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Sammanfattning    
Ett omställningsarbete pågår inom Sveriges regioner, som bl.a. innebär att primärvårdens 

roll ska stärkas, finnas nära patienterna, vara lättillgänglig och effektiv. Inom Västra 

Götalandsregionen pågår omställningsarbetet på olika sätt. Ett omfattande 

förändringsarbete pågår vid en vårdcentral som sedan länge haft behov av förändring 

p.g.a. hög personalomsättning, svårigheter att rekrytera kompetent personal samtidigt 

som medarbetarna som arbetade kvar fick en sämre arbetssituation. Ortens invånare och 

vårdcentralens patienter påverkades genom en försämrad kontinuitet. På vårdcentralen 

har förändringsarbetet startat och man arbetar numera med både forsknings-, utvecklings- 

och innovationsarbeten.  Det saknades en förståelse för medarbetarnas erfarenheter från 

förändringsarbetet. Syftet med denna studie var att beskriva medarbetarnas erfarenheter 

från den process som vårdcentralens förändringsarbete inneburit. Ett förändringsarbete 

som har lett till att benämnas som en innovationsvårdcentral. För att kunna beskriva 

erfarenheterna gjordes en kvalitativ intervjustudie med sex informanter från 

vårdcentralens fyra yrkeskategorier. En manifest innehållsanalys med en induktiv ansats 

har använts. Resultatet beskriver en tilltro till vårdcentralens förändringsarbete där 

informanterna känt sig delaktiga. I början av förändringsprocessen fanns en viss oro över 

att förändra invanda arbetssätt även om informanterna ansåg att förändringarna var 

nödvändiga. Förnyade arbetssätt har medfört att man arbetar mer effektivt, vilket både 

medarbetarna och patienterna har nytta av. Behovsanpassad utbildning har genomförts 

och kompetensutveckling bidrar till att medarbetarna får till sig nya forskningsrön, vilket 

kan ge patienterna en bättre vård. Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning 

vilket gör att studiens resultat kan bidra till att utvärdera det förändringsarbete som görs 

på vårdcentralen, samtidigt som resultatet kan vara betydelsefullt för framtida bildningar 

av innovationsvårdcentraler. 

 

 

Nyckelord: Förändringsarbete, Organisationsförändring, Förändringsprocess, 

Delaktighet, Arbetsengagemang, Teamarbete, Innovationer, Primärvård 

  



   

 

   

 

FÖRORD 

Våren 2020 blev en annorlunda tid för oss alla. Coronapandemin gjorde att många 

uppgifter behövde göras på annorlunda sätt än de vanliga och den sociala distanseringen 

gjorde att vi inte kunde träffas på samma sätt som vi brukade. Trots det finns det flera 

saker jag är tacksam för. Jag är tacksam för min chef som ledde mig in på denna studies 

ämne. En studie som det fanns ett behov av och som passade så bra in i 

magisterprogrammets huvudområde. Den verksamhet jag arbetar inom är en kreativ miljö 

med påhejande chef och kollegor, jag är glad att jag är en del av denna miljö. Ett stort 

tack till vårdcentralchefen och informanterna som tog sig tid för intervjuer trots deras 

pressade arbetssituation. Det har varit så spännande och intressant att få höra era 

berättelser! Tack också till min handledare! Vi hann bara träffas en gång före kraven på 

social distanseringen trädde i kraft, sedan klarade vi av handledningen via mejl, telefon 

och distansmöten. Digitala möten har blivit en vana under våren och det fungerar bra att 

få konstruktiv kritik och uppmuntran på det sättet också!  

 

Jag har verkligen trivts med mitt val av ämne! Jag har lärt mig mycket och jag har tyckt 

att det har varit både roligt och intressant. Dessutom har jag användning av studierna i 

mitt arbete.  Men även roliga och intressanta saker tar tid och kraft. En del av studietiden 

har jag och hunden tillbringat i fritidshuset, där lugnet och naturen gett mig kraft och 

energi. Jag vill slutligen tacka min familj och vänner, som hejat på under studiernas gång!  

 

Nu ska hjärnan få vila lite medan jag går ut i trädgården och möter sommaren! 

 

Eva 
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INLEDNING 

Det pågår ett omfattande omställningsarbete inom Sveriges regioner. Omställningsarbetet 

startade genom slutbetänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) där delar av innehållet 

innebär att primärvårdens roll ska stärkas. Vården ska finnas nära patienterna, vara 

lättillgänglig och effektiv. Inom Västra Götalandsregionen (VGR) pågår 

omställningsarbetet på olika sätt och primärvårdens forsknings- och utvecklingsenheter 

(FoU) bidrar med forskningskunskap.  Ett viktigt förändringsarbete pågår vid Närhälsan 

Färgelanda vårdcentral som sedan en längre tid haft behov av förändring. Vårdcentralen 

fick en hög personalomsättning där både chefer och medarbetare slutade, det var svårt att 

rekrytera kompetent personal och medarbetarna som fanns kvar på arbetsplatsen fick en 

sämre arbetssituation där de inte mådde speciellt bra. Detta påverkade även ortens 

invånare och vårdcentralens patienter som inte upplevde att de fick träffa samma 

vårdpersonal då de sökte vårdcentralen, kontinuiteten försämrades. På vårdcentralen har 

förändringsarbetet startat och man arbetar med olika forsknings-, utvecklings- och 

innovationsarbeten.  Vid författarens arbetsplats inom VGR, FoU primärvård Fyrbodal, 

har man under de senaste 15 åren bedrivit en mängd olika projektarbeten inom olika 

ämnesområden. Traditionellt kliniska ämnen har börjat kompletteras med ämnen som 

patientmedverkan, organisationer och innovationsarbeten. Inom FoU primärvård VGR, 

arbetar man med att organisera forskningsplattformar för att stärka forskningen inom 

olika områden. Den senast startade forskningsplattformen ska bedriva forskning inom 

innovationsarbete, metod-, organisations- och verksamhetsutveckling. Författarens 

intresse för ämnet gjorde att det kändes intressant att studera de erfarenheter som 

vårdcentralens medarbetare har av den förändringsresa de är en del av.  

 

 

BAKGRUND 

Under mars månad 2020 har huvudbetänkandet i utredningen ”Samordnad utveckling för 

god och nära vård” färdigställts (SOU 2020:19). Framgångsfaktorer som lyfts fram för 

att nå god och nära vård är bland annat personcentrering och involvering av invånare, 

patienter, närstående och medarbetare. Här betonas särskilt interprofessionellt lärande, 

som man når då olika professioner samarbetar och lär av varandra, samt ett salutogent 

förhållningssätt. Det salutogena förhållningssättet har ett fokus på att stärka hälsa och inte 

enbart behandla sjukdom. Genom att förebygga och skjuta upp insjuknande i kroniska 

och akuta sjukdomar kan resurser användas mer effektivt och man kan i större grad 

undvika mänskligt lidande. I huvudbetänkandet menar man också att infrastruktur, 

forskning samt digitalisering ska ske utifrån verksamheternas, så väl som patienternas, 

behov. 

 

Vårdcentralens förändringsresa 

Vid vårdvalets införande (SFS 2008:962) ökade konkurrensen för de offentligt 

finansierade vårdenheterna genom att privata vårdgivare fick möjlighet att teckna 

vårdavtal med regionerna. Det ekonomiska ersättningssystemet förändrades och cheferna 

fastnade i ökade administrativa rutiner. Många vårdcentraler har känt av dessa svårigheter 

och Närhälsan Färgelanda vårdcentral är en av dem. I mindre orter kan förändringar vara 

mer kännbara än i större. Färgelanda kommun som ligger i Dalsland, Västra Götalands 
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län, har en landareal på 593 kvadratkilometer där ca 6 600 personer bor. För att ge mer 

information om den demografiska bilden av kommunen se tabell 1. Vårdcentralen, som 

är den enda i kommunen, drabbades av en hög personalomsättning, svårigheter att 

rekrytera kompetent personal och arbetssätt behövde förändras. Våren 2016 var det ett 

chefsbyte på vårdcentralen. Den nya chefen insåg att en förändring var nödvändig för 

vårdcentralens överlevnad. Det fanns ett stöd hos överordnade chefer i organisationens 

ledning och förändringsarbetet startade redan under hösten samma år. Genom externa 

medel hade man möjlighet att som en första aktivitet, engagera en konsult som lärde ut 

Lean-metoden. Hela arbetsgruppen engagerades i arbetet och genom att använda sig av 

Lean-metoden fick man ordning på den bristande telefontillgängligheten. Vid ett nytt 

chefsbyte tog den nya chefen vid den påbörjade förändringsvägen. Man såg att ett sätt för 

att skapa en god atmosfär på vårdcentralen var att mer strategiskt börja arbeta med 

innovationsarbeten. Det fanns ett fortsatt stöd i organisationens ledningsstruktur för detta 

och arbetet har lett till att man både inom primärvårdens förvaltning Närhälsan, och hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen numera benämns som en innovationsvårdcentral.  

 

Genom förändringsarbetet hoppas man på att kunna erbjuda något extra till medarbetare 

som lockas av ett sådant sätt att arbeta, det vill säga att det blir en spännande och attraktiv 

verksamhet att arbeta i för de som utöver det ordinarie uppdraget är intresserade av både 

forskning, utveckling och innovationsarbete. På vårdcentralen har man börjat använda 

nya arbetsmetoder och digitala arbetssätt. Man ska även fungera som testbädd för att i 

samarbete med företag testa av olika nya material, metoder etcetera. Detta är en strategi 

för att göra förändringsarbetet hållbart. Förändringsarbetet förväntas göra så att 

personalen trivs och väljer att stanna kvar samt bidra till en ökad vårdkvalitet som gör att 

patienterna ska känna sig tryggare med att komma dit. 

 
Tabell 1 Färgelanda kommun i siffror (Ekonomifakta u.å.) 

  Färgelanda  Sverigemedel 

Invånare 2019, st.  6 637  35 612 

Befolkningsökning 2016–2019, %  0,2  3,3 

Medelåldern, år  44,5   41,3 

Andel högutbildade 2019, %  12,4  27,6 

Förvärvsarbetande 2019, %  80,0  79,5 

Företagare 2018, %  9,0   6,1 

   

Arbetsgivarens betydelse för medarbetarnas trivsel och engagemang 

Omställningsarbetet innebär ett stort förändringsarbete där man fortsatt behöver tänka på 

att arbeta hållbart med en bibehållen hög vårdkvalitet. Med hållbarhet avses här stabila 

organisationer med en god arbetsmiljö där både chefer och medarbetare känner sig 

motiverade och väljer att stanna kvar i verksamheten. Det innebär även effektiva 

arbetssätt som gör att de ekonomiska resurserna används på bästa sätt samt att 

befolkningen har tillgång till en god vård som finns i deras närhet, som erbjuder bästa 

möjliga kontinuitet och tillgänglighet. Över 1 miljon personer arbetar inom den svenska 

välfärden och bidrar därmed till att vården håller en hög standard (SKL 2016). För att 

åstadkomma hållbara organisationer är det viktigt att medarbetarna trivs i sina arbeten. 

Arbetets ledning och organisering är avgörande för hur arbetsengagemang uppstår och 
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kan bibehållas. Dellve, Andreasson & Jutengren (2013) har beskrivit olika ledarstilar som 

fungerar bäst då man vill uppnå arbetsengagemang. De beskriver även faktorer som har 

betydelse när det gäller chefernas vilja att fortsatt arbeta i sin chefsposition. Genom det 

transformativa ledarskapet inspireras medarbetarna till att bli engagerade och lojala 

(Alvesson 2013). Cheferna behöver dessutom ha en förmåga att bygga arbetsgrupper där 

medarbetarna lär av varandra, utvecklas tillsammans och är stabila. Det är först då som 

chansen ökar att nå arbetsengagemang (Sanjeev & Surya 2016).  

 

Det finns skillnader i hur “grupp” och ”team” definieras. Nationalencyklopedin beskriver 

team med samverkan, medan grupp beskrivs med samhörighet (Carlström & Berlin 2004, 

s. 67). Inom en grupp har man inte nödvändigtvis samma förmåga och behov av att 

anpassa sig till varandra. Gruppmedlemmarna behöver inte ha nära relationer och 

effektivitet på samma sätt som i ett team. Teamet bygger på att det finns gemensamma 

mål och att man har en gemensam syn på hur målet ska nås. För att skapa ett mervärde 

används teammedlemmarnas olikheter och teamet är därför inte hållbart om 

teammedlemmarna har samma kompetenser. Teammedlemmarna behöver alltså tillhöra 

olika yrkesprofessioner, så man på detta sätt kompletterar varandra. Information och 

dialog är viktigt eftersom samtliga teammedlemmar har ett ansvar för helheten (Carlström 

& Berlin 2004). Då förändringsarbeten avser att bidra till organisationens hållbarhet 

behöver man arbeta i team menar Berlin, Carlström och Sandberg (2012).  

