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Introduktion: Svårigheter för vårdgivarna att hålla vårdgarantin var utgångspunkten för 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Västra Götalandsregionen när de startade 
Genombrottsprojektet, ”Bättre flyt i opererande verksamheter”, det första som endast 
omfattade opererande verksamheter. Femton team från operationsavdelningar från hela landet 
deltog. Projektet pågick under år 2008. Alla team skulle uppnå resultatmålen att minst 90 % 
av patienterna opererades på första utlovade operationsdag och att 100 % av operationerna 
skulle starta på utsatt tid. Dessutom formulerade teamen egna processmål och balanserade 
mål. Syftet med studien var att beskriva teamdeltagarnas uppfattningar om att arbeta med 
genombrottsmetoden i opererande verksamheter. Metod: En totalundersökning där samtliga 
teamdeltagare i projektet (n=95) fick en webbenkät omfattande områdena resultat- och 
processmål, din arbetsplats, resultat och reflektioner. Resultat: Enkäten besvarades av 55 
(58 %) teamdeltagare. Trettien redovisade att de nådde sina resultatmål under projekttiden. 
Processmålet operationsstart på utsatt tid nåddes helt eller delvis av 45 teamdeltagare och 32 
lyckades minska bytestiderna. Tjugoen teamdeltagare uppgav att flera patienter per dag kunde 
opereras och 14 redovisade att de höll vårdgarantin efter projekttiden. De flesta 
teamdeltagarna ansåg att förankringen av projektet i personalgruppen fungerade bra, liksom 
stödet från handledarna. Att få tillräckligt med tid för möten, bemanningen på avdelningen 
och ledningens engagemang fungerade sämre. Avsaknad av ledningens stöd ledde till 
minskad motivation för förbättringsarbete. Teamdeltagarna ansåg vidare att 
Genombrottsmetoden var strukturerad och pedagogisk. Den gav helhetssyn på processer och 
reducerade dubbelarbete. Arbetsmiljön blev bättre. Konklusion: Teamdeltagarna ansåg att 
Genombrottsmetoden är användbar för att förbättra patientflödet och vårdkvaliteten på en 
operationsavdelning.
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Introduction: Difficulties for the caregivers to keep the national health care guarantee was 
the starting point for the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and 
The Västra Götaland Region when they started the project “Better flow in operating theatres”, 
based on the Breakthrough Series Model. Fifteen teams from operating theatres from the 
whole country participated. The project went on in 2008. All teams should achieve the result 
goals that at least 90 % of the patients should be operated on the day they were promised and 
100 % of the operations should start in right time. In addition process goals and balanced 
goals were formulated by the teams. Purpose: The purpose of the study was to describe the 
team participants’ opinions about working with the Breakthrough Series Model in operating 
theatres. Method: All team participants (n=95) in the project received a questionnaire 
consisting of result- and process goals, your working place, results and reflections.
Results: Fifty-five (58 %) of the team participants answered the questionnaire. Thirty-one of 
them achieved their result goals during the project time. Forty-five of the team participants 
achieved the process goal “operation start in right time” and 32 succeeded in decreasing 
turnover time. Twenty one of the team participants described that throughput increased and 14 
were able to keep the national health care guarantee after the project time.  Most of the team 
participants considered that the support from the staff worked well, as well as the support 
from the supervisors. On the other hand there was not enough time for meetings, not enough 
staffing and the management commitment was not so good. The motivation for improvement 
work decreased due to lack of management support. The team participants considered the 
Breakthrough Series Model as systematic and educational. They also attained a 
comprehensive view of processes and reduced their work load. The work environment 
became better. Conclusion: The team participants thought that the Break through Series 
Model is a useful method for improving patient throughput and quality of care in an operating 
theatre.
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Introduktion
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall vården vara lättillgänglig, av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet (HSL 1982:763). För att kunna uppnå god kvalitet 
inom hälso- och sjukvården definierade Socialstyrelsen (2007) sex områden som skulle 
uppfyllas. (1) Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, vilket innebär att den ska 
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt möta patientens behov på bästa sätt. 

(2) Vården ska vara säker, genom riskförebyggande arbete ska uppkomst av vårdskador 
förhindras. (3) Den ska vara patientfokuserad och ges med respekt och omtanke, i samråd 
med patienten och med lyhördhet för patientens individuella behov, förväntningar och 
värderingar. (4) Effektiv vård innebär att tillgängliga resurser utnyttjas kostnadseffektivt och 
på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål och vården kan utformas utifrån tillståndets 
svårighetsgrad. (5) Vården ska vara jämlik, den tillhandahålls och fördelas på lika villkor för 
alla, samt ges med respekt för alla människors lika värde och värdighet. (6) Hälso- och 
sjukvård i rimlig tid, vilket innebär att patienterna inte ska behöva vänta oskäligt länge på de 
vårdinsatser de har behov utav. I enlighet med SOSFS 2005:12 skall vårdgivaren ge direktiv 
och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt med mål, 
organisationer, rutiner, metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten. Det är 
verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för att följa upp, analysera samt vidta 
åtgärder som syftar till förbättringar. Undersökningar har visat att patienterna oftast är nöjda 
med de medicinska insatserna, men däremot missnöjda med bristande information, långa 
väntetider samt dålig kontinuitet (Socialstyrelsen, 2007). 

År 2005 infördes en ”utvidgad vårdgaranti” i Sverige, vilket innebär att beslutade besök och 
behandlingar ska erbjudas inom 3 månader och omfatta all planerad vård inom den 
specialiserade vården. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser man ska erbjudas den 
vård, som behörig vårdpersonal beslutat om i samråd med patienten. Vårdgarantin ger hälso- 
och sjukvården tydliga mål för tillgängligheten i större delen av vårdkedjan. Målen brukar 
uttryckas med sifferserien 0-7-90-90, vilket anger den nationella vårdgarantins gällande 
tidsgränser i antal dagar för olika steg i vårdkedjan. Siffran 0 står för kontakt med 
primärvården samma dag som du söker hjälp. Nästa steg är att läkarbesök inom primärvården 
ska erbjudas inom sju dagar. Inom den specialiserade vården gäller att man ska få en tid för 
besök inom 90 dagar och efter beslut om behandling, till exempel operation, ska man få en tid 
till operation inom 90 dagar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). SKL redovisar 
kontinuerligt på sin hemsida hur kösituationen ser ut i landet när det gäller icke-akuta 
operationer. Mätningar har visat att det råder bristande tillgänglighet. Efter februari månad 
2009 var riksgenomsnittet för andelen patienter (av totalt andel väntande) som väntat längre 
än 90 dagar på operation 24 %. Detta innebär att riktlinjerna för vårdgarantin inte uppfylls 
(SKL, 2009).

På en operationsavdelning arbetar flera personalkategorier tvärprofessionellt i team. Kirurger, 
anestesiologer, anestesi och operationssjuksköterskor samt undersköterskor arbetar 
tillsammans. I teamet är operationssjuksköterskan ledare för hygien, logistik och teknik i 
patientens perioperativa process där fokus ligger på att patienten får en god och säker vård 
och att flödet till och från operationssalen ska flyta smidigt (Vårdförbundet & Riksföreningen 
för operationssjukvård, 2006). Detta överensstämmer med kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterskor där det betonas att sjuksköterskan ska tillvarata arbetslagets och andras 
kunskaper/erfarenheter, samt genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten 

5



 
(Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. Svensk 
sjuksköterskeförening (2008) skriver att kärnan i omvårdnadsarbetet handlar om att etablera 
en relation till patienten där det är viktigt att bevara patientens integritet, värdighet och 
autonomi. Såväl patienten som närstående ska vara delaktiga, känna trygghet och uppleva 
respekt. Relationen mellan sjuksköterska och patient är den mest väsentliga relationen i en 
operationssal. Det centrala i relationen är att patienten känner att vistelsen på 
operationsavdelningen är trygg och säker. Sjuksköterskans roll på en operationsavdelning är 
teknisk till sin natur. Den fysiskt och känslomässigt sårbara patienten förlitar sig på att 
sjuksköterskan kan kombinera sina tekniska kunskaper med omvårdande handlingar 
(Bull & FitzGerald, 2006). Anestesiologisk omvårdnad utförs av anestesisjuksköterskan 
perioperativt och utgår ifrån den enskilda patientens resurser och behov. Under det korta 
mötet före operationen ska anestesisjuksköterskan bidra till att patienten upplever lugn, 
trygghet och förvissning om att han eller hon får en säker och professionell omvårdnad. 
Planeringen av patientens vård sker i samråd och dialog med patienten och syftar till att skapa 
tillit, samt att lindra patientens oro. Därefter genomförs anestesi utifrån patientens och 
operationens specifika förutsättningar (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & SSF, 
2008). I vårdarbetet har anestesisjuksköterskan ett nära samarbete med 
operationssjuksköterskan.
Läkarna, det vill säga anestesiologer och operatörer är medicinskt ansvariga. De ska ha 
patientens hälsa som sitt främsta mål och ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Vidare ska de behandla patienten med empati, omsorg och respekt, samt aldrig 
frångå principen om människors lika värde (Sveriges Läkarförbund, 2002). 

