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Sammanfattning av satsningen 
Omställningen i samband med framtidens hälso- och sjukvård (FHS) innebär 
stora förändringar för Södersjukhuset nu och under de kommande åren. Det 
pågår en omfattande ny- och ombyggnation för att möta framtidens behov av 
akutsjukvård. Utformningen av nya lokaler skapar nya förutsättningar och 
ställer krav på att verksamheten anpassar processer och arbetssätt. Dessa stora 
förändringar påverkar alla medarbetare och det är därför angeläget att 
tillsammans utforma en vårdorganisation som ger förutsättningar att bedriva 
högkvalitativ och säker vård i en god arbetsmiljö. 

Vårt uppdrag har varit att utforma, testa, utvärdera och införa nya arbetssätt i 
syfte att skapa en god arbetsmiljö och effektiva flöden med hög patientsäkerhet. 

I utformningen av nya arbetssätt har huvudprinciperna varit teamorientering 
(Teamet skapar värdet) och personcentrering (För patienten – med patienten) 

Projektet stödjer Södersjukhusets långsiktiga mål: 

- Säker vård med hög kvalitet 
- Ingen ska vänta i onödan 
- Det mest attraktiva valet 

 

Genomförande 
 
Augusti 2014: Styrgruppen arbetar med att färdigställa projektdirektivet. 
Projektgrupp sätts samman 
 
November 2014: Kommunikationsplan för 
projektarbetet(målgruppskartläggning, kommunikationsmål och aktivitetslista) 
skapas. Projektdirektivet fastställs (bilaga 1). 
 
December 2014: Uppstartsmöte och workshops med projektgruppen. 
Förväntningar, behov och önskemål kartläggs, kompetensinventering av 
gruppen, resurskartläggning, gemensam målbild och lösningsalternativ 
processas fram. 
 
November 2014-April 2015: Projektledaren arbetar i samråd med 
projektgruppen fram en projektplan. 
 
April 2015: Projektplan och kommunikationsplan fastställs (bilaga 2 och 3). 
 
Augusti 2015: Förändringar i verksamheten och projektorganisation: ny 
projektägare, verksamhetschef och vårdenhetschef. 
 
September 2015: Flytt till ny vårdavdelning med enkelrum. 24 vårdplatser 
öppna. 
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November 2015: Avdelningens alla 29 vårdplatser i drift. 

Maj 2016: Nya arbetssätt är testade, utvärderade och införda. 
 

Processer och metoder 
Nulägeskartläggning (bl.a. observation/skuggning, statistik) 
Inventering av resurser (i projektgrupp och SöS-internt) 
Nolans förbättringsmodell, A3:or, Test i liten skala 
Workshops, bikupa, brainstorming 
Medarbetarenkäter, patientenkäter 
LEAN 2.0 (bilaga 4) 
Omvärldsbevakning (studiebesök, patientsäkerhetskonferenser) 
Personcentrerad vård 
PROJEKTiL 
Uppföljning och mätningar 

Sammanfattning av aktiviteter och 
tester 
 
Förändrade arbetssätt med fokus på teamarbete och hög grad av 
patientdelaktighet: 
 

x Prioriterad och personcentrerad rond har implementerats med hjälp av 
PGSA-metod (bilaga 5) 
 

x Gemensamt morgonmöte – pulsmöte för alla yrkeskategorier (bilaga 6) 
 

x Vårdplan har implementerats med hjälp av PGSA-metod (bilaga 7) 
 

x Bedsiderapportering, har implementerats med hjälp av PGSA-metod 
(bilaga 8a och 8b) 

I samarbete med e-Hälsa genomfördes under mars och april 2015, två 
workshops med temat ”Appar för delaktiga och informerade patienter” (bilaga 
9). Resultatet av dessa har inte analyserats i sin helhet men erfarenheter och 
idéer har tagits med i de olika aktiviteterna. 

Medarbetar- och patientenkäter har använts löpande under projekttiden för att 
utvärdera de olika aktiviteterna. 