 

Då man arbetar med större förändringar behöver man vara medveten om att 

förändringsprocesser påverkar både medarbetare och chefer. Att låta samtliga 

medarbetare vara delaktiga i arbetet är en framgångsfaktor, så är även medarbetarnas tillit 

till organisationens struktur och till ledarskapet (Kullén Engström 2009). Att vara delaktig 

behöver inte nödvändigtvis innebära att man har en aktiv roll, däremot är det viktigt att 

ha en känsla av att vara delaktig i arbeten som pågår och planeras. Denna känsla kan 

påverka både hopp, tvivel och oro. Kullén Engström (2009) såg att det inte var graden av 

delaktighet som påverkade graden av hopp, tvivel eller oro. Däremot verkade det i högre 

grad höra samman med kommunikation och tillit till ledarskap. Då dessa komponenter 

saknas, ökar risken för motstånd. När komponenterna finns, ökar möjligheten att skapa 

bra förändringar. Det är också viktigt att skapa tid och plats för kommunikation och 

information, då detta ökar följsamheten och tillit till beslut. Chefer som har kompetens 

att kommunicera med sina medarbetare förmedlar information och samtidigt minskar 

risken för ryktesspridning. Genom den helhetsbild av förändringsarbetet som 

medarbetarna kan få genom kommunikation och information, blir det lättare att upptäcka 

problem som man önskar förändra samt att förstå om dessa påverkar andra medarbetare. 

Enligt Senge (2006) är det först då medarbetarna kan förstå att de olika delarna är 

beroende av varandra som förändringsarbetet kan fungera som bäst. Lärande 

organisationer bygger på att man har denna helhetsbild men det är också viktigt att ha 

gemensamma tankemodeller, visioner, teamlärande och personligt mästerskap. 

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver vikten av att medarbetare känner att 

deras arbete tillför nytta för patienterna, men det är även viktigt att arbetet i sig känns 

meningsfullt och positivt för medarbetarna själva (SKL 2016). Då medarbetarna har 

arbetat länge på samma arbetsplats uppstår ett affektivt engagemang som innehåller både 

känslomässig anknytning och engagemang. Genom den erfarenhet man fått identifierar 

medarbetarna sig med organisationen och känner sig involverade. Ju högre detta 
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engagemang är desto större möjlighet är det att medarbetarna väljer att stanna kvar i 

organisationen. Allen och Meyer (1990) förklarar att detta affektiva engagemang 

påverkas både av sådant som tillfredsställer medarbetarnas behov och den personliga 

utvecklingen. Herzbergs tvåfaktorsteori (1966) används ofta för att förklara vad som 

påverkar motivation såväl som arbetstillfredsställelse. De faktorer som nämns är 

hygienfaktorer dit bland annat relationer till medarbetarna, ledning, lön och 

arbetsförhållande räknas. Som komplement till hygienfaktorerna finns 

motivationsfaktorer som bland annat innebär möjlighet till kompetensutveckling, 

erkännande och ansvar. För att ha de bästa arbetsförhållandena bör både hygien- och 

motivationsfaktorer finnas. När detta saknas menar Bolman och Deal (2015 ss. 200-201) 

att medarbetarna i stället kan reagera genom att göra motstånd vilket medarbetarna själva, 

så väl som arbetsgivaren, förlorar på.  

 

Då medarbetare reagerar på ett sådant sätt att öppenheten och lärandet förhindras, eller 

att samarbete och effektivitet blockeras talar man om defensiva rutiner. När varje 

medarbetare vet vad denne ska göra och inte känner behov av att veta vad andra i 

arbetsgruppen gör, talar man om organisatoriska rutiner. Rutinerna gör att konflikter 

minskar men de bidrar också till att utvecklingen hindras. När man inom organisationen 

har hög arbetsbelastning med stress och höga krav, kan de organisatoriska rutinerna 

förstärkas. Medarbetarna kan då ha svårt att förstå att rutinerna inte längre räcker, det blir 

då defensiva och otillräckliga vid förändringsarbeten (Kylén 1999 ss. 15-19; Kylén & 

Shani 2002). Bolman och Deal (2015, ss. 200–201) menar att banden som finns mellan 

medarbetarna och organisationen kan stärkas då arbetsinnehållet känns meningsfullt, när 

medarbetarna får utmaningar i arbetet, får möjlighet att använda sina färdigheter samt 

känner både frihet och ansvar.  

 

Arbetstillfredsställelse och motivation 

Om medarbetarna inte är nöjda med sin arbetssituation riskerar man utbrändhet med 

sjukskrivningar som följd, samt flykt från arbetsplatsen (Malhotra 2016). Det har också 

visat sig att faktorer som bristande arbetstillfredsställelse, känslan av att inte vara en del 

i team, bristande organisatoriskt engagemang ökar risken både för ett sämre 

omhändertagande av patienterna och ett minskat engagemang i det egna arbetet så väl 

som i organisationen (Tekingündüz, Top, Tengilimoğlu & Karabulut 2017). Kan man 

istället hitta rätt sätt för omstruktureringar menar Ahmad & Oranye (2010) att 

medarbetarna kan få en större arbetsglädje och engagemang. Tidigare forskning visar mer 

av sjuksköterskors motivation och vilja att stanna kvar i sina arbeten, men vård- och 

omsorgsorganisationerna innehåller fler yrkeskategorier där förutsättningar och 

arbetsinnehåll varierar. Utöver Herzbergs tvåfaktorsteori med hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer (1966), menar Tekingündüz et al. (2017) att utbildningsnivå, 

arbetsstruktur och lön har betydande effekt på kontinuitetsengagemang. Malhotra (2016) 

visade att familjeläkare, Canadas motsvarighet till Sveriges specialister i allmänmedicin 

(författarens anmärkning), är en specialitet som generellt har en högre 

arbetstillfredsställelse än andra läkarspecialiteter, men det fanns luckor i förståelse för de 

faktorer som påverkar just arbetsglädjen. Flera faktorer är liknande även för övriga 

yrkeskategorier dock var det några faktorer som ansågs vara mer specifika för läkarnas 

trivsel och arbetsglädje. Dessa var förhållandet mellan läkare och patienter, akademiskt 

engagemang samt flexibilitet och möjlighet till balans mellan fritid och arbete. Malhotra 
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(2016) menar också att just familjeläkarnas trivsel och vilja att stanna kvar i arbetet var 

extra viktigt då en stark primärvård är viktig för hälso- och sjukvården samt att nöjda 

familjeläkare bidrar till såväl förbättrad vårdkvalitet som en ökad patientnöjdhet. 

  

Omställningsarbete och forskning i primärvård 

Efter betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) tillsatte Sveriges regering en särskild 

utredare som lämnat in delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 

2019:29). I detta delbetänkande beskrivs hur hälso- och sjukvården kan utformas för att 

den ska bli jämlik, tillgänglig, modern och effektiv. Begreppet ”nära vård” innebär att 

vården ska organiseras så att den finns nära de som behöver den, både genom fysiska 

möten, som även kan innebära olika former av hembesök, men även genom digitala 

möten. Denna strategi är tänkt att göra så att vårdens resurser räcker längre samt till fler 

(Socialdepartementet 2018).  I omställningsarbetet som pågår är attityder och tillit några 

av de frågor som har betydelse. Delbetänkandet menar även att forskning som bedrivs 

utanför de traditionella forskarmiljöerna, till exempel inom primärvården, är betydelsefull 

och att stora delar av forskning så väl som klinisk undervisning behöver utföras utanför 

sjukhusen. Ett av de omställningsarbeten som pågår inom VGR är på en vårdcentral i 

Färgelanda, en mindre ort i Dalsland. 

 

Teoretisk bakgrund 

Nedan beskrivs två olika vetenskapliga teorier, systemteori och nyinstitutionell 

organisationsteori, som studiens resultat diskuterar mot. Först beskrivs några nyckelord 

som är centrala för vårdcentralens förändringsarbete.  

 

Innovation 

Innovationsrådets syn på innovationer kan sammanfattas som “förmågan att 

framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i 

betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet” (Innovationsrådet 

u.å.). Begreppet innovation är naturligtvis centralt för en ”innovationsvårdcentral” och 

kan ha olika innebörder. Dels i betydelsen helt nya, revolutionerande idéer som innebär 

en förändring i samhället, dels hur man från grunden utför olika uppgifter. Det kan även 

innebära försök att finna lösningar på existerande problem eller att innovationer uppstår 

mer av en tillfällighet. Inom offentlig sektor handlar innovationer vanligen om att försöka 

finna nya perspektiv på existerande problem. Det kan betyda att man omdefinierar syfte 

och mål med en verksamhet för att få ett bättre resultat för användarna till exempel 

patienterna eller personalen. Det kan också handla om förändringar av hur tjänster utförs. 

Nya samverkansformer mellan olika vårdgivare kan också rymmas inom innovationer. 

Olika former av digitala arbetssätt är också exempel på innovationer.  

 

Affektivt engagemang  

Ett affektivt engagemang innebär att medarbetaren har känslomässig anknytning och 

engagemang till sin organisation. Det innehåller hur medarbetaren identifierar sig med 

och involverar sig i organisationen. Ju längre tid medarbetaren har varit anställd, desto 

mer erfarenheter får den och känner sig genom detta mer involverad. Ett affektivt 
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engagemang påverkas av de saker som tillfredsställer medarbetarens behov samt den 

personliga utvecklingen. Samtidigt ökar viljan att arbeta kvar i organisationen (Allen & 

Meyer 1990).  

 

Organisatoriskt förtroende (organizational trust) 

Organisatoriskt förtroende innehålla flera olika komponenter; moraliskt, känslomässigt, 

kognitivt och beteendemässigt förtroende. Samtliga delar är viktiga för organisationens 

effektivitet. Förtroendet kan öka organisationens produktivitet, medarbetarnas moral och 

teamprestation. Det har även en stärkande effekt på organisatoriskt engagemang och 

rättvisa. Genom förtroende mellan medarbetare och arbetsgivare får man en positiv 

påverkan på organisatorisk färdighet och gör organisationen mer framgångsrik 

(Tekingündüz et al. 2017). 

 

Personcentrerat arbetssätt (PCA) 

Personcentrerat arbetssätt (PCA) innebär att vårdgivaren inte ser patienten som en 

sjukdom, utan istället ser den som en person som är mer än sin sjukdom. Som 

utgångspunkt tar man reda på vilka behov patienten har, vilken kunskap och förmågor 

den har. Resultatet av detta vävs ihop med den expertis och de resurser som finns hos 

vårdgivaren. Tillsammans med patienten skapas en plan för den vård och behandling som 

just den personen har. Det personcentrerade arbetet är inte viktigt bara i mötet med 

patienter, utan även i de relationer som finns mellan kollegor, medarbetare och chefer 

(Västra Götalandsregionen 2020). 

 

Tjänstedesign 

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess som bygger på användardriven innovation. Man 

hämtar kunskap om de behov som patienter och användare av vårdorganisationer har, och 

tillsammans skapas lösningar som fungerar för både användare och utförare. Processen 

hjälper till att fokusera på att lösa problem och att sluta göra det som inte finns efterfrågan 

på. Metoden skapar goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och för att dessa 

idéer kan spridas till andra (SKR 2019).  

 

Lean 

Lean är en metod för att utveckla individer, så väl som en grupp, och att man på detta sätt 

skapar ett ömsesidigt förtroende och respekt för människor (Innovationsrådet 2012). 

Genom metoden arbetar man effektivt med verksamhetens syfte, behov och krav, från 

exempelvis patienter, som utgångspunkt. Då det är verksamhetens medarbetare som 

möter dess patienter är det av vikt att även patienterna är involverade i processen 

(Innovationsrådet 2012). Då Lean används som metod innebär det att man ständigt arbetar 

med förbättringar när behov har identifierats. Genom metoden kan medarbetarna känna 

delaktighet genom att man vet vad var och en ska arbeta med och på vilket sätt arbetet 

ska utföras. Inom hälso- och sjukvårdsorganisationer är det viktigt att medarbetarna 

förstår att var och en är en del i ett system som påverkar de andra delarna (Senge 2006). 