Resultatet av en studie av Friedman, Sokal, Chang och Berger (2006) visade att det ständigt är 
fokus på effektivitet och produktivitet inom operationssjukvården. Medicinska och kirurgiska 
åtgärder ska synkroniseras med omvårdnad och helst ska dessa utföras parallellt. Arakelian, 
Gunningberg och Larsson (2008) fann att kravet på effektivitet kan upplevas som stressande 
för personalen. Därför är förståelse för varandras arbetsuppgifter av stor betydelse, annars 
arbetar man mot olika mål, vilket skulle kunna vara en förklaring till att det är svårt att uppnå 
effektivitet inom sjukvården. För att nå framgång är det helt avgörande att ledning och 
personal, talar samma språk. Även Kitson (2000) fann i sina studier att effektivt 
sjuksköterskearbete är beroende av gemensam förståelse och en klar rollfördelning mellan de 
olika medlemmarna i teamet.

Inom operationssjukvård används flera specifika begrepp som ”starttid”, ”knivtid”, ”bytestid” 
och ”sluttid”. ”Starttid” definieras som den tidpunkt när kirurgen börjar operera eller incidera 
patienten (Hanss et al., 2005). Knivtid utgörs av det kirurgiska ingreppets längd, vilket är 
intervallet mellan operationsstarten och till sista hudsuturen är sydd, dvs. operationens exakta 
slut (Brennerfors & Lundberg, 2004; Hanss et al., 2005). Med ”bytestid” avses den tid som 
förflyter från det att sista sutur är sydd på första patienten till dess att kniven sätts i nästa 
patient. Inom den svenska vården räknar man med att bytestiden är mellan 1-1½ timme 
(Brennerfors & Lundberg, 2004). I en annan rapport definierades bytestiden eller den icke 
operativa tiden som den tid som startar när kirurgisk stängning eller sista suturen är sydd, till 
den tidpunkt då kirurgen börjar operera nästa patient (Torkki, Marjamaa, Torkki, Kallio & 
Kirvelä, 2005). ”Sluttid” beskrivs som den tid när kirurgen syr det sista stygnet på patientens 
hud eller kirurgisk stängning avslutas (Hanss et al., 2005). 

Bytestid är ett begrepp som ofta är föremål för diskussion mellan kirurger, operations- och 
anestesipersonal. Varje personalkategori har sin uppfattning, eftersom de har olika sysslor att 
utföra. Operatörerna tycker att bytena tar för lång tid, det är icke-produktiv tid för deras del. 
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Det innebär att de oftast lämnar avdelningen för att göra någonting annat och sedan får sökas 
på nytt. Operationssjuksköterskan anser att bytestid är den tid som behövs för att rengöra 
operationssalen efter en patient och sedan förbereda operationssalen för nästa patient. 
Anestesipersonalen ska väcka patienten och lämna över ansvaret till den postoperativa 
avdelningen och förbereda för anestesi på nästa patient (OR Benchmarks, 2006). 

Smith et al. (2008) visade att operationskapaciteten ökade och den icke operativa tiden 
reduceras med ett förändrat arbetssätt för personalen. Förändringen innebar att det 
perioperativa arbetet skedde i parallella processer. Exempelvis utfördes anestesiförberedelser i 
ett anslutande rum till operationssalen, samtidigt som en extra sjuksköterska transporterade 
patienten till den postoperativa avdelningen. Instrument och förbrukningsartiklar fanns 
förberedda i ett för ändamålet avsett sterilt område. I andra studier visade forskarna på 
liknande parallella processer där städning påbörjades innan patienten lämnat salen och 
anestesiologiska förberedelser av nästa patient skedde i ett förberedelserum 
(Harders, Malangoni, Weight & Sidhu, 2006; Torkki et al., 2005; Allen, 2006) och 
användande av mobila operationsbord (Harders et.al, 2006). Även en ökad bemanning 
underlättade parallella processer (Hanss et al., 2005; Sokolovic et al., 2002; Torkki et al. 
2005). Ytterligare studier visade att tvärproffesionella team där medarbetarna förstår sin 
uppgift och tar personligt ansvar är en förutsättning för parallella processer (Allen, 2006; 
Cendán & Good, 2006; Hanss et al., 2005; Marjamaa, Vakkuri & Kirvelä, 2008).

Även studier som fokuserat på att förkorta bytestid har identifierat flera bidragande faktorer 
såsom parallella processer (Allen, 2006; Hanss et al., 2005; Marjamaa et al., 2008; Harders et 
al., 2006; Torkki et al. 2005; Smith et al., 2008), tvärvetenskapligt teamarbete (Allen, 2006; 
Cendán & Good, 2006; Hanss et al., 2005; Harders et al., 2006; Marjamaa et al., 2008; 
Overdyk, Harvey, Fishman & Shippey, 1998) där medarbetaren förstår arbetsuppgiften och 
tar personligt ansvar (Allen, 2006; Cendán & Good, 2006; Marjamaa et al., 2008; Overdyk et 
al., 1998; Thor, 2002) och ökad bemanning (Hanss et al., 2005; Sokolovic et al., 2002; Torkki 
et al. 2005). Andra faktorer som framkom i olika studier var; motiverad personal (Marjamaa 
et al., 2008) och tydlig ledning och ledarskap (Marjamaa et al., 2008).

Förutom parallella processer, tvärvetenskapligt teamarbete, motiverad personal och tydlig 
ledning och ledarskap visar flera studier att betydande förbättringar beträffande minskad 
bytestid kunde uppnås genom att först analysera orsaker till förseningar i operationsprogram 
(Overdyk et al., 1998; Allen, 2006; Thor, 2002). 

Rycroft-Malone et al. (2002) understryker betydelsen av att föra in en evidensbaserad 
forskning i praktiskt vårdarbete för att uppnå förbättrad kvalitet och patientsäkerhet. För att 
lyckas behövs det förståelse och kunskap hos personalen om nyckelfaktorerna evidens, miljön 
eller sammanhanget, samt kännedom om vad som underlättar införandet av ett evidensbaserat 
förändringsarbete i vardagen. 

Genombrottsmetoden
Metodens hörnstenar
Genombrottsmetoden utvecklades vid The Institute for Health Care Improvement i Boston 
under namnet Breakthrough Series Model (IHI, 2003). Förändringsmetoden Genombrott 
består av fyra hörnstenar. Den första hörnstenen är Tom Nolans modell för förbättringsarbete 
(figur1) vilken är generell och kan användas i alla verksamheter. Den andra är arbetsgången 
där strukturerade tidsramar och innehåll för projektet anges (figur 2). En tredje är att 
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människor och organisationer från olika håll och med olika erfarenhet träffas och diskuterar 
runt ett gemensamt förbättringsmål och lär av varandra. En fjärde och viktig del är 
förändringsviljan och förändringstrycket i organisationen eller verksamheten som skall 
utvecklas (Langley, Nolan, Nolan, Norman & Provost, 1996). 
Tom Nolans förbättringsmodell består av två delar:
A. Tre frågor
B. PDSA-cirkeln

Figur 1. Model of Improvement, Nolan and colleagues at Associates in Process Improvement (see Langley G, 
Nolan K, Nolan T, Norman C, Provost L., 1996). 

