskraft
– vård och hälsas implementering kan följas upp. Infallsvinklarna är många.
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Ett annat intressant fokus för andra som vill utveckla min uppsats är Närsjukvårdsperspektivet, en av de fyra logikerna, fokus på patientens väg genom sjukvårdssystemet.
Viktigt att nämna här är också att Region Skåne i samarbete med Högskolan i Kristianstad, skapar en forskningsplattform med fokus på närsjukvård för utvecklingen av Skånsk
Livskraft – vård och hälsa (se not 6 i källförteckningen). Alla referenser till Region
Skånes utvecklingsprogram Skånsk Livskraft – vård och hälsa, kan kontrolleras via
Skånehuset i Kristianstad, vars projektkansli arkiverat alla dokument som skrivits om förändringsprocessen och dess olika beslut. Region Skåne har på sin hemsida olika arkiv där
man kan söka sig fram till de olika dokumenten. Här finns också arkiv från medias rapportering om förändringar inom sjukvården i samband med processarbetet.
Uno Aldegren, regionstyrelsens ordförande, skriver i sitt brev till de anställda
(se bilaga 4) om vad Albert Einstein en gång sa, vilket jag instämmer i och avslutar min uppsats med:
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
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Bilaga 1: Missivbrev inför enkätundersökning
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Enkätundersökning
Urvalsgrupp: Personal inom medicinklinikerna
Region Skånes hälso- och sjukvårdssektor.
Kristianstad 04.02.25.
Tack för att Du vill vara en del av min studie och därmed underlätta genomförandet av
min undersökning och fortsatta utveckling.
Jag som genomför denna undersökning studerar Sociologi vid Institutionen för beteendevetenskap Högskolan i Kristianstad. Undersökningen utgör en c-uppsats (60 poäng) inom
ämnet sociologi, med vald inriktning mot organisation och ledarskap. Studien genomförs
som en fristående delkurs (41-60 poäng). Min undersökningsfråga är:
HUR IMPLEMENTERAS SKÅNSK LIVSKRAFT – VÅRD OCH HÄLSA
UTE I MEDICINKLINIKERNAS VERKSAMHET?
Skånsk Livskraft – vård och hälsa är ett utvecklingsprogram med visionen att utveckla den
skånska sjukvården. Förändringsarbete i samhället och i arbetslivet har ökat, verksamheter
omprövas och yrkesroller förändras. Förändringar verkar komma vare sig vi vill det eller
inte?
-

Hur upplever personal vid medicinklinikerna att detta visionsarbete förs ut i
verksamheten? Känner alla till att detta arbete pågår?

Enkäten behandlas konfidentiellt och Du garanteras full anonymitet. Din medverkan i studien är givetvis frivillig. Studien genomförs under perioden: 04-02-25-03-17.
Lägg den besvarade enkäten i svarslådan som finns i personalrummet !
Alla svar kommer att sammanställas i ett statistiskt program (kvantitativ behandling)
medan de sista öppna frågorna kommer att sammanställas som en tolkning av synpunkter
(kvalitativ behandling). När sammanställningen är gjord kommer enkäten att förstöras. Ni
kommer att erhålla ett exemplar av den färdigställda studien till varje arbetsplats personalrum. Alla enkäter kommer att blandas och ingen arbetsplats kommer att utgöra en enskild
studie.
Jag sätter mycket stort värde på att Du vill vara delaktig i min studie och avsätter
tid för detta till mitt förfogande. Enkäten beräknar jag ta cirka tio minuter att
besvara.
Arbetsgivaren har gett tillstånd till att studien genomförs.
Med vänlig hälsning
Ingela Bengtsson
(e-mail adress: xxxxxxxxxxxxxxx) Bostads tfn: xxxx-xxxxx.
Student vid Högskolan Kristianstad Institutionen för beteendevetenskap
SOC 122. 41-60 poäng inom ämnet sociologi. Tel:044-203200 Fax 203203.