Genom att använda Lean-metoden kan man bidra till att få den förståelsen. 
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Systemteori 

”Verkligheten är en helhet, men vi behandlar den som den vore uppbyggd av oberoende 

delar” (Senge 2006, s. 17). Genom systemteori vill man visa vikten av att både chefer och 

medarbetare förstår att alla är var sin del i ett system som är viktig och beroende av 

varandra. Denna helhetssyn gör det möjligt att bygga lärande organisationer där varje 

medarbetare ser sambandet och förstår sin del. Bolman och Deal (2015, ss. 60–62) menar 

att då man kan se orsak och verkan i systemet är det möjligt att nå hållbarhet. I komplexa 

organisationer, som hälso- och sjukvården är, kan det vara svårt att se detta, då sträckan 

mellan orsak och verkan är lång. Då man inte har denna förståelse kan det lätt hända att 

man skyller på andra och går i försvarsställning då något i organisationen inte fungerar 

på det sätt man tänkt (Bolman & Deal, 2015, ss. 60–62). Genom teori och praktik bildas 

en helhet som kallas systemtänkande. Senge (2006) betecknar systemtänkande som ”den 

femte disciplinen”. De övriga fyra disciplinerna är ”gemensamma visioner, 

tankemodeller, teamlärande och personligt mästerskap”. Disciplinen teamlärande innebär 

kommunikation mellan teammedlemmarna, som behöver vara villiga att samarbeta och 

att tillsammans lära sig nya saker. Enligt Senge (2006, s. 23) bidrar teamlärandet till att 

teamet finner gemensamma mål för verksamheten, som i sin tur leder till 

kvalitetsförbättringar och organisationens utveckling. 

 

Nyinstitutionell organisationsteori 

DiMaggio och Powell (2000) refererar i sin artikel om nyinstitutionell teori, till Max 

Webers tankar om byråkratisering och den järnbur han menar att mänskligheten fångats i 

som en följd av den rationalistiska ordningen under kapitalismen. Weber menade att 

byråkratin på sin tid, var ett effektivt sätt för härskare att kontrollera sin personal och att 

detta var oåterkalleligt. Denna bild av en järnbur har följt med under tidens gång, men 

DiMaggio och Powell (2000) menar att den byråkratisering som Weber beskrev har 

ändrats även om organisationer inom ett visst fält fortsatt tenderat att organiseras på 

likartade sätt. De beskriver tre likformiga processer som bidrar till likformigheten; tvång, 

mimetiska och normativa. DiMaggio och Powell (2000) menar att orsaken till 

byråkratisering och rationalisering har förändrats även om organisationerna är mer 

homogena men fortfarande är byråkratiserade. Numera finns det mer strukturella 

förändringar, organisationerna har även blivit konkurrensutsatta samt fått ett ökat behov 

av att vara effektiva. Då olikartade organisationer, inom samma bransch, finns inom ett 

visst område uppstår krafter som får dem att likna varandra allt mer. Organisationerna 

kan förändra sina mål och utveckla nya metoder, men på lång sikt förändras de inte 

speciellt mycket. De som däremot är tidiga med att ta till sig organisatoriska innovationer, 

drivs vanligtvis av en önskan att effektivisera. En teori om institutionell isomorfism kan 

förklara en del av hur organisationen blir mer homogen, samtidigt som man kan förstå 

varför avsaknad av innovationer är vanligt i organisationer (DiMaggio & Powell 2000). 

De menar att man kan vinna mycket på att ta hänsyn till de likheter och variationer som 

finns mellan organisationer och göra förändringar över tid. Strategin är att studera de 

stegvisa förändringarna som görs och peka på dess konsekvenser.  
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PROBLEMFORMULERING 

En säker, hållbar och effektiv hälso- och sjukvård kräver att chefer så väl som 

medarbetare känner ett engagemang för den verksamhet de arbetar i. Det är viktigt att 

känna trygghet, motivation och att ha en vilja att arbeta kvar. I större förändringsarbeten 

då organisationen samtidigt har hög personalomsättning, kan det vara en utmaning att 

rekrytera kompetent personal och att bibehålla en god medicinsk kvalitet. I den beskrivna 

vårdcentralens förändringsarbete pågår forsknings- och utvecklingsprojekt av olika slag. 

Vid författarens arbetsplats, FoU primärvård Fyrbodal, finns forskare som på olika sätt 

varit involverade i den process som vårdcentralens förändringsarbete innebär. Efter 

diskussion kring vad som redan har gjorts och vad som kommer att göras på 

vårdcentralen, kom man fram till att det saknas en förståelse för medarbetarnas 

erfarenheter från förändringsarbetet. Resultatet av denna studie kan bidra till att utvärdera 

det förändringsarbete som görs på vårdcentralen, samtidigt som resultatet kan vara 

betydelsefullt för framtida bildningar av innovationsvårdcentraler. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva medarbetarnas erfarenheter från den process som 

vårdcentralens förändringsarbete inneburit. Ett förändringsarbete som ledde fram till att 

vårdcentralen benämns som en innovationsvårdcentral.  

 

Frågeställningar 

 Har medarbetarna känt sig delaktiga i förändringsarbetet, i så fall på vilket sätt? 

 Har medarbetarna påverkats av hög personalomsättning, i så fall på vilket sätt? 

 Har förändringsarbetet krävt några utbildningsinsatser, i så fall vilka? 

 Ser medarbetarna några effekter av förändringsarbetet, i så fall vilka? 

 

 

METOD 

Ansats 

Då studien syftade till att beskriva, och få en förståelse för, de erfarenheter medarbetarna 

hade från förändringsarbetet valde författaren att göra en kvalitativ intervjustudie. För 

intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide, bilaga 1. För analys av 

intervjuerna användes en manifest innehållsanalys som gjorde det möjligt att beskriva 

informanternas ord utan författarens tolkningar (Graneheim & Lundman 2004). Då det 

inte fanns tidigare teorier eller studier att jämföra texterna med användes en induktiv 

ansats (Elo & Kyngäs 2008).  

  

Urval och deltagare 

Vid studiens planering kontaktades vårdcentralens verksamhetschef som visade sitt 

intresse för att studien skulle göras och ställde sig positiv till att personal kunde delta i 

intervjustudien. För att ordna med bemanning av informanternas schema under 
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intervjustunden, bistod verksamhetschefen med att tillfråga sina medarbetare om intresse 

att delta. Intervjuguiden visades inte för verksamhetschefen, på detta sätt var det inte 

möjligt att välja informanter utifrån de frågor som skulle ställas. I första hand planerades 

för att hålla intervjuerna på vårdcentralen, men författaren erbjöd även andra alternativ 

om det skulle underlätta. Tid och plats för intervjuerna gjordes i samråd mellan 

verksamhetschefen och författaren. 

 

Ett förändringsarbete kan upplevas på olika sätt för medarbetare inom olika 

yrkeskategorier. För att få en större förståelse för de variationer som kan finnas när det 

gäller erfarenheter från förändringsarbetet, planerades därför enskilda intervjuer med två 

medarbetare från vardera yrkeskategorin. På vårdcentralen finns cirka 25 medarbetare, 

uppdelat på fyra yrkeskategorier; undersköterska, medicinsk sekreterare, sjuksköterska 

och läkare. Dessa finns representerade i studien. Informanternas medelålder var 42 år, de 

har haft en anställningstid på i genomsnitt 7 år. Åtta enskilda intervjuer planerades men 

olika omständigheter gjorde att endast sex intervjuer kunde genomföras. 

  

Datainsamling 

Skriftlig information för verksamhetschefens godkännande av datainsamling samt 

skriftligt samtycke för informanten, utformades i samråd med författarens handledare vid 

Högskolan i Borås, bilaga 2. I de inledande kontakterna med verksamhetschefen 

undertecknades godkännande av datainsamling. Vid en första kontakt med informanterna 

skickades det skriftliga samtycket för genomläsning inför intervjun. Vid tillfället för 

intervju gick författaren och informanten tillsammans igenom samtycket som 

informanten sedan undertecknade före intervjun startade. Det fanns även tid och 

möjlighet för ytterligare frågor både inför intervjun och i samband med denna. 

 

I samband med vardera intervjun samlades bakgrundsuppgifter in gällande informantens 

födelseår, yrkeskategori, anställningsår på vårdcentralen och antal år i yrket. Dessa 

uppgifter redovisas endast på gruppnivå. Uppgifter som är möjliga att härleda till enskilda 

personer redovisas inte i detta arbete. Enligt Polit och Beck (2016) ska man eftersträva 

att hålla intervjuerna på en ostörd plats. På den beskrivna vårdcentralen fanns ett rum 

tillgänglig under tiden för intervjuerna, vilket gjorde att dessa kunde genomföras utan 

några störningsmoment.  

 

Intervjuguiden innehöll semistrukturerade öppna frågor, grupperade efter en 

ämnesstruktur (Danielson 2017, s 146), bilaga 1. Tid för varje intervju, information och 

frågor beräknades till 45 minuter, den faktiska tiden blev 19–26 minuter per 

intervjutillfälle. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant av 

författaren. Då intervjuer spelas in i stället för att antecknas för hand möjliggör det för 

författaren att koncentrera sig på intervjusituationen och dynamiken i denna (Kvale & 

Brinkmann 2014) samtidigt som man inte riskerar att missa någon viktig information 

vilket kan hända om intervjuaren antecknar för hand (Polit & Beck 2016). 

  

Dataanalys 

Till diktafonen som användes för ljudinspelningen medföljer en programvara som 

underlättade transkriberingsarbetet. De transkriberade intervjuerna analyserades för att 
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sedan redovisas på gruppnivå. Transkribering av de inspelade intervjuerna innebär enligt 

Kvale & Brinkman (2014, s. 220) starten på analysprocessen. Intervjuerna 

transkriberades samma dag eller dagen efter vardera intervjun, medan de var färska i 

minnet. De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att på detta sätt lära 

känna materialet och få en känsla för helheten i texternas innehåll. Detta gjordes inför den 

manifesta innehållsanalysen (Elo & Kyngäs 2008; Graneheim & Lundman 2004). I en 

manifest innehållsanalys gör man inga tolkningar vilket innebär att det är informantens 

exakta ord som finns med i analysen. På detta sätt undviker man feltolkningar samtidigt 

som man kan se vad som hör till studiens syfte och frågeställning (Graneheim & Lundman 

2004).  

  

Genom en induktiv analys har författaren läst hela texten, reflekterat över innehållet och 

sökt mönster i denna (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017). Texterna har delats upp 

i meningsenheter som har kondenserats och därefter kodats enligt Graneheim & Lundman 

(2004), se tabell 2. Subkategorierna fann författaren genom att i koderna söka efter 

likheter och olikheter. Slutligen formulerades kategorier som tillsammans med 

subkategorierna används för att beskriva studiens resultat. Graneheim, Lindgren & 

Lundman (2017) menar att det kan vara en utmaning i att beskriva trovärdigheten då man 

använder en kvalitativ innehållsanalys. Det kan också vara en utmaning att få läsaren att 

förstå att det är informanternas ord, och inte författarens, som används. För att öka 

studiens trovärdighet redovisas därför citat från de transkriberade intervjuerna i studiens 

resultat.  

 
Tabell 2 Exempel på kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori 

 
 

Etiska överväganden 

Syftet med etikprövningslagen (SFS 2003:460) är ”att skydda den enskilda människan 

och respekten för människovärdet vid forskning”. Vetenskapsrådet (2017) uppger fyra 

begrepp som är viktiga att ta hänsyn till vid forskningsstudier: sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Dessa har författaren tagit hänsyn till.  

 

För studentarbeten på avancerad nivå krävs ingen etikprövning (SFS 2003:460). På den 

aktuella vårdcentralen förekommer olika forsknings-, utvecklings- och innovations-

Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori

…väldigt svår situation som vårdcentralen 

var i… stor personalomsättning… gjorde att 

rutiner fallerade

Behov av nya 

arbetssätt

Förändringsbehovet

allt handlar om pengar också, Ekonomiska 

förutsättningar

Förutsättningar

…kraven från samhället kommer på ett 

annat sätt numera… måste möta det på 

något sätt.

Krav från 

samhället

Yttre krav och 

förväntningar

alltid trivts här...öppen för 

förändringar…hitta nya sätt att göra samma 

sak

Effektivitet Nya arbetssätt

…lätt att man nu tar vi något nytt…stannar 

upp ibland och det här bestämde vi för ett 

halvår sedan, blev det bra?

Reflektion och 

utvärdering

Uppföljning och 

utvärdering

Förändringsprocessen
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projekt som har godkänd etikprövning, dnr 2020-00099. I etikprövningen för dessa 

projekt inryms även detta examensarbete, då det finns en avsikt att publicera detta även 

utanför DIVA som är databasen vid Högskolan i Borås.  

 

Tillstånd, information och samtycke 

En pilotintervju genomfördes före den skriftliga överenskommelsen med 

verksamhetschefen och den skriftliga informationen till informanter var upprättade. 

Informanten fick i detta fall muntlig information om studiens syfte samt information om 

att verksamhetschefen gett sitt muntliga godkännande av datainsamling. Informanten fick 

senare den skriftliga informationen och samtyckte till att intervjun användes.  Intervjun 

gjordes enligt den intervjuguide som senare, med mindre justeringar, användes till de 

ordinarie intervjuerna.  