I Tom Nolans förbättringsmodell startar förbättringsarbetet med att det sätts utmanande och 
tydliga mål. Om målen ska uppnås går det inte att fortsätta göra på samma sätt. För att veta 
om förändringen blir en förbättring och leder fram till målet, måste en mätning ske före start. 
Det ska framgå med vilka mått förändringen ska mätas. Genom att kartlägga processer och 
patientflöden och fråga sig hur de skulle det kunna göras istället, identifieras tänkbara 
förändringsuppslag. Ett annat sätt är att ta reda på hur andra gör. Därefter testas 
förändringarna i liten skala med hjälp av PDSA- cykeln (Plan-Do-Study-Act), också kallad 
Deminghjulet. Förändringar ska inte genomföras i stor skala, innan deltagarna säkert vet att 
de kommer att leda till förbättringar (Landstingsförbundet, 1998). 
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Metodens projektdesign

Genombrottsmetodiken bygger på att team från olika enheter, som har ett gemensamt 
intresseområde samarbetar under en begränsad period (projekttiden) för att tillsammans bygga 
kunskap om förändringsarbete. Intresseområden kan vara en viss verksamhet, en viss 
diagnosgrupp eller t ex. tillgänglighet och väntetider (SKL, 2008). 
Aretsgången i genombrottsmetoden (figur 2).

Figur 2. Projektdesign efter idé från Breakthrough Series, The Institute for Health Care Improvement, Boston 
(SKL, 2009). 

Avsikten är att teamen efter cirka ett år ska ha genomgått ett genombrott - förbättrat 
arbetssätt. Under den tid förändringsarbetes pågår erbjuds tre till fyra lärandeseminarier (LS) 
som består av:
Erfarenhets- och kunskapsutbyte, teamen träffas i tvärgrupper
Förbättringskoncept, metodgenomgång
Extern kunskap med föreläsare
Idédiskussion, fortsatt planering
Under tiden mellan lärandeseminarierna arbetar teamen med förändringsarbetet och har 
förbättringsmodellen som grund dvs. planera, göra, studera och agera. Den största delen av 
projektet är det arbete som sker på den egna enheten. Arbetet på den egna enheten kräver tid, 
engagemang och arbete från samtliga medarbetare. I arbetsmetodens arbetssätt ingår även att 
varje team har en handledare som deltar i teamets planering av arbetet. Handledarna har 
genomgått en handledarutbildning anordnad av SKL. Handledaren håller kontakt med sitt 
team, kontrollerar och ger feedback på de månadsrapporter som teamen måste lämna in under 
projekttiden (Bäckarslöf & Pettersson, 2004).
Landstingsförbundet (Landstingsförbundet bytte namn till Sveriges Kommuner och Landsting 
år 2007) genomförde två Genombrottsprojekt under åren 1997-1999 som syftade till att korta 
köer och väntetider till hälso- och sjukvården. Nitton team deltog och elva landsting var 
representerade. I en uppföljande rapport (Øvretveit, 2002), som hade till syfte att öka 
kunskapen och ge rekommendationer om organiserandet av Genombrott som angreppssätt för 
förbättringsarbete, redovisades resultaten av dessa projekt. Huvudbudskapet i rapporten var 
att den viktigaste faktorn för att göra projektet mer kostnadseffektivt för organisationen, var 
att organisationerna efter projekttidens slut förstår att använda sig av den kunskap som 
förvärvades under projektet. För att åstadkomma detta, måste ledare och chefer också ges 
stöd, vilket kan innebära att de bör involveras mer redan från projektstarten. Vidare 
konstaterades vikten av att chefer och ledare tar en aktiv roll under själva projektet och i 
övergången från projekt till ”vardagsarbete” om förbättringsarbetet ska lyckas på sikt. 
Ledarskapet hade stor betydelse för att medarbetarna skulle klara av och lära sig nya uppgifter 
Det fanns fyra huvudfaktorer som underlättade förändringsarbete. Dessa var tydligt stöd från 
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ledningen, bra handledning, tid avsatt för att förbereda och utföra förbättringsarbetet och 
kontinuitet både i teamet och på ledningsnivå. Hindrande faktorer var ledning som inte gav 
sitt stöd i förändringsarbetet, personalbrist och andra prioriteringar som gjorde att det inte 
fanns tillräcklig med tid för teamet att mötas och arbeta med förbättringsarbetet (a. a).

Under åren 2002 och 2003 bedrev Landstingsförbundet ytterligare två Genombrottsprojekt 
som syftade till att förbättra tillgängligheten för vård och behandlingar vid sjukhus och på 
vårdcentraler. Projekten benämndes Bättre Flyt i Vården I och Bättre Flyt i Vården II 
(Landstingsförbundet, 2004). 

Bättre flyt i opererande verksamheter
Svårigheterna för vårdgivarna att hålla vårdgarantin var utgångspunkten för SKL och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset när de beslöt att starta genombrottsprojektet, ”Bättre flyt i 
opererande verksamheter”, det första som endast omfattade opererande verksamheter (Västra 
Götalandsregionen, 2008). Inbjudan till att delta i projektet skickades av Centrum för 
Verksamhetsutveckling, Västra Götalandsregionen år 2007 till samtliga verksamhetschefer 
för opererande verksamheter, samt till samtliga förvaltningschefer för sjukhus med 
operationsverksamhet, cirka 200 stycken. Inom Västra Götalandsregionen distribuerades 
inbjudan även till förvaltningarnas kvalitets- och utvecklingschefer. Projektet startade i 
januari 2008 och höll på hela året. Femton team från operationsavdelningar på 
universitetssjukhus (n=10), länssjukhus (n=3) och länsdelssjukhus (n=2) deltog i projektet 
(SKL, 2007). Teamen bestod av sex till sju personer och alla personalgrupper på 
operationsavdelningar fanns representerade, liksom vårdavdelningspersonal, 
mottagningspersonal samt operationskoordinatorer. Följande yrkeskategorier återfanns: 
verksamhetschefer, vårdenhetschefer, avdelningschefer och medicinska chefer (n=16), 
sjuksköterskor (n=35) och undersköterskor (n=13) på anestesi och operation, samt på 
vårdavdelning, verksamhetsutvecklare, programansvariga, koordinatorer (n=9) och läkare 
(n=22).

Övergripande resultatmål sattes upp av SKL och projektledningen från Västra 
Götalandsregionen. Alla team skulle uppnå att: 

• Minst 90 % av patienterna ska opereras på första utlovade operationsdag.
• 100 % av första planerade operationsstarttid ska starta på utsatt tid.

Dessutom kunde alla team formulera egna resultat- och processmål samt balanserade mål 
utifrån respektive verksamhets förbättringsbehov. 

Under projekttiden genomfördes fyra lärandeseminarier i internatform i Göteborg. Alla 
femton teamen deltog. Programmen för dessa möten bestod av föreläsningar, plenarövningar 
och konkret planeringsarbete för deltagarna och även erfarenhetsutbyte mellan 
teamdeltagarna. I lärande seminarierna ingick tid för coachning av handledaren. Mellan 
lärandeseminarierna fanns arbetsperioderna, under vilka deltagarna testade förändringarna 
och spred de förändringar som visade sig leda till förbättringar. Under hela projekttiden höll 
deltagarna dessutom kontakt med projektledning, handledare och varandra genom 
grupparbetsplatsen, e-post, besök och genom att kontinuerligt rapportera i en månadsrapport 
vilka tester som genomförts och vad deltagarna lärt sig av testandet. I mars 2009 genomfördes 
en återträff i Göteborg.
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Ett exempel på ovanstående var en operationsavdelning som just hade fått ett sparuppdrag och 
var angelägen att se över arbetssätt och processer. Utgångsmätningar gjordes av start- och 
bytestider eftersom dessa ofta var föremål för diskussion. Hypotesen var att det skulle gå att 
förbättra och effektivisera avdelningens arbetssätt. Önskvärt var att kunna öka produktionen, 
utan att personalen skulle behöva springa fortare. Dessutom skulle övertidskostnaderna 
minskas. 