Bilaga: Enkäten

Bilaga 2:
Enkät om:
SKÅNSK LIVSKRAFT – VÅRD OCH HÄLSA
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Kristianstad 04.02.25.

Lägg enkäten i svarslådan i lunchrummet när Du är klar *
De uppgifter som lämnas kommer inte att användas för annat syfte än just denna
undersökning!
Vänligen markera med kryss (X) efter det svarsalternativ som Du väljer.
Endast ett svarsalternativ, om ej annat anges.
1. Är Du

man (

)

eller kvinna (

)

2. Ålder? - 24 år ( ), 25-34 år ( ), 35-44 år ( ), 45-54 år ( ) 55 - år ( ).
3. Vilken befattning har Du? läkare ( ), sjuksköterska ( ), undersköterska ( ),
annan befattning inom sjukvården ( ).
4. Hur lång yrkeserfarenhet har Du inom Ditt yrke?
0-3 år ( ), 4-7 år ( ), 8-11 år ( ), 12 - år ( ).
5. Hur lång anställningstid har Du vid Din nuvarande anställning?
0-3 år ( ), 4-7 år ( ), 8-11 år ( ), 12 - år ( ).
6. Går Du någon utbildning/kurs för närvarande som höjer Din kompetens på arbetet?
Ja ( ) Nej ( )
7. Har Du planerat in att gå någon utbildning/kurs som kommer att höja Din kompetens?
Ja ( ) Nej ( )

TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE PÅSTÅENDEN OCH FRÅGOR:
Svara på varje påstående/fråga genom att ringa in det alternativ som bäst stämmer in
på Dig och Din situation. Skalan är graderad från 1 till 7, där 1 står för att påståendet
inte stämmer och 7 för att påståendet stämmer helt. Förstår Du inte påståendet eller
frågan sätt då kryss i parentesen ( X ) som följer efter varje påstående/fråga.

8. Jag är informerad om Skånsk Livskraft – vård och hälsa.

(

)

9. Jag har förstått målsättningen med utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft –
vård och hälsa.
(

)

Instämmer inte alls
1
2
3

Instämmer inte alls
1
2
3

4

4

5

5

6

6

Instämmer helt
7

Instämmer helt
7
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10. Min arbetsbelastning just nu gör att jag inte har haft möjlighet att sätta mig
in i projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
Instämmer inte alls
1
2
3

4

5

4

5

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

4

5

)

(

)

(

)

(

)

6

(

)

Instämmer helt
7

17. Samarbetet mellan läkare och sjuksköterska / sjuksköterska och
undersköterska påverkar hur jag utför mina arbetsuppgifter.
Instämmer inte alls
1
2
3

(

Instämmer helt
7

16. Jag har diskuterat projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa
med mina närmaste kolleger.
Instämmer inte alls
1
2
3

)

Instämmer helt
7

15. Jag har diskuterat projektet Skånsk Livskraft – vård och hälsa
med min närmaste chef.
Instämmer inte alls
1
2
3

(

Instämmer helt
7

14. Uppföljning av Skånsk Livskraft – vård och hälsa är viktigt .
Instämmer inte alls
1
2
3

)

Instämmer helt
7

13. Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer inte att förändra
mina arbetsrutiner.
Instämmer inte alls
1
2
3

(

Instämmer helt
6
7

12. Jag kan inte påverka utformningen av projektet Skånsk Livskraft
vård och hälsa
Instämmer inte alls
1
2
3

)

Instämmer helt
6
7

11. Skånsk Livskraft – vård och hälsa medför att jag behöver
kompetensutveckla mig i mitt yrke.
Instämmer inte alls
1
2
3

(

Instämmer helt
6
7

18. Hur relationer är uppbyggda mellan yrkesgrupper avgör om
förändringsarbeten kan införas.
Instämmer inte alls
1
2
3

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Instämmer helt
7

26. Jag har förstått vad Närsjukvårdsperspektivet innebär för patienten.
Instämmer inte alls
1
2
3

)