 

Inför ordinarie intervjuer undertecknades dokumentet ”Verksamhetschefens 

godkännande av datainsamling”, bilaga 2. I dokumentet fanns information om 

författarens utbildning, kontaktuppgifter till författare och handledare, studiens bakgrund, 

syfte, metod.  

 

Informanterna har fått både skriftlig och muntlig information om studien. Samtycke, 

bilaga 3, skickades via e-post, dessutom gick författaren igenom detta muntligt vid 

tillfället för intervjun. Informanten gavs möjlighet att ställa frågor samt underteckna 

samtycket.  

 

Informanternas bakgrundsinformation så som födelseår, yrkeskategori, antal år i yrket 

och antal år på arbetsplatsen antecknades på intervjuguiden vid tillfället för intervjun. I 

denna information bakgrundsinformation finns ingen koppling till informanternas namn 

eller andra kontaktuppgifter. Konfidentialiteten följs i och med att uppgifter som 

författaren fått vid intervjutillfällena inte sprids. Författaren påpekade vid 

intervjutillfällena att det inte kommer att vara möjligt att härleda det som redovisas i 

studiens resultat till informanten samt att i de fall som andra medarbetares eller chefers 

namn nämns, tas dessa bort i all redovisning. 

 

Förvaring av källdata 

Studiens källdata (samtycke, intervjuguide, ljudfiler, transkriptioner) ska enligt 

Vetenskapsrådet (2017) förvaras av forskningshuvudmannen, som i detta fall är 

Högskolan i Borås. Under det pågående arbetet har undertecknade samtycken och 

intervjuguider med bakgrundsdata förvarats i ett låst arkivskåp på författarens arbetsplats 

FoUU-centrum Fyrbodal. Ljudfiler och de transkriberade intervjuerna har förvarats på en 

godkänd del av Västra Götalandsregionens server där författaren har tillträde. Materialet, 

som räknas in i offentlighets- och arkivlagstiftningen, slutförvaras hos huvudmannen och 

gallras enligt gällande regler och rutiner. 

 

 

http://www.vr.se/
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RESULTAT 

Efter kodning av det transkriberade materialet sorterades materialet in i subkategorier och 

kategorier. Fyra kategorier och 14 subkategorier bildades, tabell 3. Utifrån dessa 

kategorier och subkategorier presenteras här studiens resultat. 

 
Tabell 3 Kategorier och subkategorier 

 
 

 

Förändringsprocessen 

Förändringsbehovet  

Informanterna beskriver hur vårdcentralens situation under några år blev allt mer 

besvärlig. En hög personalomsättning resulterade i att inarbetade rutiner fallerade. Det 

var svårt att rekrytera ny personal då medarbetare slutade. Den nya personalen stannade 

inte länge, speciellt inte om de bodde någon annan stans och inte hade den speciella 

känslan för samhället som kan vara extra viktigt på en liten ort. Genom det fria vårdvalets 

införande uppstod en ökad konkurrensen då patienterna fick möjlighet att byta vårdcentral 

på ett annat sätt än tidigare. Då fasta läkare försvann från vårdcentralen menar 

informanterna att patienterna fick lägre förtroende för vårdcentralen. Detta är något som 

kan ta tid att återfå. Det arbetssätt som fanns på vårdcentralen grundade sig i att man var 

välbemannade och att man hade resurser som räckte till. Tillsammans insåg man att det 

var nödvändigt göra något åt situationen för att orka arbeta vidare, de behövde ändra sina 

sätt att arbeta.  

  

”Vi upplevde att vi behövde ändra på vårt sätt att arbeta för vårt sätt att arbeta grundade 

sig på andra förutsättningar, att vi hade välbemannat med läkare och med 

specialistsjuksköterskor och det hade vi inte längre så då var vi tvungna att hitta andra 

vägar och jobba med.” 

 

Kategori Subkategori

Förändringsbehovet

Förutsättningar

Yttre krav och förväntningar

Nya arbetssätt

Uppföljning och utvärdering

Arbetsgruppen och teamet

Lärande organisationer

Delaktighet, information och kommunikation

Personcentrerat arbetssätt och säker vård

Evidensbaserat arbetssätt och kompetensutveckling

Utbildning

Arbetsengagemang

Personalomsättning

Stress och oro under förändringsarbete

Förändringsprocessen

Systemperspektiv

Utbildning och kompetensutveckling

Arbetsmiljö
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Förutsättningar 

Att chefens intresse för förändringsarbete är viktigt är informanterna överens om, och de 

kände förtroende för ledningen då förändringsarbetet startade. Genom vårdcentralchefens 

intresse för, och erfarenhet av, forsknings- och utvecklingsarbete hade man möjlighet att 

söka externa medel. De medel man beviljades gjorde att det var möjligt att engagera en 

konsult för att lära ut Lean-metoden. För denna vårdcentral har det varit ett chefsbyte 

under förändringsarbetet och informanterna menar att det var viktigt att även den nya 

chefen var intresserad av att fortsätta det påbörjade förändringsarbetet. Informanterna 

menar att det är viktigt att det finns tid för förändringsarbetet och uppskattar att cheferna 

har skapat tid i det pressade schemat. När denna tid finns blir det också roligare att arbeta 

med de olika förändringarna. Den tid som skapas är dels på arbetsplatsträffar, dels på 

andra möten då man diskuterar förändringsbehov. Man har även haft möjlighet att vid 

något tillfälle stänga vårdcentralen för utvecklingsdagar då all personal kan vara med 

samtidigt.  

 

"Så jag tror på känslan att tillsammans så gör vi det här." 

 

Informanterna är överens om att chefen inte kan bedriva förändringsarbetet på egen hand, 

utan behöver ha medarbetare som är intresserade och som ser nyttan med det. De menar 

att det är svårt för en chef att bedriva förbättringsarbete om inte medarbetarna är öppna 

för det. Informanterna är medvetna om att ekonomin är en viktig förutsättning för 

förändringsarbetet. Vårdcentralens budget ska täcka den ordinarie verksamheten för 

personal, patientarbetet etcetera det är därför viktigt att externa medel finns som kan ge 

extra ekonomi för tid till förändringsarbetet. I starten av förändringsprocessen beviljades 

medel för Lean-arbetet. De har en medarbetare som antagits som doktorand där 

forskningsmedel används för tid till den del i förändringsarbetet som rör doktorandens 

forskningsområde. 

 

Yttre krav och förväntningar  

Informanterna menar att kraven från samhället kommer på ett annat sätt numera och detta 

måste man möta. Det finns också ett behov av en effektiv vård. Informanterna berättar 

om den kommun där vårdcentralen finns, som har knappt 7 000 invånare. Unga flyttar till 

andra områden för att studera eller arbeta, det är en låg befolkningsökning och hög 

medelålder. Invånarnas utbildningsnivå är låg. Informanterna tror därför att det kan vara 

svårare för befolkningen att acceptera de nya arbetssätten. När man arbetar på en liten ort 

ställs det lite andra krav på personalen. Det kan lätt bli för personligt vilket inte alltid 

upplevs bra. Samtidigt så innebär det en trygghet för patienterna både att de känner igen 

personalen och att personalen känner igen dem. För patienterna är det viktigt att känna 

igen den personal de möter på vårdcentralen och att de får en kontinuitet i de 

vårdkontakterna de har. Det skapar en trygghet för dem som är viktig, menar 

informanterna. Det finns också ett uppdrag för vårdcentralen, man måste finnas 

tillgänglig för patienterna som behöver få vård även då förändringsarbetet pågår. 

 

Personal som tar emot patienterna kan få reaktioner som ”ni ändrar” men då patienterna 

får en förklaring till förändringarna verkar de acceptera detta. Informanterna menar att 

även om de är intresserade av förändringsarbetet, så har de fortsatt det ordinarie uppdraget 
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att förhålla sig till. Patienterna måste få den hjälp de behöver, både som planerade och 

akuta besök. 

 

”Har man haft en negativ syn på vårdcentralen, vi hade flera fasta doktorer som 

försvann, så får man en liten stämpel på sig och den tar väldigt lång tid att jobba bort 

och återfå förtroendet.” 

 

Nya arbetssätt  

Med tanke på hur kraven från samhället ser ut är man villig att möta det som efterfrågas, 

och det finns ett intresse av att möta framtiden på ett mer effektivt sätt. Genom 

förändringsarbetet vill man även bidra till att utveckla vården samt att skapa en högre 

effektivitet. Informanterna berättar att man tidigare hade arbetat med förändringsarbeten 

men inte i samma skala som nu, och man hade inte haft möjlighet att engagera konsult 

utifrån. Tidigare hade man en lång väntelista för telefonkö. Lean-metoden hjälpte till att 

få ordning på detta och att få ett flöde genom vårdcentralen med så effektiva resurser som 

möjligt. 

 

Inom innovationsarbetet är Tjänstedesign en metod man ville arbeta med. Genom den 

engagerar man användare av tjänster och produkter i utformandet. Man har tagit reda på 

vilka behov befolkningen, patienter och anhöriga har och vilka tjänster de önskar från 

vårdcentralen. Vårdcentralen kommer även att fungera som Testbädd för nya produkter 

etcetera Informanterna berättar även om olika nya digitala lösningar som ska införas. 

Detta är något som informanterna ser fram emot. Man kommer även att arbeta med 

Triage, som innebär att sjuksköterska och läkare tillsammans prioriterar patienter till rätt 

yrkeskategori. På detta sätt kommer patienten rätt med en gång, personalen hinner träffa 

fler patienter och antalet patienter som tidigare behövde söka jourcentral minskar. 

Informanterna menar att det är svårt i dagsläget att se hur mycket patienterna har 

påverkats, då flera av de nya arbetssätten är i uppstart. 

 

Det finns skillnader bland yrkeskategorierna kring förändrade arbetssätt. För vissa har det 

medfört ganska stora förändringar, medan det för andra inte medfört några direkta 

förändringar alls. Det har blivit svårare att konkurrera om kompetent arbetskraft. Före 

förändringsarbetet startade hade de svårt att få kompetenta sökande till vårdcentralens 

lediga tjänster. Detta tycks ha vänt, då man nu haft både spontanansökningar samt flera 

sökande till lediga tjänster. Man funderar nu på om det kan ha att göra med intresse för 

de nya arbetssätten, innovationsarbetet, forsknings- och utvecklingsarbeten. Det finns en 

känsla av att även andra känner att detta är ett intressant sätt att arbeta på.  

 

”Men det är ju också en av anledningarna till att vi är en innovationsvårdcentral. Det är 

ju för att skapa ett intresse för att jobba med fler saker inom det här yrket om man säger 

så.” 

 

Uppföljning och utvärdering 

Förändringsarbetet har pågått några år nu och informanterna känner att alla nu är ”med 

på tåget” och tycker det fortsatta arbetet ska bli roligt. Medarbetarna känner att det leder 

till något som är spännande och utvecklande. Genom det arbete man har gjort på 
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vårdcentralen har det blivit stabilare inom de yrkesgrupper där man haft den största 

personalomsättningen. På vårdcentralen är man medveten om att förändringsarbetet tar 

tid och att det behöver få göra det. Allt kan inte ske på en gång. Det kan upplevas svårt 

att följa med i de idéer som kommer. Informanterna beskriver att det är viktigt att stanna 

upp för att reflektera över de förändringar man har gjort för att se om man gjort på bästa 

sätt eller om man kan göra på ett annat sätt för att få det ännu bättre. Efter en utvärdering 

kan man se om det blev bra eller om man kan göra på annat sätt. Informanterna menar att 

man inte får vara rädd för att våga prova och för att utvärdera. De menar också att om de 

kan få det nya arbetssättet att fungera på denna vårdcentral kan det även fungera på andra 

vårdcentraler. 

 

"Det tog lite tid och det fanns både negativa och positiva sidor och så får man liksom 

väga dem ihop och så får man jobba så de negativa blir positiva." 

 

Systemperspektiv 

Arbetsgruppen och teamet 

Informanterna berättar om hur vårdcentralens samtliga medarbetare involverades i arbetet 

som startade med Lean-projektet. Allt eftersom förändringsarbetet fortskridit känner 

medarbetarna i högre grad att de är med i någon del av förändringsarbetet. I vissa fall har 

hela arbetsgruppen varit med hela tiden medan det i andra fall varit en mindre grupp som 

förberett för att sedan informera sina medarbetare om arbetet. På detta sätt startade goda 

processer i arbetsgruppen. De fick en förståelse för varandras arbetssituation och att det 

man själv gör påverkar någon annan. Detta gjorde även att medarbetarna fick en förståelse 

för patientens hela väg genom vårdcentralen.  

 

Informanterna berättar om hur de olika yrkeskategorierna började arbeta i team. För 

informanter som tidigare arbetat inom andra vårdnivåer var detta en ny upplevelse, 

eftersom man varit van vid större klyftor mellan yrkeskategorierna. På vårdcentralen 

upplever informanterna att alla är lika mycket värda och det känns viktigt att alla vågar 

komma till tals. Informanterna berättade att detta är något som utvecklats under 

förändringsarbetet, skillnaderna var större före man började arbeta i team.  