Teamets processmål var:
• 90 % av operationsstarterna i elektivenheten (planerade, icke dagkirurgiska 

operationer) skulle ske före kl. 08.30.
• Bytestiden mellan operationerna på elektivenheten skulle vara mindre än 70 minuter. 

Teamets balanserade mål var:
• Antalet strykningar skulle inte överstiga tre per vecka för gruppen elektiva patienter.

• Arbetsbelastningen för personalen skulle inte öka.

För att få kunskap om vilka förändringar som skulle testas gjorde genombrottsteamet en 
kartläggning av alla förekommande arbetsmoment från det att patienten kom till 
operationsavdelningen tills dess att patienten överlämnades till den postoperativa 
avdelningen. Därefter identifierades flaskhalsar och bekymmer förknippade med varje enskilt 
arbetsmoment. En flödesbeskrivning sattes upp på en vägg och sedan fick alla medarbetare 
möjlighet att komplettera den genom att sätta upp post-it lappar. 

Författarna fann det angeläget att undersöka vilka förändringar i arbetssätt som de deltagande 
teamen i projektet gjorde med hjälp genombrottsmetoden och om dessa förändringar ledde till 
att fler patienter kunde opereras. 

Syfte
Syftet med studien var att beskriva teamdeltagarnas uppfattningar om att arbeta med 
genombrottsmetoden i opererande verksamheter. 

Metod 

Design
Studien genomfördes som en enkätstudie och var en totalundersökning.

Deltagare/Urval
Totalt var 95 teamdeltagare med i projektet. Femtiofem av dessa (58 %) besvarade enkäten.
Samtliga team fanns representerade bland respondenterna. Svarsfrekvensen bland de olika 
professionerna var: chefer 12 av 16, sjuksköterskor 20 av 35, undersköterskor 7 av 13, 
koordinatorer mm. 5 av 9 och läkare 11 av 22. Det var 46 kvinnor och 9 män som besvarade 
enkäten. 

Datainsamling/Procedur
Författarna konstruerade ett frågeformulär anpassat för syftet med studien och för 
operationsverksamhet, genom att ta del av tidigare utvärderingar som SKL hade genomfört 
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vid uppföljningar av genombrottsprojekt. Dessutom studerades det material som teamen hade 
publicerat på grupparbetsplatsen avseende mål, tester och resultat för att kunna formulera 
frågor som var representativa. Författarna träffade handläggare på serviceenheten och 
statistiksektionen på SKL och diskuterade frågeformulärets innehåll och layout och fick 
därefter frågeformuläret webbanpassat. 
För att kontrollera enkätens användbarhet genomfördes en pilotstudie. Enkäten skickades till 
sju deltagare i teamet från Kristianstad och de uppmanades att ge synpunkter på hur frågorna 
var att besvara, om någon av frågorna var oklar, samt hur lång tid det tog att fylla i enkäten.
Efter pilotstudien formulerades frågorna ett, fem, sex och åtta om för att förbättra enkätens 
validitet (bilaga 1). Med validitet (giltighet) menas att enkäten mäter det som är avsett att 
mäta, det vill säga, dess förmåga att ta fram relevanta data (Hartman, 2004). Fråga ett ”Nådde 
ditt team de övergripande resultatmålen under projekttiden?” utökades med svarsalternativet, 
”vi hade ett annat resultatmål, ange vilket”. På resterande frågor byttes alternativet ”vet inte” 
mot ”inte aktuellt”. 
Webbenkäten bestod av 12 frågor vilka omfattade frågeområdena resultatmål, processmål, din 
arbetsplats, resultat och reflektioner. Fem av frågorna belyste i vilken grad teamen nådde sina 
resultat- och processmål och vad som skedde med processmålen efter projekttidens slut. En 
fråga handlade om hur projektet fungerade på arbetsplatsen. Tre av frågorna fokuserade på 
resultatet, dvs. kunde fler patienter opereras per dag, vilka förändringar var mest 
framgångsrika samt om teamens avdelningar nu lever upp till vårdgarantins mål. Till sist 
fanns tre frågor om deltagarnas egna reflektioner (bilaga 1). 
Muntlig information om undersökningen gavs till teamdeltagarna av författarna vid återträffen 
efter projektet, som ägde rum i Göteborg 090310. I vecka 12 distribuerades enkäten till 
teamdeltagarna tillsammans med ett missivbrev (bilaga 2) via e-post till teamdeltagarnas 
arbetsplatser genom SKL:s försorg. Tre påminnelser skickades ut via e-post, den sista i vecka 
19. Efter första utskicket hade 24 teamdeltagare besvarat enkäten, efter första påminnelsen 
hade 41 svar inkommit, efter andra påminnelsen hade 48 svarat och efter tredje och sista 
påminnelsen hade 55 svar (58 %) kommit in.

Databearbetning
Enkätsvaren sammanställdes och analyserades i enkätprogrammet Web Surveys 
rapportgenerator, samt Microsoft Excel, med hjälp av handläggare (KÅ) på statistiksektionen 
på SKL. Resultatet presenteras utifrån deskriptiv statistik och redovisas numeriskt i antal. 
Svarsskalan var av ordinal karaktär och omfattade alternativen mycket bra, bra, godtagbart, 
dåligt och mycket dåligt, samt alternativet inte aktuellt. På fråga 8 har svaren grupperats så att 
resultatet under svarsalternativen mycket bra och bra redovisas tillsammans. Alternativet 
godtagbart redovisas för sig själv. Alternativen dåligt och mycket dåligt redovisas 
tillsammans. På fråga 4 har svarsalternativet inte aktuellt uteslutits i diagrammen under 
resultatredovisningen. Samtliga svar redovisas dock i bilaga 3.
Svaren på den öppna frågan analyserades enligt principerna för innehållsanalys (Polit & Beck, 
2008). Teamdeltagarnas kommentarer och synpunkter lästes igenom av författarna och 
innehållet bröts ner till mindre enheter för att hitta likheter. De gemensamma mönster som 
framträdde i texten markerades. Dessa grupperades sedan i två kategorier; 
genombrottsmetoden och ledningens engagemang. 

Bortfall
Vid granskning av det interna bortfallet framkom att svarsfrekvensen varierade på de olika 
frågorna. På frågorna 4, 5 och 8 (bilaga 1) var det fyra teamdeltagare som inte fyllde i något 
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svarsalternativ och på övriga frågor var det en till två missade svar, utom på fråga 11 som alla 
hade besvarat. 

Etiska överväganden
Enligt ”Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden” (Sykepleiernes samarbeid i 
Norden, 2003) är det fyra områden som ska beaktas. Först och främst ett krav på information, 
vilket uppfylldes genom att deltagarna i studien informerades skriftligt och muntligt om 
studien och dess syfte. 
Respondenterna ska vidare ge sitt samtycke och har rätt att avbryta sitt deltagande när som 
helst. Samtycke efterfrågades inte aktivt, men det stod var och en fritt att låta bli att besvara 
enkäten. Av missivbrevet (bilaga 2) som skickades till teamdeltagarna framgick att svaren 
skulle behandlas konfidentiellt och att de endast kommer att användas för statistikändamål. 
Inga enskilda svar kommer att redovisas och personuppgifter kommer att lagras i ett 
databasregister hos SKL. Uppgifterna sparas för statistisk bearbetning av materialet och kan 
komma att användas vid förnyad kontakt (SKL har tillstånd för detta). SKL är skyldiga att på 
begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (PUL 28§). Enligt PUL har varje registrerad rätt 
att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den 
sökande behandlas eller ej (PUL 26§), vilket uppfyllde kravet på konfidentialitet. Behovet av 
säkerhet för försökspersonen ansågs inte aktuellt. Studien riskerade inte att skada 
respondenterna.

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån frågornas ordningsföljd och omfattar frågeområdena; resultat- 
och processmål, din arbetsplats, resultat och reflektioner.