Instämmer helt
7

25. Jag har förstått vad Närsjukvårdsperspektivet innebär för sjukvården.
Instämmer inte alls
1
2
3

(

Instämmer helt
7

24. Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer att förändra
mina arbetsrutiner.
Instämmer inte alls
1
2
3

)

Instämmer helt
7

23. Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer att innebära
stora förändringar för patienten.
Instämmer inte alls
1
2
3

(

Instämmer helt
7

22. Skånsk Livskraft – vård och hälsa kommer att innebära
stora förändringar för sjukvården.
Instämmer inte alls
1
2
3

)

Instämmer helt
7

21. Delaktighet är viktigt för mig för att jag ska kunna förstå
målsättningen med Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
Instämmer inte alls
1
2
3

(

Instämmer helt
7

20. Delaktighet är mycket viktigt i allt förändringsarbete.
Instämmer inte alls
1
2
3

)

Instämmer helt
7

19. Min delaktighet i ett förändringsarbete är styrt av hur tidigare
samarbete fungerat.
Instämmer inte alls
1
2
3
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(

Instämmer helt
7
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27. Närsjukvårdsperspektivet handlar om var patienten ska vårdas.

(

)

28. Mina arbetsrutiner förändras inte för att vi inför ett Närsjukvårdsperspektiv. (

)

Instämmer inte alls
1
2
3

4

Instämmer inte alls
1
2
3

5

4

5

6

6

Instämmer helt
7

Instämmer helt
7

29. Det är ingen mening att planera för lång tid framåt, då det oftast ändå inte
blir som man tänkt sig.
Instämmer inte alls
1
2
3

4

5

6

4

5

6

4

5

6

(

)

(

)

Instämmer helt
7

31. Jag tycker att det varit för mycket förändringsarbeten på min arbetsplats.
Instämmer inte alls
1
2
3

)

Instämmer helt
7

30. Arbetsprestation och förändringsarbete hänger ihop.
Instämmer inte alls
1
2
3

(

Instämmer helt
7

32. Skulle Du vilja vara delaktig i ett projektarbete inom Skånsk Livskraft – vård och hälsa?
JA

(

)

NEJ

(

)

33. Är Du delaktig i något förändringsarbete nu på Din arbetsplats?
JA

(

)

NEJ

(

)

34. a) Anser Du att Din kunskap och kompetens tas tillvara fullt ut av Arbetsgivaren?
JA

(

)

NEJ

(

)

b) Vill Du att Arbetsgivaren ska ta tillvara Din kunskap och kompetens mer?
JA

(

)

NEJ

(

)
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35. Vill Du förbättra något på Din arbetsplats som Du kan komma på just nu?
Ja ( ) Nej ( ) Om Du svarar Ja…ge förslag nedan på vad det skulle vara.
Obs! Frivilligt!!
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
FORTSÄTT GÄRNA OCH SKRIV PÅ BAKSIDAN

36. Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna
här (fortsätt gärna på baksidan av pappret) eller på separat ark. Tack för Din medverkan!
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Än en gång: Tack för Din medverkan!
Jag sätter stort värde på att Du svarat på enkäten och på så vis hjälper mig i min
undersökningsstudie. Resultaten behandlas anonymt och statistiskt riktigt.
Ni kommer att erhålla ett exemplar till avdelningen på den färdigställda studien.
Med vänlig hälsning Ingela Bengtsson.
Högskolan Kristianstad Institutionen för beteendevetenskap
SOC 122 Sociologi C-nivå 60 poäng Kandidatexamen.
< http://www.hkr.se >
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Fortsätt gärna här och skriv Dina synpunkter i fråga 35 och 36:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga 3: Sjukhusöversikt inom Region Skåne
Källa: Region Skånes hemsida < http://www.skane.se > 2004
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Bilaga 4. Regiondirektörens brev till alla anställda per 16 juni 2004. (sida 1 av 2)
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