 

”Att så här gör jag, men man vet inte hur det jag gör påverkar någon annan. Det var när 

vi började titta på, när jag gör så här då betyder det merarbete för den här personen. Så 

vi tittade på processen i stället, så att det skulle bli bra hela vägen.” 

 

Lärande organisationer 

All ny kunskap som informanterna berättar att medarbetarna får till sig, sker inte genom 

att var och en deltar i utbildningar. Genom att de som deltagit utbildning delar med sig 

till sina medarbetare förs den nya kunskapen över och kan användas även av de andra. 

Läkare under sin specialisttjänstgöring (ST) delar med sig av ny kunskap de får i samband 

med ST-tiden, och medarbetare som har lång arbetslivserfarenhet delar med sig av sin 

kunskap. Doktoranden som har innovationer och testbädd som forskningsområde delar 

kontinuerligt med sig av ny information. På detta sätt, menar informanterna, upplever de 

att var och en inte behöver delta i externa utbildningar för att lära sig något nytt.  
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”Sedan har vi ju flera ST-läkare de går ju under utbildning och på det viset får vi lite ny 

erfarenhet samtidigt som vi har äldre läkare som har sin erfarenhet.” 

Delaktighet, information och kommunikation  

Då hela arbetsgruppen är involverad i förändringsarbetet blir det även lättare att informera 

ny personal om de olika förändringarna som pågår. Informanterna känner sig delaktiga i 

förändringsarbetet även om de inte är med i något specifikt arbete eftersom de får 

kontinuerlig information på exempelvis arbetsplatsträffar (APT), om vad som pågår. 

Medarbetarna har även möjlighet att kontakta varandra då de behöver information. I de 

arbeten de är involverade har de bra kontroll, de vet vilka de arbetar tillsammans med och 

vad de förväntas utföra. Informanterna berättar om att då de har en insyn i de 

förändringsarbeten som pågår mår de bättre av detta även om de inte nödvändigtvis når 

dit de vill med förändringen.  

 

Personcentrerat arbetssätt och säker vård 

Vårdcentralens patienter är hela tiden i fokus. Informanterna benämner dem även som 

kunder, som behöver få det som de efterfrågar från vårdcentralen. Informanterna betonar 

särskilt att det är viktigt att patienterna får en bra väg genom vårdkedjan, att vägen ska 

vara så bra och smidig som möjligt. De menar också att det är viktigt att patienterna får 

den information de behöver. Genom förändringsarbetet har medarbetarnas arbetssätt 

blivit mer effektiva, telefonköerna har minskat och patienterna får snabbare kontakt med 

vårdcentralen, vilket medför att varje patient som är i kontakt med vårdcentralen får den 

hjälp och stöd som just den personen behöver. Då det finns en kontinuitet i 

vårdkontakterna beskriver informanter att de känner igen patienterna som kommer ofta, 

nästan så att man lär känna dem. Mötena blir mer personliga och personalen kan se om 

det är förändringar som patienten inte berättar om. Som personal kan man upptäcka om 

patienten mår bättre eller sämre än senast de sågs. Detta, menar informanterna, gör att 

patienterna också vågar ta upp problem med den vårdpersonal som de träffar. 

Informanterna menar att det finns ett mål att varje person som söker vård på vårdcentralen 

ska möta samma sjuksköterska eller läkare varje gång. 

 

”…hela tiden patienten i fokus…det ska bli bra för patienten hela vägen. Det hjälper ju 

inte om jag bemöter patienten bra om patienten upplever att det fallerar i flera andra 

led.” 

 

Utbildning och kompetensutveckling 

Evidensbaserat arbetssätt och kompetensutveckling 

När det gäller frågan om man kan ta till sig ny forskning och att arbeta evidensbaserat 

under förändringsarbetet svarar informanterna att man genom kompetensutveckling i det 

ordinarie arbetet får kunskap om nya behandlingsmetoder och liknande, men detta 

varierar mellan de olika yrkeskategorierna. Exempelvis deltar specialistsjuksköterskorna 

i utbildning som gäller deras specialiteter, ST-läkare får kunskap under sin 

specialisttjänstgöring som innehåller ny forskning. Genom innovationsarbete och 

testbäddsarbetet kommer nya forskningsresultat in som ett naturligt inslag. Informanterna 

menar också att de har ett eget ansvar i att hålla sig à jour kring nya forskningsrön, 

eftersom deras patienter ska få den bästa vården. 
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Samtliga informanter berättar om kompetensutveckling som de får ta del av. Här menar 

man inte utbildning som behövs för förbättringsarbetet, utan som ett sätt att öka 

yrkeskompetensen och för att hållas uppdaterad inom sitt yrkesområde. Informanterna 

menar också att då de får använda sin kompetens känns det extra motiverande i arbetet.  

 

”I det dagliga arbetet så jobbar vi ju med patienter och där måste vi ju hålla oss á jour, 

det är ju vårt ansvar och det ligger ju också mycket på ett personligt plan. Jag menar, 

man måste ju vara lite proaktiv själv att jobba, särskilt i de områden som man jobbar 

med, att man tar till sig nya rön och ny forskning.” 

 

Utbildning 

När man börjar använda sig av nya arbetssätt får medarbetarna utbildning i detta, berättar 

informanterna. Vid förändringsarbetets start började man använda sig av Lean-metoden, 

informanterna berättar att alla medarbetare fick utbildning i denna metod. Andra exempel 

på utbildningar medarbetarna fått ta del av är Behovssegmentering samt inom 

Tjänstedesign, där flera ur arbetsgruppen fått en grundläggande utbildning och en mindre 

grupp fått fördjupande kurser. Informanterna berättar även om kommande utbildningar 

de kommer att få delta i som gäller specifika delar av Testbädds-arbetet. De som inte fått 

någon utbildning kring innovationsarbetet har inte heller saknat detta, de menar att den 

information de fått, räcker bra.  

 

”Jag har blivit erbjuden att jobba ihop med ett företag så jag har fått information och 

kommer att få utbildning i det för att kunna utföra det som de önskar att testa.” 

 

Informanterna berättar om att vårdcentralchefen fortlöpande sänder information om 

tillgängliga utbildningar till medarbetarna, men de menar även att det är var och ens 

ansvar att ta till sig den informationen. De menar att detta är ett delat ansvar mellan 

vårdcentralchefen och medarbetarna. Då de själva ser information om utbildningar som 

de önskar ta del av diskuterar de detta med sin chef. Informanterna upplever att chefen är 

lyhörd till deras önskemål. 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsengagemang 

Förändringsarbetet har varit en positiv upplevelse som gett energi även till det övriga 

arbetet, man har en tro på att det ska gå att förändra saker. Informanterna upplever att de 

har roligt tillsammans och att de är ett gott gäng på arbetsplatsen. Möjligheten att i sitt 

ordinarie arbete få utrymme för att arbeta med förbättringsarbeten känns positivt. Detta 

är något de vill vara en del av och man uppskattar att få vara det. Att utvecklas på sin 

arbetsplats är något som upplevs väldigt motiverande. Informanterna berättar att det är 

roligt när det händer något extra på arbetsplatsen. De som hör till de senast anställda 

tycker att de har börjat på vårdcentralen i rätt tid, så de har fått vara en del i 

förändringsarbetet. Det finns en spänd förväntan på hur de nya arbetssätten ska fungera. 

Någon medarbetare som kommer att vara ifrån vårdcentralen en tid, har signalerat att 

denne tänkt komma tillbaka om ett tag för att höra hur arbetet går vidare. Informanter som 

tidigare arbetat inom andra vårdnivåer beskriver en skillnad i hur man blir uppskattad för 
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sitt arbete på vårdcentralen. Att få höra uppskattande ord även inför patienterna är något 

som stärker känslan av gemenskap. Det har blivit en trygghet och stabilitet i 

arbetsgruppen, som har en speciell känsla för både samhället, arbetsplatsen och varandra, 

menar informanterna.  

 

”Det kände jag att det var värt så mycket för att jag har jobbat på ganska många ställen 

och jag har inte upplevt det tidigare att man i verksamheten har gjort utrymme för att 

jobba med förbättringsarbete så som vi gör på Färgelanda vårdcentral och det kände jag 

att det var väldigt positivt och jag kände att jag vill vara med i det helt enkelt.” 

 

Engagemanget tar tid och kraft från arbetsgruppen. Informanterna berättar att de har 

”tappat något av den psykosociala arbetsmiljön” under åren av förändringsarbete, det vill 

säga hur de själva mår. Med hjälp av en arbetsmiljöenkät kommer de att diskutera och 

reflektera kring detta på speciellt avsatt tid. Eftersom de lärt känna varandra bättre under 

de gångna åren menar informanterna att de även kan diskutera besvärliga saker. De 

beskriver också att det är viktigt att prioritera detta eftersom det kan ge inspiration och 

kraft att arbeta vidare. 

 

Personalomsättning 

Medarbetarna har hanterat den turbulenta tiden med hög personalomsättning på olika sätt. 

Några av informanterna hade funderat på att sluta på vårdcentralen, medan några inte 

upplevde detta som stressande eller besvärande. Några fann sätt att hantera situationen 

på, till exempel genom att utveckla sig själv genom kompetensutveckling. Det var även 

några som fick möjligheten att prova annat arbete men som sedan valde att komma 

tillbaka igen. De känner tacksamhet för att de fick denna möjlighet, eftersom det har stärkt 

känslan att det är på vårdcentralen de vill arbeta. Informanterna berättade om vad som 

upplevs så speciellt med att arbeta inom primärvården och i ett litet samhälle i ett 

landsbygdsområde, vilket i sig erbjuder utmaningar. Informanterna berättade om hur de, 

medan de provade annat arbete, saknade sådant som de inte trott att de skulle sakna. De 

saknade den typ av problem som patienterna kommer med, både rutinbesöken, 

provtagningarna och de akuta då man från ambulansen ringer och kommer in med 

patienter. De beskriver hur de lär känna patienterna och kan märka hur patienterna mår, 

bara genom att träffa dem. Nya medarbetare som inte arbetat på en vårdcentral, eller i ett 

mindre samhälle tidigare, har inte haft kännedom om den bredd av problematik som 

primärvårdens patienter har. De upplevdes inte ha samma intresse av vårdcentralens 

fortlevnad eftersom det var lätt att få arbete närmre deras hemort.  

 

I samband med de stora personalomsättningarna försvann mycket kompetens och det blev 

svårjobbat för personalen som fanns kvar. Detta gjorde att de inte mådde bra och 

nyanställd personal upplevde att det var för besvärligt för att stanna kvar. Informanterna 

menar att då personalgruppen är liten, finns det inte utrymme att göra det lilla extra som 

man skulle vilja göra för vårdcentralen. Det tar tid att lära upp nya medarbetare, och med 

den personalomsättning som var under en tid kändes det svårt att engagera sig varje gång 

det kom någon ny personal. Informanterna berättar om att patienterna också upplevde oro 

när det var hög personalomsättning eftersom de inte visste vem de skulle möta på 

vårdcentralen.  
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Den personal som fanns kvar upplevde något av ett bakslag när någon slutade och ny 

personal började. Det förändringsarbete man höll på med stannade av, man fick börja om 

igen och även sätta in den nya personalen i arbetet som pågick. Men så fick man nytt hopp 

och ny energi att fortsätta vägen framåt. Nu upplever man att det börjar bli mer stabilt i 

de yrkeskategorier som varit mer instabila och förhoppningen är att de snart ska bli 

fulltaliga. Ny personal upplevs som en tillgång och informanterna menar att då 

stabiliteten kommer tillbaka blir det även lättare att fortsätta med förändringsarbeten. Nya 

medarbetare tillåts också att ha åsikter om de förbättringsarbeten som pågår. 

 

”Ett tag orkade man nästan inte lära känna folk för att man visste ändå inte hur länge de 

skulle stanna och då blir det svårt.” 

 

Informanterna tror att de medarbetare som började, men som snabbt slutade igen, hade en 

föreställning om att vårdcentralsarbetet är lugn och stilla. Detta är en föreställning som 

de menar inte stämmer. I stället menar informanterna att det tar minst två år att lära sig 

den komplexitet och de rutiner som finns inom en vårdcentral. Till skillnad från 

sjukhusens specialiteter så har primärvårdens patienter en stor bredd både i åldrar och 

problem. Då det däremot anställdes nya medarbetare som arbetat på annan vårdcentral 

tidigare underlättade detta, då de redan hade denna kännedom och även kunde olika 

system som används i arbetet. 