Resultatmål 
Nådde ditt team resultatmålen under projekttiden?
(n = 54)
Mål 1: minst 90 % opereras på första utlovade operationsdag. 
Mål 2: 100 % av första planerade operationsstarttid startar på utsatt tid.
Elva teamdeltagare redovisade att de nådde båda resultatmålen och ytterligare10 nådde 
resultatmål 1.
Sexton teamdeltagare nådde inte något av de ovanstående målen. Sjutton deltagare kom från 
team som valde egna resultatmål. Tio av dessa nådde sina mål. Således uppfattade drygt 
hälften av teamdeltagarna att de uppnådde ett eller två resultatmål.
Tjugonio av 31 teamdeltagare som uppfattade att de uppnått resultatmålen upplevde att de
låg kvar på samma eller förbättrad nivå, medan två redovisade försämrade resultat efter 
projekttidens slut. 
Nitton teamdeltagare svarade att de inte nådde sina resultatmål under projekttiden. En 
respondent uppnådde målet efter projekttiden och 18 var på god väg. Detta betyder att 50 av 
deltagarna nådde sina resultatmål under projekttiden eller efter projekttidens slut.
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Processmål
Hur väl uppnådde ert team era processmål under projekttiden?
 
Diagram 1. Uppnådda processmål under projekttiden (n =9-50)
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Operationsstart på utsatt tid och minskning av bytestid hade störst måluppfyllelse.
Alla teamdeltagare hade inte arbetat mot alla mål. I bilaga 3 redovisas resultatet på 
ovanstående fråga med alternativet ”inte aktuellt”.

Vad har skett med processmålen efter projekttidens slut?
(n = 51-54)
När teamdeltagarna svarade på vad som skett med processmålen efter projekttidens slut angav 
46 att ”operationsstart på utsatt tid” fortsatt förbättras eller låg kvar på samma nivå. Detta 
gällde även processmålen ”minskning av bytestid” (n=35), ”dagens operationer avslutas inom 
ordinarie arbetstid” (n=27), ”patienten ska vara medicinskt färdigutredd och 
operationsunderlaget ska vara klart” (n=25), ”minskning av de strykningar som sjukhuset 
orsakat”(n=24) samt ”det ska finnas en definierad patient för första operationsstart” (n=23). 
Försämrade resultat redovisades för ” minskning av bytestid” (n=6), ”operationsstart på utsatt 
tid” (n=3) och ”ökning av antalet operationer per dag” (n=2). Övriga processmål redovisas 
inte eftersom de inte var aktuella för det stora flertalet teamdeltagare.

Din arbetsplats
Hur fungerade nedanstående delar under projekttiden?

Diagram 2. Arbetsplatsen (n = 54-55)
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Enligt 32 personer fungerade förankringen i personalgruppen mycket bra, respektive bra. 
Detsamma gällde för handledarstöd (n=30) och information till operatörer, 
vårdavdelningar med flera (n=29). Att ha fått tillräckligt med tid för teammöten (n=24), 
bemanning på avdelningen (n=19) och ledningens engagemang (n=18) fungerade dåligt eller 
mycket dåligt.

Resultat 
Har projektet inneburit att fler patienter har kunnat opereras per dag?
Diagram 3. Operationsfrekvens (n = 54)
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Drygt 1/3 av dem som besvarade enkäten uppgav att Genombrottsprojektet innebar att fler 
patienter kunde opereras per dag.

Vilka förändringar var mest framgångsrika?
Tabell 1. Förändringar som testades (n =51)

 
Mycket 
bra/Bra

Godtag-
bart

Dåligt/Mycket 
dåligt

Inte 
aktuellt Inget svar

Översyn av 
väntelistan 10 4 2 38 1
Operationsanmälan 
rätt ifylld 12 9 4 29 1
Tidigare förberedelser 30 9 1 12 3
Slopade 
morgonmöten på 
operationsavdelningen 24 2 2 23 4
Personalen på 
operationsavdelningen 
börjar tidigare 13 2 0 38 2
Anestesiläkarna börjar 
tidigare 14 5 4 29 3
Operatören söks 
tidigare 37 5 0 11 2
Kirurgen finns kvar på 
operationsavdelningen 
hela dagen 1 2 6 44 2
Resurslag 9 2 6 36 2
Snabbare överlämning 
till postop 2 6 7 38 2
Annat 9 0 0 15 31
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De tester flest deltagare angav som mycket bra/bra var att operatören söktes tidigare, tidigare 
förberedelser, slopade morgonmöten på operationsavdelningen, att anestesiläkarna och 
personalen på operationsavdelningen började tidigare på dagen samt att operationsanmälan 
var rätt ifylld. Under testen ”annat” återfanns bland annat att operationssjuksköterskan 
lämnade disken till annan personal, att det fanns en prioriterad första patient till nästa dag 
samt att avdelningsmötet var flyttat till annan tid.

Har projektet inneburit att din avdelning nu lever upp till vårdgarantins mål?
(n = 53)
Fjorton teamdeltagare svarade ja, 14 svarade nej och 25 vet ej.

Reflektioner
Vilken var din personliga upplevelse av projektet?
De teamdeltagare (n=54) som svarade ansåg att deras upplevelse av genombrottsprojektet var 
positiv. Arton teamdeltagare ansåg att upplevelsen var mycket bra, 32 att den var bra och 4 
svarade att upplevelsen var godtagbar. 

Kommer din verksamhet att fortsätta använda Genombrottsmetoden i framtida 
förbättringsarbete?
Diagram 4. Genombrottsmetoden i framtiden (n=55)  
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Merparten av deltagarna uppgav att deras verksamhet kommer att använda 
Genombrottsmetoden vid framtida förbättringsarbeten.

Övriga kommentarer, synpunkter eller reflektioner:
Teamdeltagarna fick möjlighet att ge sina synpunkter på genombrottsprojektet. Fjorton 
kommenterade den öppna frågan. Innehållsanalysen resulterade i två kategorier; 
genombrottsmetoden och ledningens engagemang. 

Genombrottsmetoden

Teamdeltagarna beskrev genombrottsmetoden som en bra förändringsmetod för att den var 
strukturerad, pedagogisk och gav en helhetssyn på hela processen. Vidare menade deltagarna 
att de blev mer observanta och engagerade än tidigare. Någon uppgav att arbetsmiljön blev 
bättre och att metoden reducerade dubbelarbete. Det var lätt att visa resultat och att motivera 
ett införande av de tester som föll väl ut. Även de tveksamma blev övertygade om metodens 
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fördelar och att den hade kommit för att stanna. Det ansågs också värdefullt att få träffa andra 
operationsteam.
”Genombrottsmetoden är lätt att arbeta med eftersom arbetet är strukturerat och olika små tester  
provas efter varandra. Blir testen lyckad är det lätt att motivera ett införande. Många av testerna har 
varit lyckade och vi har genomfört förändringar som gått ut på att vi arbetar smartare och behållit  
vår goda arbetsmiljö”.

Ledningens engagemang

När det gällde ledningens engagemang redovisade några teamdeltagare att de saknade 
sjukhusledningens stöd och även stöd från närmaste chef.  De ansåg att avsaknaden av stöd 
kan leda till minskad motivation att engagera sig. Teamen bör vara tvärprofessionellt 
sammansatta och det är viktigt att alla yrkeskategorier är representerade. Projektet 
prioriterades inte alltid av ledningen i vardagsarbetet, vilket ledde till att alla tester inte kunde 
prövas fullt ut.
”Medverkan av alla personalgrupper på mottagning, avdelning operation och personalgrupper  
inkluderande alla läkare är nödvändig. Sjukhusledningens stöd och intresse har inte funnits och finns 
inte ens efter att vi har uppnått genombrott”.

Diskussion

Metoddiskussion
Studiens övergripande syfte var att beskriva teamdeltagarnas uppfattningar om att arbeta med 
genombrottsmetoden inom opererande verksamheter. Författarna valde att göra en 
enkätundersökning för att fånga så många teamdeltagares uppfattningar som möjligt. 
Eftersom vi ville göra en totalundersökning skickades webbenkäten till samtliga 95 deltagare i 
genombrottsprojektet. 