 

Stress och oro under förändringsarbete 

Informanterna upplever att det fanns medarbetare som till en början hade svårt att 

acceptera förändringsarbetet. De berättar också om att det kan upplevas stressigt och 

oroligt när flera olika förändringar sker på en och samma gång. Det upplevs svårt att hålla 

isär de olika arbetena och vilka som arbetar med vad. Inom vissa yrkeskategorier hade 

man under en längre tid diskuterat att det behövde ske en förändring, att de verkligen ville 

förändra, men när det väl skulle hända blev de oroliga och ville inte riktigt. Detta har de 

diskuterat och de tycker själva att det känns konstigt att inte våga ändra något som de inte 

är nöjda med. Informanterna beskriver även hur medarbetare nästan försökt bromsa 

förändringsarbetet då de inte trott att det skulle vara någon idé att komma med förslag på 

förändringar. De har inte trott att förändringarna skulle vara möjliga att genomföra. Det 

var nytt för dem att tänka på detta sätt. 

 

"Det pratade vi om jättemycket och det sa vi också. Varför känner vi så här? När vi väl 

får förändra så vågar man nästan inte släppa taget om det i alla fall." 

 

Så länge de olika yrkeskategorierna inte är fulltaliga befarar informanterna att 

förändringsarbetet kan upplevas som en belastning. De har också en känsla av att 

medarbetare som inte är direkt involverade i något specifikt förändringsarbete kan 

uppleva att det tar för mycket tid från det kliniska arbetet. Informanterna beskriver även 

en oro för vårdcentralens ekonomi, men berättar också att det är viktigt att prata om 

sådant.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Förändringsprocessen 

Syftet med studien var att beskriva medarbetarnas erfarenheter från den process som 

vårdcentralens förändringsarbete innebär. Ett förändringsarbete som ledde fram till att 

vårdcentralen numera benämns som en innovationsvårdcentral. Det vanliga är att man 

utesluter namn på verksamheter som studeras. I denna studie ingår endast en vårdcentral, 

men det är också detta som är det intressanta. Den förändringsresa, eller 

förändringsprocess, som vårdcentralen och dess medarbetare är med om är omfattande. 

Förändringsresan inrymmer allt från en besvärlig arbetssituation med hög 

personalomsättning, medarbetare som inte känner att de räcker till varken för sina 

patienter eller för nya medarbetare, att anpassa sig till de nya rutiner och den konkurrens 

det fria vårdvalet (SFS 2008:962) medförde, till att genom ett omfattande 

förändringsarbete försöka vända detta genom nya arbetssätt och teamarbete. Så 

småningom kom tankarna att organiseras som en innovationsvårdcentral där man bland 

annat kommer att arbeta tillsammans med företag för att testa nya produkter och 

arbetssätt. Då det på författarens arbetsplats finns forskare som arbetar med olika delar 

av vårdcentralens förändringsarbete, finns det en viss förförståelse kring detta. När det 

gäller testbädden finns det flera faktorer att ta hänsyn till, som inte informanterna nämner, 

exempelvis IT-lösningar som ska fungera mellan regionens och företagens datanät, 

upphandlingar och avtalsskrivningar. Detta är faktorer som bidrar till att arbetet inte alltid 

går så snabbt som man kan önska. 

 

Sedan vårdvalets införande (SOU 2008:962) blev det möjligt för privata vårdgivare att 

teckna vårdavtal med regionerna. Därmed blev strukturella förändringar och konkurrens 

tydligare. Förväntningarna på vården blev tydligare och patienterna fick möjlighet att fritt 

välja vilken vårdgivare de ville söka sig till. Det blev allt viktigare för vårdgivarna att 

behålla sina patienter eftersom det ekonomiska ersättningssystemet innebar att intäkterna 

kom med patienterna. För de privat organiserade vårdgivarna kunde minskat 

kundunderlag innebära konkurs (Berlin & Carlström 2013). Författaren har arbetat inom 

regionens primärvård i 20 år och har också märkt av den förändring som skett under åren. 

Exempelvis märktes en skillnad i vårdcentralernas marknadsföring då vårdvalet infördes. 

Även de offentligt finansierade vårdcentralerna marknadsförde sig genom att exempelvis 

visa upp att man hade speciella sjuksköterskor eller läkare för den äldre generationen av 

patienter. Man började även prata om sina patienter som ”kunder”, något som påminner 

om New Public Management (NPM) vilket präglas av konkurrensutsättning, målstyrning 

decentralisering och mätande (Alvesson 2018, s. 44).  

 

Det vanliga är att organisationer inom till exempel hälso- och sjukvården, organiseras på 

ett mer likartat sätt (DiMaggio & Powell 2000). DiMaggio och Powell (2000) beskriver 

också att det är vanligt med en mer hierarkisk ordning. Detta är något som informanterna 

numera inte känner av inom primärvården, däremot berättade de om en mer hierarkisk 

ordning då de arbetat inom andra vårdnivåer. Där kände de inte av den uppskattning och 

det teamarbete som man upplever nu. 
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Vid intervjuerna har författaren inte nämnt något speciellt år, eller speciell händelse, som 

en start för förändringsarbetet. De informanter som arbetade på vårdcentralen under år 

2016 uppger ändå detta som starten på förändringsarbetet. Det var då man hade möjlighet 

att engagera en konsult vilket gjorde att de kunde börja arbeta med Lean-metoden. 

Informanterna berättar om de långa väntelistor man hade på vårdcentralen. Med stöd av 

Lean-metoden avsattes tid för arbetet och man arbetade i tvärprofessionella 

arbetsgrupper. Genom SKR:s Innovationsguiden (SKL 2019) har man sedan arbetat med 

att implementera Tjänstedesign (SKR 2020), som bygger på användardriven innovation. 

Informanterna berättar om att man ställt frågor till befolkningen kring vad de önskar från 

vårdcentralen. Utifrån de svar man har fått försöker man anpassa sina arbetssätt efter 

befolkningens önskemål. Man arbetar även med ”Flippen i primärvården” (SKL 2018) 

där målet är att främja utveckling av innovativa, personcentrerade arbetssätt. 

Vårdcentralen kommer även att fungera som testbädd (Linde & Persson 2015) för att testa 

nya arbetssätt, nya material med mera. Detta arbete är enligt informanterna i uppstart.  

 

Ett av de nya arbetssätt som informanterna berättar om är personcentrerat arbetssätt 

(PCA). De som söker vård på vårdcentralen ska få en vård som är anpassad efter de behov 

som just den personen har, inte enbart utifrån de riktlinjer som finns för aktuella diagnoser 

(Västra Götalandsregionen 2020).  

 

Genom att arbeta med Tjänstedesign (SKR 2020) fick man på vårdcentralen kännedom 

om att befolkningen och patienterna saknade kontinuitet. Begreppet kontinuitet kan 

betyda olika inom olika vårdområden (Haggerty et al. 2003). Inom primärvård betyder 

kontinuitet i huvudsak ett förhållande mellan en läkare eller sjuksköterska och en patient, 

under en specifik period av ohälsa. Det innebär en form av anknytning mellan patient och 

vårdgivare där patienten känner lojalitet till vårdgivaren och vårdgivaren känner ett 

kliniskt ansvar för patienten. Här menas också att kontinuiteten förbättrar 

kommunikation, förtroende samt en långvarig ansvarskänsla (Haggerty et al. 2003; 

Östman, Bäck-Pettersson, Sandvik & Sundler 2019). I dessa sammanhang menar man 

inte att kontinuitet är det samma som koordinering av vård, som är viktig där samverkan 

mellan vårdnivåerna är nödvändig (Larsson 2019). Däremot kräver det att det finns en 

tillgång till vårdgivaren. Informanterna beskriver att de eftersträvar kontinuitet för 

patienterna. Författarens tolkning är att det finns ett mål att patienterna ska få möta samma 

läkare och/eller sjuksköterska vid varje vårdkontakt då det är möjligt. På detta sätt blir 

det även lättare att arbeta med PCA eftersom patienterna och vårdpersonalen lär känna 

varandra på ett bättre sätt. I tiderna av hög personalomsättning var det svårt att nå detta 

mål men ju mer stabilitet man når i yrkesgrupperna desto större möjlighet är det att nå 

målet om kontinuitet. 

 

I den nyinstitutionella organisationsteorin beskrivs att det inom innovativa organisationer 

finns en drivkraft i att arbeta mer effektivt (DiMaggio & Powell 2000). Detta stämmer 

väl överens med den beskrivna som informanterna ger. Det var insikten om att det fanns 

ett stort behov av att ändra sina arbetssätt för att kunna använda resurserna på ett mer 

effektivt sätt. Genom att arbeta på det sätt som vårdcentralen numera gör, arbetar man på 

ett sätt som inte är det vanliga inom VGR. Arbetet är inte avslutat. Det kommer att 

fortsätta och även utvärderas så i dagsläget är det för tidigt att uttala sig om hur hållbart 

det blir. Men studiens resultat visar att drivkraften och framtidstron är stark.   
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Systemperspektiv 

Genom de förändringsarbeten man har arbetat med på vårdcentralen har gemenskapen 

och förståelsen för varandras arbetsinnehåll stärkts. Detta upptäcktes redan efter att 

arbetet med Lean startat, det var då arbetet med tvärprofessionella grupper började. Att 

det blir på detta sätt är ingen självklarhet. Då medarbetare enbart gör sitt arbete utan att 

vara intresserad av, eller ha en förståelse för, vad medarbetarna gör kan utvecklingen i 

arbetsgruppen stanna upp (Kylén 1999; Kylén & Shani 2002). Det behövs ett 

systemperspektiv och det beskriver informanterna att de fått genom den samverkan inom 

teamet som utvecklats. När den samlade bedömningen kommuniceras mellan de olika 

yrkeskategorierna och en samverkan sker inom teamet, utgör det en grund för optimal 

vård och behandling samt kvalitetssäker dokumentation (Olsson-Tall et al. 2019). De fick 

en förståelse för att man är en del i ett system, där det inte är tillräckligt att en person utför 

saker på rätt sätt om inte de andra också gör det. I systemet påverkar varje individ nästa 

del i en process (Senge 2006), då man inser detta kan man bygga lärande organisationer 

och dessutom nå hållbarhet. Detta stöds även av Carlström & Berlin (2004) och Berlin, 

Carlström och Sandberg (2012) som förklarar skillnaden mellan grupp och team. I en 

grupp har man inte samma behov av varandra, medan man i ett team använder 

kompetenserna som varje yrkeskategori har.  

 

På vårdcentralen sker ett konstant gemensamt lärande genom de nya arbetssätten. Vid 

starten av förändringsarbetet fick hela arbetsgruppen utbildning i Lean-metoden. 

Informanterna beskriver också hur de får till sig ny kunskap genom varandra; läkare under 

specialisttjänstgöring, sjuksköterskor som deltar i utbildning inom sina 

specialistområden, undersköterskor och medicinska sekreterare som deltar i 

kompetensutveckling inom sina yrken delar med sig av sin kunskap till övriga 

medarbetare, så de också kan använda sig av den. På detta sätt sker ett regelbundet 

teamlärande som bidrar till vårdcentralens utveckling (Senge 2006; Sanjeev & Surya 

2016).  

 

Även då informanterna inte haft någon aktiv del i ett specifikt förändringsarbete, har de 

ändå känt sig delaktiga. Den information som de delar med sig av skapar en känsla av 

delaktighet och de har regelbundna möten för information. Denna känsla av delaktighet 

kan påverka både hopp, tvivel och oro (Kullén Engström (2009) och hör i hög grad 

samman med kommunikation och tillit till chefen. Informanterna beskriver hur de känner 

ett gemensamt ansvar att tillsammans med vårdcentralchefen bidra till en arbetsmiljö där 

det är möjligt att arbeta med förändringsarbete, utbildning och kompetensutveckling och 

även till den psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarskapet är viktigt och bidrar till 

arbetsglädje samtidigt som var och en har ett ansvar mot både sig själv, sin chef och 

medarbetare för att bra relationer ska finnas, och bibevaras, i arbetet (Thorsell 2017).  

 

Med det personcentrerade arbetssättet ser man patienten som sin egen expert, som känner 

till hur sjukdomen påverkar livet (Norrby 2020) och vårdpersonalen som expert på vård 

och behandling för just det tillstånd som är aktuellt. Det finns ett partnerskap mellan 

patienten och vårdpersonalen där man har en ömsesidig respekt för varandras kunskaper. 

På detta sätt blir vården säkrare för den aktuella personen. Författaren har fått information 

från andra inom organisationen som arbetar med att informera vårdpersonal om PCA. De 

har informerat om att PCA innebär så mycket mer än att anpassa medicinering och 

rehabilitering till en diagnos. Det handlar även om personens sociala kontaktnät, hur 
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hemförhållanden ser ut, vilka andra möjligheter till stöd och hjälp som personen har när 

det exempelvis handlar om tillfälliga behov av hjälp att handla, laga mat, ha någon att 

prata med. Informanterna menar att detta arbetssätt känns värdefullt och säkert för både 

patienter och dem själva.  