Ejlertsson (2005) menar att den som ska genomföra en enkätundersökning många gånger kan 
utnyttja frågor som konstruerats och använts i tidigare studier. Fördelen är att arbetet med 
frågekonstruktionen minskas, eftersom frågorna redan är testade på andra. SKL hade 
genomfört webbenkäter för uppföljning av tidigare genombrottsprojekt och funnit dem 
fungerande. Författarna studerade dessa enkäter och i denna studie konstruerades enkäten med 
liknande design. Frågorna ändrades för att passa till syftet med studien och för 
operationsverksamhet. En nackdel med enkätstudier är att det inte ges möjlighet att ställa 
kompletterande frågor om något är svårförståeligt (Ejlertsson, 2005). Detta kan leda till att 
intresset för att svara på enkäten minskar. Eftersom enkäten inte hade använts tidigare så 
testades den i en pilotstudie med sju deltagare från författarnas eget team, för att se om den 
mätte det som var avsett att mäta. Detta resulterade i några justeringar. Det hade varit av 
värde att även låta deltagare från andra team delta i pilotstudien eftersom teamen hade olika 
resultatmål. 
För ett representativt resultat och möjligheter att dra slutsatser menar Polit & Beck (2008) att 
en svarsfrekvens på mer än 65 % oftast är tillräcklig, men att lägre svarsfrekvens är det 
normala. Totalt valde 55 personer att medverka i studien, vilket gav en svarsfrekvens på 
58 %. Det behövdes tre påminnelser via e-post för att få in dessa svar. Författarna var 
inställda på att det skulle gå lättare att få webbenkäten besvarad, eftersom alla deltagarna 
medverkade i projektet och dessutom hade de själva använt enkäter för att samla in uppgifter 
till sina förändringsarbeten. Utifrån detta förväntade vi oss att deltagarna skulle ha ett större 
intresse av att medverka i studien. Kanske speglar detta en allmän enkättrötthet, eller att 

18



 
frågorna inte var testade i den större gruppen. Det är troligt att det var de som var 
entusiastiska inför Genombrottsmetoden och de som ostörda fick fullfölja sina projekt som 
besvarade enkäten. En annan anledning till att svarsfrekvensen var låg kan vara att 
teamdeltagarna inte upplevde frågorna som relevanta.

Det skickades cirka 200 inbjudningar till att delta i projektet, men bara 15 team anmälde sig.
Kanske beroende på att deltagaravgiften var för hög, långa resor eller att verksamheterna hade 
svårt att avvara så många personer. En annan infallsvinkel kan vara ledningens syn på 
förbättringsarbete. Så länge förbättringsarbete inte är en naturlig del av vardagsarbetet, utan 
ses som en separat företeelse som ska bedrivas helt vid sidan om och som kostar tid och 
pengar blir det svårt att nå framgång (Landstingsförbundet, 1998). 

När projektet skulle starta formulerade SKL och projektledningen två övergripande 
resultatmål som alla team skulle uppnå och sedan hade de olika teamen dessutom egna 
resultatmål, processmål och balanserade mål (SKL, 2007). SKL utgick från de problem som 
Västra Götalandsregionen hade med att leva upp till vårdgarantin vid den tidpunkten. En del 
av de deltagande operationsavdelningarna kunde inte arbeta mot de övergripande 
resultatmålen eftersom de hade en annan organisation och ett annat arbetssätt. 

De team som inte kunde tillämpa de övergripande målen fick sätta egna mål. 
Genombrottsmetoden bygger på att det sätts utmanande och tydliga mål 
(Landstingsförbundet, 1998). Det är troligt att uppföljningen hade underlättats om de mål som 
sattes upp av projektledningen hade varit tydligare ur den aspekten att de hade passat alla 
team. Samtidigt var syftet med projektet att teamen skulle lära sig metoden och komma igång 
med förbättringsarbeten på sina respektive operationsavdelningar utifrån sina egna 
förutsättningar. En viss begreppsförvirring mellan vad som var resultatmål och vad som var 
processmål kunde konstateras, vilket skulle kunna vara ytterligare en anledning till låg 
svarsfrekvens. Båda dessa faktorer bör beaktas när genombrottsprojektet ”Bättre flyt i 
opererande verksamheter II” som startade hösten 2009 ska följas upp, annars blir det svårt att 
uppfylla kravet på reliabilitet (Hartman, 2004). 

Undersökningen var i huvudsak kvantitativ. Kvantitativa studier är mätbara, den här sortens 
data kallas ibland för ”hård data”. I kvantitativ metod omvandlas eller arbetas information om 
så att den går att uttrycka i mängder och siffror som därmed går att räkna på. Kvalitativa data 
beskriver de icke mätbara egenskaperna hos det som undersöks. Det är forskarens uppfattning 
eller tolkning av informationen som står i förgrunden (Holme & Solvang, 1997). Det fanns en 
öppen fråga i slutet på enkäten under frågeområdet reflektioner, detta för att få mer 
information om teamdeltagarnas övriga kommentarer, synpunkter och reflektioner. Av de 55 
som deltog i studien var det endast 14 som svarade på den öppna frågan. För att få in fler 
synpunkter från teamdeltagarna skulle den öppna frågan inte enbart varit placerad i slutet på 
enkäten. Det skulle kanske ha funnits en öppen fråga under varje delområde; mål, din 
arbetsplats och resultat inne i enkäten.

Resultatdiskussion
I studien framkom att målen operationsstart på utsatt tid och minskning av bytestid hade bäst 
måluppfyllelse. Troligen speglar detta att de utgör de största problemområdena för landets 
operationsavdelningar, eftersom merparten av teamen valde att försöka förbättra dessa. 
Problem med bytestider är inte unikt för Sverige utan finns beskrivna världen över (Allen, 
2006; Hanss et al., 2005; Marjamaa et al., 2008; Harders et al., 2006; Torkki et al. 2005; 
Smith et al., 2008). Trettien teamdeltagare uppgav att de nådde sina mål under 
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genombrottsprojektet. De som inte nådde ända fram beskrev att de är på god väg. 
Teamdeltagarna tilltalades av Genombrottsmetoden och kommer att använda den i framtida 
förbättringsarbeten. De flesta avdelningar kunde operera fler patienter per dag, däremot var 
det bara 14 som svarade att de levde upp till vårdgarantins mål. De flesta visste inte om de 
hade uppnått vårdgarantin.

När det gällde måluppfyllelsen för resultatmålen redovisades bäst resultat för målet att 
patienterna skulle opereras på utlovad dag, vilket svarar upp mot Socialstyrelsens kvalitetsmål 
Hälso- och sjukvård i rimlig tid (Socialstyrelsen, 2007). Svårare var det att få operationsstart 
på rätt tid. Det gick inte att urskilja bättre måluppfyllelse för dem som satte upp egna mål, 
jämfört med dem som arbetade mot de mål som projektledningen hade satt upp.
Eventuellt hade det blivit tydligare att redovisa varje teams resultat för sig, men troligen 
mindre överskådligt totalt sett.
En del team inte nådde målen under projekttiden vilket väcker frågan om projekttiden var för 
kort. Samtidigt har tidigare uppföljningar av genombrottsprojekt visat att de flesta teamen 
lyckades förbättra verksamheten. De fortsatte sedan med förbättringsarbete efter projekttidens 
slut och förbättrade sina resultat ytterligare, genom att utveckla och hitta nya spår i 
förbättringsarbetet (Landstingsförbundet, 2004). Ett genomfört projekt ska inte ses som en 
engångsföreteelse, utan som en strategisk överlevnadsfråga, därför måste det arbetas med 
ständig förbättring (Landstingsförbundet, 1998).

En förändring som testades av många team och som föll väl ut, var att söka operatören 
tidigare för att komma igång i rätt tid. Allen (2006) beskrev hur teamet, inklusive kirurgen, 
samlades på morgonen och sedan arbetade tillsammans hela dagen. Det innebär att sökningar 
inte behövs och att operatörerna blir ännu mer delaktiga i teamarbetet, vilket efterfrågades av 
teamdeltagarna. Eftersom tvärprofessionellt teamarbete ansågs vara en framgångsfaktor när 
det gällde att förkorta bytestiderna (Allen, 2006; Cendán & Good, 2006; Hanss et al., 2005; 
Marjamaa et al. 2008; Overdyk et al., 1998), borde detsamma rimligen gälla för starttiderna.