 

Utbildning och kompetensutveckling 

Utbildningsinsatser som gäller själva förändringsarbetet har de inte fått så mycket av, 

berättar informanterna, men det är inte heller något de saknar. Författaren tolkar det som 

att det kanske inte är vare sig nödvändigt eller möjligt att ge någon generell 

förändringsutbildning. Istället får medarbetarna behovsanpassad utbildning. Exempelvis 

får de utbildning som gäller nya produkter som ska testas inom Testbädd (Linde & 

Persson 2015). Informanter från samtliga yrkeskategorier berättar att de deltagit i 

kompetensutveckling men det är de informanter som har ett mer nära patientarbete som 

fått ta del i utbildningar eller kompetensutveckling där de fått ta del av nya forskningsrön. 
 

 

Arbetsmiljö 

Det affektiva engagemanget är viktigt för medarbetarnas utveckling och motivation. Det 

visar det känslomässiga engagemang som finns mellan medarbetare och organisationen 

(Allen & Mayer 1990; Gok, Karatuna & Karaca 2015). Ju längre tid medarbetaren har 

varit anställd desto större blir det affektiva engagemanget. Till faktorer som främjar 

motivationen är det vanligt att nämna lön och förmåner (Hertzberg 1996; Malhotra 2016), 

men bland informanterna var det ingen som nämnde detta. Istället har de informanter som 

funderat på att sluta eller de som testat annat arbete men som valt att komma tillbaka till 

vårdcentralen, berättat att det varit arbetskamraterna, tron på att tillsammans kunna vända 

det negativa till något positivt och hållbart, möjligheten till kompetensutveckling samt 

arbetet på en vårdcentral i ett litet samhälle, som varit avgörande för motivationen. 

Författaren tolkar det som att det organisatoriska förtroendet (Tekingündüz et al. 2017) 

är starkt på vårdcentralen. På vårdcentralen är de produktiva genom de nya arbetssätten 

och informanterna visar en hög moral och stark teamkänsla. Detta är faktorer som 

kännetecknar det organisatoriska förtroendet (Tekingündüz et al. 2017). Känslan för 

primärvårdens utmaningar är också något som Malhotra (2016) menar är viktigt. Studier 

har visat att familjeläkare generellt är nöjda med sina arbeten (Malhotra 2016) vilket är 

viktigt eftersom det i sin tur påverkar hur nöjda patienterna är. Det är även viktigt för 

vårdkvaliteten eftersom starka primärvårdsorganisationer förbättrar hälsovården 

(Malhotra 2016), vilket är särskilt viktigt då primärvårdens roll ska stärkas och finnas 

nära patienterna (SOU 2016:2; SOU 2019:29; SOU 2020:19; Socialdepartementet 2018).  

 

När det gäller vårdpersonalens stress, sjukfrånvaro och personalomsättning utgår man i 

pågående forskning (Norrby 2020) från att PCA även kan ha god effekt på personalen. 

Studien som är ny, utgår från hypotesen att arbetssättet inte minskar belastning när det 

gäller mängden av arbetsuppgifter eller antal patienter, däremot tror man att det 

partnerskap som utvecklas mellan vårdpersonal och patienter gör att den etiska stressen 

för personalen kan minska när de får en närmare relation till patienten.  

 

Förändringsarbeten tar tid och kraft. Genom att aktivt arbeta med den psykosociala 

arbetsmiljön stärks gemenskapen, men det är också viktigt att diskutera sådant som känns 
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besvärligt. Det affektiva engagemanget (Allen & Meyer 1990) så väl som det 

organisatoriska förtroendet (Tekingündüz et al. 2017) har växt sig starkare bland 

medarbetarna på vårdcentralen under de senaste åren. Författaren menar att det därför kan 

vara lättare att diskutera sådant som kan kännas jobbigt, vilket informanterna berättar att 

de avsatt tid för.  

 

Att bilda innovationsvårdcentraler är något som är nytt och den beskrivna vårdcentralen 

ligger i framkant när det gäller den typ av innovationsarbete. Det finns en förhoppning 

inom VGR:s primärvård att det ska bli en spridning av detta sätt att arbeta. Författaren 

anser att det finns tidigare forskning som stödjer informanternas berättelser om sina 

erfarenheter, och att studiens resultat därför kan vara betydelsefulla för andra 

verksamheters förändringsarbeten, men också för de vårdcentraler som avser bilda 

innovationsvårdcentraler. Ny kunskap från denna studies resultat kan också bidra till att 

utvärdera det förändringsarbete som görs på den beskrivna vårdcentralen.  

 

Metoddiskussion 

För studien var det intressant att få svar på frågor om medarbetarna känt sig delaktiga i 

förändringsarbetet, om medarbetarna har påverkats av en hög personalomsättning, om det 

har krävts några utbildningsinsatser under förändringsarbetet och om de har kunnat se 

några effekter av förändringsarbetet. Då man vill få en förståelse för medarbetarnas egna 

erfarenheter, är det lämpligt att använda en kvalitativ forskningsintervju som metod 

(Kvale & Brinkmann 2014). Ett alternativ till den kvalitativa forskningsintervjun hade 

varit att välja en kvantitativ metod, till exempel med hjälp av en enkätundersökning. 

Genom den kvantitativa metoden vill man använda sig av mätningar som sker med en 

viss struktur (Billhult 2017, s. 100). I stället för att låta texter berätta om innehållet 

används mätningar som presenteras i siffror med eller utan djupare statistisk analys, eller 

genom att visa samband mellan olika variabler. I denna studie hade det inte varit möjligt 

att för den förståelse författaren ville få, av informanternas erfarenheter genom en 

kvantitativ metod.  

 

Då det finns en bestämd modell eller teori att jämföra sina transkriberade texter med, hade 

en deduktiv design varit lämplig (Danielson 2017 s. 290). I detta arbete har i stället en 

induktiv design använts då författaren utgått från texternas innehåll, för att utifrån detta 

ta ut de koder, subkategorier och kategorier som har använts för att beskriva studiens 

resultat. På detta sätt var det möjligt att göra en mer textnära beskrivning av 

informanternas erfarenheter. 

  

Oavsett vilken metod man använder sig av, är det viktigt att planera för hur stort material 

det kan behövas. Inom den kvantitativa metoden vill man till exempel få så stort antal 

svar i en enkätundersökning så resultatet kan anses tillförlitligt (Billhult 2017, s. 100). I 

litteraturen är det svårt att finna ett rekommenderat antal intervjuer för en kvalitativ 

studie, det är i stället en mättnad man vill uppnå. Med mättnad menas att man kommer 

till en fas då forskaren anser att ytterligare insamlat material inte ger någon mer kunskap 

(SBU 2017). Men mättnad nås inte enbart genom antalet intervjuer, den kan även nås 

genom hur bra varje informant är på att reflektera och berätta om sina erfarenheter, samt 

hur bra forskaren är på att samla in data (SBU 2017). Kvale & Brinkman (2014, s. 156) 

menar att det vanligen brukar handla om 15 +/- 10 intervjuer för vanliga intervjustudier. 
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Utifrån vad som är rimligt för en studie på magisternivå, är rekommendationen från 

Högskolan i Borås 6-8 öppna eller semistrukturerade intervjuer.  

 

I tidigare studier har man sett att det finns mycket forskning där sjuksköterskor och läkare 

har studerats (Gok, Karatuna & Karaca 2015). På den beskrivna vårdcentralen finns en 

kärna av medarbetare som har haft sin anställning i många år, samt medarbetare som 

tillkommit under senare år. Den genomsnittliga anställningstiden för studiens informanter 

är 7 år, därmed finns det spridning av erfarenheter från förändringsarbetet. I studien ville 

författaren inkludera samtliga yrkeskategorier för att få en förståelse för medarbetarna 

inom varje yrkeskategori, och deras erfarenheter från förändringsarbetet. 

Förändringsarbetet skulle kunna upplevas så turbulent att man var osäker på om man ville 

stanna kvar eller inte, samtidigt som medarbetarna kände till att de olika aktiviteterna 

syftade till att leda till arbetsengagemang där de är delaktiga i att tillhandahålla en säker 

och tillgänglig vård för sina patienter. På den beskrivna vårdcentralen arbetar fyra olika 

yrkeskategorier. Författaren planerade för intervju med två personer ur varje 

yrkeskategori, det vill säga åtta intervjuer.  

 

Vårdcentralchefen och senare även teamledaren, bistod med att tillfråga medarbetarna om 

intresse av att delta i studien. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval, men då 

författaren bad om informanter med så lång anställningstid som möjligt samt medarbetare 

ur de olika yrkeskategorierna, fanns det en förhoppning om att man inte skulle välja de 

som kändes mest lämpliga ur andra hänseenden. Under den tid som intervjuerna behövde 

genomföras var det en ansträngd arbetssituation på vårdcentralen. Det var endast möjligt 

att genomföra sex av de planerade intervjuerna. Som ett komplement till intervjuerna 

planerades därför att låta några medarbetare besvara frågor genom en webbenkät. 

Enkätstudier hör till den kvantitativa studiedesignen, där man använder mätbara svar 

(Billhult 2017, s. 121). Till denna studies webbenkät omformulerades intervjuguidens 

frågor för att passa att besvara i en situation då författaren inte hade möjlighet att 

förtydliga frågor och att ställa följdfrågor, som i en intervjusituation. Svar på frågorna 

planerades att ges genom att skrivna svar i textrutor. På det sättet hade det varit möjligt 

att göra en kvalitativ innehållsanalys av texterna tillsammans med texter från de 

transkriberade intervjuerna. Under den tid som studiens datainsamling behövde ske hade 

vårdcentralen hög arbetsbelastning samt sjukskrivningar som gjorde att detta inte 

bedömdes möjligt. Med anledning av detta blev inte webbenkäten helt färdig. I bilaga 4 

finns arbetsmaterialet till webbenkätens frågor. Målet med urvalet var att intervjua minst 

en medarbetare ur vardera av vårdcentralens yrkeskategorier, och detta mål nådde 

författaren trots att man hade en hög arbetsbelastning på vårdcentralen. För varje 

genomförd intervju har det tillkommit ny information om informanternas erfarenheter 

från förändringsarbetet. Författaren har därmed fått svar som visar en variation i 

medarbetarnas erfarenheter utifrån deras respektive yrkesroller och anställningstid. 

Henricson (2017, s. 412) menar att det är denna variation som ökar både överförbarheten 

och trovärdigheten för studien. 

 

Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide där frågorna formulerades 

efter en viss struktur (Danielson 2017, s. 146). Valet av intervjumetod gjorde att det var 

möjligt för författaren att formulera om frågor om informanten inte förstod, att ställa 

följdfrågor samt att hoppa över frågor som man fått svar på genom någon tidigare fråga. 
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Då en kvalitativ innehållsanalys används ökar trovärdigheten om citat används vid 

resultatredovisningen (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017) samt då man söker 

enighet med andra forskare (Graneheim & Lundman 2004). Det finns olika sätt att 

presentera citat (Kvale & Brinkmann 2014). I detta arbete återges citaten i skriftspråklig 

form, till skillnad mot talspråk eller dialekt. Författaren valde detta sätt för att underlätta 

förståelsen för läsaren. Med tanke på att samtliga informanter arbetar på en och samma 

vårdcentral har författaren varit extra noggrann vid val av citat för att inte röja 

informanternas identitet. 

 

Etiska överväganden 

Syftet med etikprövningslagen (SFS 2003:460) är ”att skydda den enskilda människan 

och respekten för människovärdet vid forskning”. Vetenskapsrådets (2017) har definierat 

fyra begrepp som är viktiga att ta hänsyn till. Begreppen är sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. I denna studie är det inte möjligt att koppla samman 

person med insamlad information. Vid den inspelade intervjun nämns inga namn och det 

finns inga antecknade namn i någon information. Författaren har tystnadsplikt, vilket följs 

genom att ingen information som i det insamlade materialet med koppling till specifik 

informant, sprids. Varken under arbetets gång eller därefter. Viss bakgrundsinformation 

samlades in vid intervjutillfället, så som informantens födelseår, yrkeskategori, antal år i 

yrket samt antal år på arbetsplatsen. Dessa uppgifter antecknades på intervjuguiden men 

det finns ingen uppgift om namn eller kontaktuppgifter. Konfidentialiteten följs i och med 

att de uppgifter som författaren samlat in vid varje intervjutillfälle, inte sprids. I 

resultatredovisningen finns varken information som kan härledas till respektive informant 

eller uppgifter som inte är relevanta för studiens syfte. Detta informerade författaren om 

vid tillfället för varje intervju. Även de citat som finns i studiens resultat har valts med 

noggrannhet för att inte röja informantens identitet. 

 

Skriftligt tillstånd från verksamhetschefen har samlats in och skriftlig information till 

informanterna har dels sänts i förväg, dels har man diskuterat detta vid varje 

intervjutillfälle. Informanten har fått information om att deltagandet är frivilligt och att 

de därmed har möjlighet att avstå. Både verksamhetschef och informanter har fått 

kontaktuppgifter både till författaren och dennes handledare. Det undertecknade skriftliga 

tillståndet från verksamhetschefen samt undertecknad skriftlig information från 

informanterna har under studietiden förvarats i låst arkivskåp på författarens arbetsplats. 

Ljudfiler och transkriberade intervjuer har förvarats på en godkänd del av Västra 

Götalandsregionens server där författaren har tillträde. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska 

källdata förvaras hos forskningshuvudmannen, Högskolan i Borås. Detta kommer att ske 

efter examensarbetets godkännande och kommer att gallras enligt gällande bestämmelser. 
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SLUTSATSER 

 Det finns en framtidstro bland studiens informanter. Att vara delaktig i 

förändringsarbetet är viktigt, men det viktigaste är att vara informerad om de 

aktiviteter som pågår och planeras. Genom åren har man utvecklat teamarbete som 

både har skapat en starkare gemenskap på vårdcentralen men även gett ett 

systemperspektiv som man inte hade tidigare. Det finns en förståelse för var och 

ens arbetsinnehåll och del i systemet, samt en förståelse för hur varje individ 

påverkar de andra individerna i systemet. Nu när detta är tydligt blir det också 

lättare att se patientens väg genom vårdcentralen. Det är viktigt att varje patient 

är nöjd och får den bästa vård och kontinuitet.  

 

 Vid hög personalomsättning försvinner viktig kompetens och det blir också 

oroligt för patienterna som upplever bristande kontinuitet. Medarbetarna har 

påverkats på olika sätt av den höga personalomsättningen. De har känt en trötthet 

i att lära upp nya medarbetare som man inte tror ska stanna kvar. De som har 

funderat på att sluta på vårdcentralen, eller som de facto har slutat men kommit 

tillbaka igen, har motiverats av de nya arbetssätten och arbetskamraterna. De 

saknade de utmaningar och problem som vårdcentralens patienter hade. De 

saknade arbetet i primärvården.  

 

 Behovsanpassade utbildningar som har direkt koppling till specifika 

förändringsarbeten har givits. Det har också funnits möjlighet till 

kompetensutveckling inom det ordinarie arbetet. Utöver utbildningar och 

kompetensutveckling har man även delat med sig till sina medarbetare av ny 

kunskap och på detta sätt lärt sig av varandra. Det är på dessa sätt som 

medarbetarna får till sig nya forskningsrön som är viktiga för att ge patienterna 

den bästa vården.  

 

 Medarbetarna har känt sig delaktiga i förändringsarbetet. De nya arbetssätt som 

förändringsarbetet har medfört har skapat nya effektiva arbetssätt, som både är 

tidsbesparande för medarbetarna men som även ger en bättre tillgänglighet för 

patienterna.  
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Innovationsvårdcentralens tillkomst - Medarbetares erfarenheter 
från ett förbättrings- och förnyelsearbete inom primärvård 

Intervjuguide 
Namn  

Födelseår  

Yrkeskategori  

Antal år på arbetsplatsen 

Syftet med arbetet är att beskriva medarbetares erfarenheter och delaktighet i ett 

förbättringsarbete på en innovationsvårdcentral. 

1. Vad var det som fick just denna VC att bli en innovationsvårdcentral?

2. Vilken utbildning fick du delta i före, under och efter innovationsarbetet på er VC?

a. tycker du utbildningen var bra, saknade du något?

3. Vilka färdigheter och resurser är bra för att fortsätta innovationer på VC?

4. Vad är din upplevelse av innovationsarbetet?

a. Upplever du någon skillnad av innovationsarbete nu och från början?

5. Hur har du upplevt de senaste årens förändringar på arbetsplatsen?

6. Har du känt dig

a. Delaktig i förändringsarbetet? - på vilket sätt?

b. Informerad i förändringsarbetet? - på vilket sätt?

7. Hade du önskat att ni gjort på något annat sätt?

a. På vilket sätt?

8. Hur kan ni få arbetsplatsen att bli en hållbar verksamhet där personalen vill arbeta

kvar och patienterna väljer er vårdcentral?

9. Hur kan man säkerställa att patienterna får den senast evidensbaserade vården?

10. Hur upplevde du tiden då både chefer och medarbetare slutade sina tjänster?

11. Har du själva funderat på att sluta?

a. Vad var det som gjorde att du valde att stanna kvar?

12. Hur ser du på det fortsatta innovationsarbetet?
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Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 

Innovationsvårdcentralens tillkomst - Medarbetares erfarenheter från 

ett förbättrings- och förnyelsearbete inom primärvård  

Eva Larsson och Cathrin Jonasson studerar på Magisterprogram i hållbar organisering 

och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, med inriktning mot vård- och 

omsorgsadministration vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 

Borås. Som en del i denna utbildning görs ett examensarbete på magisternivå.  

Syfte med examensarbetet är att beskriva medarbetares erfarenheter från ett 

förändringsarbete på en innovationsvårdcentral.  

Inom Sveriges regioner pågår ett omställningsarbete som startade med slutbetänkandet 

Effektiv vård (SOU 2016:2), vilket bland annat innebär att primärvårdens roll ska 

stärkas, vården ska bli lättillgänglig, effektiv och finnas nära patienterna. Detta innebär 

på olika håll ett stort förändringsarbete, där man under arbetets gång måste arbeta 

hållbart samt hålla en hög vårdkvalitet. Som en del i Västra Götalandsregionens 

omställningsarbete har ett viktigt förändringsarbete startat på er vårdcentral genom 

bildandet av en innovationsvårdcentral. I arbetet pågår redan forsknings- och 

utvecklingsprojekt av olika slag. Genom att undersöka vilka erfarenheter vårdcentralens 

medarbetare har från förändringsarbetet kommer den nya kunskapen att bidra till att 

utvärdera det arbete som gjorts samtidigt som den är betydelsefull för framtida 

bildningar av innovationsvårdcentraler på andra orter.  

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ metod där datainsamling sker i form av 

enskilda intervjuer som spelas in för att sedan transkriberas ordagrant. Texterna kommer 

att analyseras genom en innehållsanalys. I studien kommer samtliga av vårdcentralens 

yrkeskategorier att inkluderas. Vi önskar hålla intervju med två medarbetare ur vardera 

yrkeskategorin d.v.s. åtta enskilda intervjuer. Önskvärt är att medarbetarna har arbetat 

en längre tid på vårdcentralen, så de har hunnit uppleva något av förändringsarbetet. Vi 

är tacksamma för hjälp med urvalet samt med planering av tid för intervjuerna, så det 

påverkar vårdcentralens arbete så lite som möjligt. Beräknad tid är 1 timma. Plats för 

intervju kan vara på vårdcentralen eller annan plats som deltagaren och författaren 

tillsammans kommer överens om. 

Då författarna får kontaktuppgifter till medarbetare som vill delta i studien kontaktas 

dessa via e-post där samtycke för examensarbetet bifogas. Detta går vi även igenom vid 

tillfället för intervjun, då det undertecknas av deltagaren som får behålla den skriftliga 

informationen.  

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort i all redovisning av studien. Ingen 

obehörig har tillgång till datamaterialet som kommer att förvaras enligt rutiner för 

Högskolan i Borås, som är huvudman för studien. Vid publicering kommer det 

analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
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Hälsningar  

Eva Larsson Cathrin Jonasson 

E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se E-post: cathrin-jonasson@hotmail.com 

Tfn 070-200 11 61 Tfn 073- 320 99 93  

 

Handledare:  

Leif Sandsjö, docent, forskare 

Institutionen för vårdvetenskap, Sektionen för arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås  

E-post: leif.sandsjo@hb.se 

Tfn: 033-435 46 30 

 

Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Eva Larsson och Cathrin 

Jonasson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
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Samtycke examensarbete M2020:4 

Högskolan i Borås, 501 90 Borås Sida 1 av 3 

Information angående examensarbetet ”Innovationsvårdcentralens 

tillkomst - Medarbetares erfarenheter från ett förbättrings- och 

förnyelsearbete inom primärvård” 

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (2020:4). Vi är två studenter i 

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 

vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna 

utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Inom Sveriges regioner pågår ett omställningsarbete som startade med slutbetänkandet 

Effektiv vård (SOU 2016:2), vilket bland annat innebär att primärvårdens roll ska stärkas, 

vården ska bli lättillgänglig, effektiv och finnas nära patienterna. Detta innebär på olika håll 

ett stort förändringsarbete, där man under arbetets gång måste arbeta hållbart samt hålla en 

hög vårdkvalitet.  

Som en del i Västra Götalandsregionens omställningsarbete har ett viktigt förändringsarbete 

startat på er vårdcentral. I arbetet med att bilda en innovationsvårdcentral pågår redan 

forsknings- och utvecklingsprojekt av olika slag. Syftet med vårt arbete är att beskriva 

medarbetares erfarenheter i ett förändringsarbete på en innovationsvårdcentral. Genom att 

undersöka vilka erfarenheter ni har kommer den nya kunskapen att bidra till att utvärdera det 

arbete som gjorts på vårdcentralen samtidigt som den är betydelsefull för framtida bildningar 

av innovationsvårdcentraler på andra orter.  

Både FoU primärvård och vårdcentralchefen är intresserade av att detta examensarbete görs. I 

studien inkluderas samtliga yrkeskategorier på vårdcentralen. Vårdcentralchefen bistår oss 

med att välja ut medarbetare för enskild intervju, samtidigt som han ordnar ersättare för 

motsvarande tid i arbetschema. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Vi kommer att göra en kvalitativ studie med en manifest innehållsanalys. Detta innebär att vi 

önskar hålla enskilda intervjuer med åtta medarbetare på vårdcentralen. Intervjuerna kommer 

att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant. Den manifesta innehållsanalysen innebär att vi 

inte gör några tolkningar av det som sägs. Det är därmed enbart det du säger som kommer att 

finnas med i vår analys.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA, alternativt 

som en vetenskaplig artikel i en tidskrift. Om du önskar, kan Högskolan eller författarna 

tillhandahålla en kopia till dig. 
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Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt muntliga 

samtycke. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet, 

för kontaktuppgifter se nedan. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 

resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 

material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 

lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma 

att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 

fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och 

godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 

(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 

rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 och 22, som bland annat innebär 

att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 

eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 

ansvarig handledare i dessa fall, se kontaktuppgifter nedan. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan du 

kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också alltid rätt 

att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Författare, Magisterkurs Examensarbete, 15 hp  

Eva Larsson, FoU primärvård Fyrbodal 

Vänerparken 15, 462 35 Vänersborg 

Tfn: 070-200 11 61 

E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se 

 

Handledare 

Leif Sandsjö, Högskolan i Borås, Sektionen för arbetsliv och välfärd 

501 90 Borås 

Tfn: 033-4354630 

E-post: leif.sandsjo@hb.se 
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Samtycke om deltagande 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

Ort och datum _______________________________________________ 

Underskrift _______________________________________________ 

Namnförtydligande _______________________________________________ 
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Innovationsvårdcentralens tillkomst - Medarbetares erfarenheter från ett 
förändringsarbete inom primärvård  
 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilket år är du född? 
 

2. I hur många år har du arbetat på Färgelanda vårdcentral? 

 

 

Studiens syfte är att beskriva medarbetares erfarenheter från ett 

förändringsarbete på en vårdcentral 

1. Har du känt dig delaktig i det förändringsarbete ni gjort under de senaste åren? 

Beskriv i så fall gärna på vilket sätt du känt dig delaktig. 

2. Har du känt dig informerad om förändringsarbetet? Skriv i så fall gärna något om i 

vilka sammanhang du fått information. 

3. Om du har deltagit i någon utbildning som har betydelse för ert förändringsarbete 

skriv gärna något om vad det var för utbildning, om du tyckte att den var bra eller 

om du saknade något. 

4. Hur kan era patienter få behandling/rekommendationer enligt senaste forskningsrön? 

5. Vi har förstått att det funnits en tid med hög personalomsättning både bland chefer 

och medarbetare. Hur upplevde du tiden med hög personalomsättning? 

6. Vill du kort beskriva det som är viktigt för dej och som bidrar till att du stannar kvar. 

7. Kan du berätta något om hur du tänker kring "förändringsarbete"? 

8. Har du några funderingar på hur förändringsarbetet genomförts? Ge gärna exempel. 

9. Har förändringsarbetet inneburit förändrade/nya arbetsmetoder eller användning av 

ny teknik? 

10. Hur tycker du att ni kan arbeta för att vara en vårdcentral där både personal och 

patienterna trivs? 
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