Alla teamdeltagarna uppgav att de ville förkorta bytestiderna mellan operationerna. Bland 
framgångsrika förändringar märktes tidigare förberedelser, inrättande av resurslag och 
förbättrad överlämning av patienten till den postoperativa avdelningen. Tvärprofessionellt 
teamarbete har tidigare beskrivits som en bidragande faktor till förkortade bytestider (Allen, 
2006; Cendán & Good, 2006; Hanss et al., 2005; Harders et al., 2006; Marjamaa et al., 2008; 
Overdyk et al., 1998), liksom att arbetet utförs i parallella processer (Allen, 2006; Hanss et 
al., 2005; Marjamaa et al., 2008; Harders et al., 2006; Torkki et al. 2005; Smith et al., 2008) 
vilket bekräftades i vår undersökning. Vidare styrker Kitson (2000) detta och menar att det 
handlar om att beskriva vad som ska göras, vem som ska utföra olika uppgifter och hur dessa 
ska göras. Lindwall och von Post (2005) anser att sjuksköterskan riskerar att hamna i en 
konkurrenssituation mellan sitt eget vårdande paradigm, läkares behandlingsparadigm, 
administrationens produktionsparadigm, politikernas effektivitetsparadigm och patientens 
lidandeparadigm. Till skillnad från många andra menar Dexter (2000) att förbättringsarbete 
som syftar till att minska bytestiderna inte alltid leder till att fler patienter kan opereras per 
dag, eller att kostnaderna minskar, däremot får man kanske en nöjdare kirurg. 

Hög delaktighet är viktigt i alla förändringsprocesser och de flesta teamdeltagarna lyckades 
mycket bra/bra med förankringen i personalgruppen. För att stimulera till förändringsvilja och 
engagemang anser Angelöw och Jonsson (2000) att så många som möjligt bör involveras 
redan i ett tidigt skede i förändringsprocessen. Delaktighet handlar om att få vara med om att 
formulera målen, att diskutera förslag till förändringar och åtgärder samt att få vara med och 
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bestämma takten i förändringsarbetet. Eriksson (2005) tar i sin studie upp att fallstudier har 
kunnat identifiera faktorer som stödjer utvecklingen från ett traditionellt arbetssätt till ett nytt 
arbetssätt. Det är viktigt att alla som är berörda får vara med och diskutera och att det hela 
tiden förs en dialog inom personalgruppen och mellan personalgruppen och ledningen. Det 
måste finnas eldsjälar som motiverar och entusiasmerar medarbetarna till införandet av det 
nya arbetssättet. 

Bland de faktorer som fungerade sämre för teamen under projekttiden märktes och att få 
tillräckligt med tid för möten, bemanningen på avdelningen, samt i viss mån ledningens 
engagemang. Dessa faktorer är tidigare identifierade som hinder för ett framgångsrikt 
förbättringsarbete (Øvretveit, 2002). Ledningen måste ha en vilja att arbeta med systematisk 
förbättring i organisationen anser Thor (2002). Under projekttiden skedde omorganisationer 
på flera avdelningar och sjukhus och som bland annat innebar strukturella förändringar och 
byten på ledande befattningar, vilket skulle kunna förklara en del av ovanstående problematik. 
Även vid tidigare uppföljningar beskrevs omorganisation som en störande faktor (SKL, 2006) 
och borde vara ett exklusionskriterium i kommande projekt. Det är svårt att nå framgång i ett 
förbättringsarbete om inte ledaren är delaktig och engagerad (Kitson, 2000; Øvretveit, 2002; 
SKL, 2006). I enlighet med SOSFS 2005:12 skall vårdgivaren ge direktiv och säkerställa att 
ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt med mål, organisationer, rutiner, 
metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten. Det är verksamhetschefen som har det 
yttersta ansvaret för att följa upp, analysera samt vidta åtgärder som syftar till förbättringar. 
Hälso- och sjukvårdspersonal skall inom ramen för verksamhetens ledningssystem 
kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är chefen/ledaren som 
legitimerar arbetet och som har mandat att låta gruppen som bedriver kvalitetsarbetet få avsatt 
tid (SSF, 2008; Thor, 2002). ”Ledningens absoluta bestående och synliga stöd, speciellt när 
det blåser kallt runt ”förändrarna”, är en förutsättning”. Det är viktigt att förändringsarbetet är 
väl förankrat i ledningens strategiska utvecklingsplan (Landstingsförbundet, 1998). I denna 
studie framkom att några teamdeltagare ansåg att avsaknaden av ledningens engagemang 
ledde till minskad motivation. Medarbetare som får möjlighet att lösa problem påbörjar ett 
lärande som skapar förståelse för verksamheten och för hur den ständigt kan förbättras. Det är 
vanligt i sjukvårdsdebatten att man efterlyser ett starkare ledarskap. Hur ska en ensam ledare 
förmå utveckla hela verksamheten? De egna medarbetarna utgör en enorm resurs och är väl 
förtrogna med hur allting fungerar och kan förbättra och utveckla verksamheten om de bara 
ges möjlighet. Ledarens uppgift blir då att skapa förutsättningar för medarbetarna att hjälpa 
till. Framgångsrikt förbättringsarbete förutsätter att medarbetarna får tid och stöd för att delta, 
vilket även konstaterades av Thor, (2002).

Vid utvärderingar av tidigare Genombrott beskrevs hur köerna kortades och flytet ökade 
(SKL, 2006). Tjugoen teamdeltagare redovisade att fler patienter opererades per dag efter 
projektet. Att lyckas med att operera fler patienter per dag stämmer väl överens med målet 
Hälso- och sjukvård i rimlig tid (Socialstyrelsen, 2007). Rimligen krävs färre åtgärder, både 
av medicinsk- och omvårdnadsmässig karaktär och minskat lidande för patienten om 
behandling kan ske tidigt i ett sjukdomsförlopp. Många teamdeltagare visste inte om deras 
avdelning opererade fler patienter efter genombrottsprojektet, vilket än en gång belyser vikten 
av att kommunicera och engagera sig i verksamhetens mål och resultat. När det gäller 
planerad operationsverksamhet får sjukhusen uppdrag där det framgår vilken operationsvolym 
som ska utföras under året. Thylefors (2007) menar att svåra, men realistiska och samtidigt 
accepterade mål har ett samband med motivation, välbefinnande och prestationer, därför 
borde det vara av värde för den enskilde medarbetaren att veta hur avdelningen klarar sitt 
uppdrag. 
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När det handlade om att leva upp till vårdgarantin efter projekttiden var det påfallande många 
i denna studie som inte visste hur det förhöll sig. 

Genombrottsmetoden blev uppskattad som metod av teamdeltagarna. Det framkom av de 
öppna svaren att de tyckte att det var bra att arbeta systematiskt och under handledning med 
förbättring och de kan tänka sig att använda metoden i framtida förbättringsarbeten. Vidare 
framgår att en av genombrottsprojektets fördelar är att det utförs många små tester under 
projekttiden som inte blir hotfulla för den förändringsobenägne. Faller testet väl ut är det lätt 
att motivera ett införande i vardagsarbetet, dåliga tester kan däremot förkastas. Tidigare 
utvärderingar visade att erfarenheterna från de projekt som genomförts är att de team som 
deltog i projekten i hög grad lyckades uppnå mätbara förbättringar, men det var mer osäkert i 
vilken grad förmågan att bedriva att förbättringsarbete spreds vidare inom organisationen 
(Landstingsförbundet 2004).  Troligen är det mycket svårt att genomföra den här typen av 
arbete om man inte deltar i ett projekt. I det här genombrottsprojektet var samtliga deltagare 
från operationsavdelningar, vilket lyfts fram som positivt, liksom att deltagandet i projektet 
har gett deltagarna en helhetssyn på processerna. 

Examensarbetets betydelse
Genombrottsmetoden är en användbar metod för att försöka uppnå Socialstyrelsens 
kvalitetsmål Hälso- och sjukvård i rimlig tid, samt för att förbättra flödet och vårdkvaliteten 
på en operationsavdelning. 
Genom att mäta och därefter testa förändringar i liten skala underlättades ett införande av de 
förändringar som var framgångsrika. Även i denna studie bekräftades att framgångsrikt 
förbättringsarbete är beroende av att det avsätts tid och resurser, ledningens engagemang samt 
att teamen är tvärprofessionellt sammansatta. Teamdeltagarna uppgav att de gärna använder 
Genombrottsmetoden igen, vilket förhoppningsvis innebär att de kommer att fortsätta arbeta 
med ständig förbättring.  

Framtida forskning
I denna studie saknas patienternas upplevelser. Därför vore det intressant att studera om ett 
arbetssätt som inbegriper den perioperativa dialogen leder till ”bättre flyt”. Perioperativ dialog 
innebär pre-, intra- och postoperativa samtal mellan patient och anestesi- eller 
operationssjuksköterska. Om patienten och sjuksköterskan har träffats dagen före operationen 
kan sjuksköterskan förbereda sig inför mötet med patienten och patienten känner igen 
sjuksköterskan och övervinner lättare sin rädsla, vilket underlättar vistelsen på 
operationsavdelningen (Lindwall & von Post 2005). 
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Bilaga 1

Bättre flyt i vården
Genombrottsprogram med fokus på "Bättre flyt på 
opererande verksamheter".

Mål 

Fråga 1. Nådde ditt team de övergripande resultatmålen under 
projekttiden?

 
Ja, båda

 
Ja, men endast mål 1 - minst 90% av patienterna ska opereras på första 
utlovade operationsdag

 
Ja, men endast mål 2 - 100% av första planerade operationsstarttid ska 
starts på utsatt tid

 
Nej

Vi hade ett annat resultatmål, ange vilket 

Fråga 3. Om nej:

 
Målet uppnåddes efter projekttiden

 
Vi har inte uppnått målen, men är på god väg

 
Vi har släppt detta förbättringsarbete

Fråga 4. Hur väl uppnådde ert team era processmål under 
projekttiden?

 
Uppnåddes 

helt
Uppnåddes 

delvis
Uppnåddes 

inte
Inte 

aktuellt
Operationsstart på utsatt tid

Minskning av bytestid

Dagens operationer avslutas inom 
ordinarie arbetstid

Fråga 2. Om ja: på något av de tre ovanstående ja-alternativen:

 
Resultaten fortsätter att förbättras

 
Resultaten ligger på samma nivå som vid projekttidens slut

 
Resultaten har försämrats efter projekttidens slut



 
Patienten ska vara medicinskt 
färdigutredd och 
operationsunderlaget ska vara klart
Minskning av de strykningar som 
sjukhuset orsakat
Ökning av anestesitiden

Ökning av antalet operationer per 
dag
Ökning av knivtid för alla kirurger

Alla patienter med höftfraktur ska 
opereras inom 24 timmar
Akuta ortopediska patienter ska 
opereras inom 24 timmar
Det ska finnas en definierad patient 
för första operationsstart

Fråga 5. Vad har skett med processmålen efter projekttidens slut?

 Fortsätter 
att 

förbättras

Ligger 
kvar 
på 

samma 
nivå

Har för-
sämrats

Inte 
aktuellt

Operationsstart på utsatt tid

Minskning av bytestid

Dagens operationer avslutas inom ordinarie 
arbetstid
Patienten ska vara medicinskt färdigutredd 
och operationsunderlaget ska vara klart
Minskning av de strykningar som sjukhuset 
orsakat
Ökning av anestesitiden

Ökning av antalet operationer per dag

Ökning av knivtid för alla kirurger

Alla patienter med höftfraktur ska opereras 
inom 24 timmar
Akuta ortopediska patienter ska opereras 
inom 24 timmar
Det ska finnas en definierad patient för 
första operationsstart

Din arbetsplats 

Fråga 6. Hur fungerade nedanstående delar under projekttiden?

 
Mycket 

bra Bra
Godtag-

bart Dåligt
Mycket 
dåligt

Inte 
aktuellt

Förankring i 
personalgruppen
Bemanning på avdelningen

Tillräcklig tid för 
teammöten



 
Handledarstöd

Ledningens engagemang

Personalgruppens 
engagemang
Information till operatörer, 
vårdavd. m.fl.
Projektets prioritering

Resultat 

Fråga 7. Har projektet inneburit att fler patienter har kunnat 
opereras per dag?

 
Ja

 
Nej

 
Vet ej

Fråga 8. Vilka förändringar var mest framgångsrika?

 
Mycket 

bra Bra
Godtag-

bart Dåligt
Mycket 
dåligt

Inte 
aktuellt

Översyn av väntelistan

Operationsanmälan rätt ifylld

Tidigare förberedelser

Slopade morgonmöten på 
operationsavdelningen



 
Personalen på 
operationsavdelningen börjar 
tidigare
Anestesiläkarna börjar tidigare

Operatören söks tidigare

Kirurgen finns kvar på 
operationsavdelningen hela dagen
Resurslag

Snabbare överlämning till postop

Fråga 9. Har projektet inneburit att din avdelning nu lever upp till 
vårdgarantins mål?

 
Ja

 
Nej

 
Vet ej

Reflektioner 

Fråga 10. Vilken var din personliga upplevelse av projektet?

 
Mycket bra

 
Bra

 
Godtagbar

 
Dålig

 
Mycket dålig

 
Ingen åsikt

Fråga 11. Kommer din verksamhet att fortsätta använda 
Genombrottsmetoden i framtida förbättringsarbete?

 
Ja

 
Möjligen

 
Nej

 
Vet ej



 

Fråga 12. Övriga kommentarer, synpunkter eller 
reflektioner:

Tack för att du tog dig tid att svara! 

Bilaga 2
Till alla teamdeltagare i Genombrottsprojektet för opererande verksamheter

Hej!

Vi är två deltagare från teamet från Kristianstad som håller på att skriva en magisteruppsats 
vid Karlstads Universitet och som dessutom har fått Sveriges Kommuners och Landstings 
(SKL) uppdrag att genomföra en uppföljning av projektet ”Bättre Flyt för opererande 
verksamheter” som pågick under 2008.



 
Syftet med enkätundersökningen är att beskriva teamdeltagarnas uppfattningar om ett 
förändrat arbetssätt med hjälp av Genombrottsmetoden. Vi vill att du svarar utifrån din 
individuella uppfattning, alltså inte ett svar per team.

Enkäten skickas ut till alla teamdeltagare som varit deltagare i Genombrottsprojektet och vi 
hoppas att du har möjlighet att besvara frågorna.

Resultatet kommer dels att redovisas i vår uppsats, men också i en kortversion som vi 
kommer att sammanställa tillsammans med SKL.

Klicka här för att komma till enkäten och svara på frågorna.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Monika Kager Hidås
044-309 28 30
monika.kager-hidas@skane.se

Pia Persson 
044-309 11 50 
pia.k.persson@skane.se
------------------------------------------------

De uppgifter du lämnar kommer endast att användas för statistikändamål och presenteras i 
form av diagram och tabeller. Inga enskilda svar kommer alltså att redovisas.

I och med att du svarar på denna enkät kommer personuppgifter att lagras i ett databasregister 
hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Uppgifterna sparas för statistisk bearbetning 
av materialet och kan komma att användas vid förnyad kontakt. SKL är skyldigt att på din 
begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (PUL 28§). Enligt PUL har varje registrerad rätt 
att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den 
sökande behandlas eller ej (PUL 26§). Information om behandling av personuppgifter lämnas 
av SKL som är personuppgiftsansvarig, tel. 08-452 70 00.

Bilaga 3
Hur väl uppnådde ert team era processmål under projekttiden?

Diagram 1. Uppnådda processmål under projekttiden (n=51-54)

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=29061&usr=cent&pwd=1362
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Definierad patient för första operationsstart

Akuta ortopediska patienter opereras inom
24 timmar

Alla patienter med höftfraktur opereras inom
24 timmar

Ökad knivtid för alla kirurger

Ökning av antalet operationer/dag

Ökning av anestesitiden
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Patienten medicinskt färdigutredd och
operationsunderlaget klart

Dagens operationer avslutas inom ordinarie
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Operationsstart på utsatt tid

Antal

Uppnåddes helt

Uppnåddes delvis

Uppnåddes inte

Inte aktuellt
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