Kommunikationsaktiviteter projektet har genomfört eller deltagit i: 

- Arbetsmarknadsdagar och rekryteringskampanj 
- Arbetsmiljölyftets dagar för information och erfarenhetsutbyte 
- Avdelningen eHälsas avdelningsmöte 
- Aulainformation för skyddsombud 
- HR-specialistmöte 
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- Annonsartikel i Framtidens karriär Sjuksköterska 
- Interna kanaler (Vi på SöS, iFokus) 
- Facklig referensgrupp 
- Lokala samverkansgruppen 
- Södersjukhusets patient- och närståenderåd 

 

Utvärdering 
Mål & Mätetal 
 2014 2015 2016 

Vårdrelaterade 
infektioner 

(Nationell 
punktprevalensmätning) 

4,5% 0% 3,4% 

Andel utskrivna före kl. 
12:00 (bilaga 10) 

23,4% 24,8% 30,4% 

Andel patienter som 
känner sig delaktiga i sin 
vård och behandling 

 April 78% 

September 87% 

Februari 100%  

Medelvårdtid 
(bilaga 11) 

6,69 
(6 månader) 

5,41 
(helår) 

6,69 
(6 månader) 

Vårdtillfällen, antal 
(bilaga 12) 

646 
(6 månader) 

1535 
(helår) 

735 
(6 månader) 

Personalomsättning 
undersköterskor 

(slutat/börjat) 

2/1 3/11 3/21 
(börjat-siffran inkluderar 

semestervikarier) 

Personalomsättning 
sjuksköterskor 

(slutat/börjat) 

8/6 3/10 2/5 

Förbättrat resultat 
psykosocial arbetsmiljö 
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Enkäter 
Arbetsmiljöenkäter har genomförts i april och oktober 2015 samt juni 2016. 

Patientenkäter för att mäta upplevelse av delaktighet har genomförts i april och 
oktober 2015 samt juni 2016. 

Patienterna har fått enkäter i pappersform som sedan registrerats av 
projektledaren i Webropol. Första medarbetarenkäten delades ut i pappersform 
och registrerades manuellt, därefter skickades enkät ut elektroniskt till 
personalens e-post. Svarsfrekvensen var betydligt högre då pappersenkät 
användes. Projektgruppen diskuterade den låga svarsfrekvensen och beslutade 
att återgå till pappersenkät som har delats ut i samband med personalmöten och 
pulsmöten. 

Återkoppling av enkätresultat har gjorts av chefer på personalmöten alternativt 
APT. 

Patientenkäterna visar överlag att patienterna är nöjda med den information de 
får och att de i mycket hög grad känner sig delaktiga i sin vård och behandling. I 
fritextsvaren har värdefulla idéer, tankar och synpunkter framkommit som har 
varit till nytta i utvärdering och utformning av arbetssätt. Viss skillnad kan ses 
över tid men antalet respondenter har varit för litet för att kunna dra några 
säkra slutsatser. Resultaten i projektets utvärderingar överensstämmer väl med 
avdelningens resultat i SKL´s nationella patientenkät. 

Den första arbetsmiljöenkäten gjordes innan några förändringar gjordes på 
avdelningen. Den andra genomfördes några veckor efter att verksamheten 
flyttat till nya lokaler med nästan enbart enkelrum och med ett helt nytt sätt att 
ronda och arbeta teambaserat. Den tredje genomfördes i samband med 
projektavslut i juni 2016.  

Positiva resultat på arbetsmiljön: 

En större andel anser att de har en rimlig arbetsbelastning (79% 2016 jfr med 
65% 2015). 

I april 2015 svarade 54% av medarbetarna att de ofta eller i viss mån tog med sig 
arbetet hem i tankarna så att det påverkade fritiden negativt. Vid mätningen i 
juni 2016 var den siffran endast 10%, 
 

Tidsplan 
Aktivitets- och tidsplaner har reviderats utifrån rådande omständigheter. Den 
planerade flytten till nya vårdavdelningen försenades i 9 månader vilket hade 
stor påverkan på aktivitetsplanen och möjligen också en negativ effekt på 
resultat i relation till förväntade leveranser i projektdirektivet. 
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Framgångsfaktorer 

Gemensam målbild – som delas och kommuniceras av verksamhetens chefer 

Tvärprofessionell projektgrupp 

Specialistsjuksköterskor med i förändringsarbetet 

Engagerade och drivande projektmedlemmar 

Fackliga företrädare med i projektgruppen 

Medarbetare delaktiga i rekryteringsaktiviteter 

Engagerad och drivande sektionschef och vårdenhetschef 

Engagerad och delaktig läkargrupp 

Avgränsade tester som har följts upp snabbt/löpande 
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Genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) inom SLL innebär flera 
förändringar och ställer nya krav på Södersjukhuset (SöS). Flera strategiska 
investeringar kommer underkommande åren att genomföras i form av nybyggnation 
och upprustningar av befintliga byggnader. För att kunna genomföra FHS på SöS har 
programkontoret upprättats. Det övergripande målet med programkontorets arbete är 
att SöS ska kunna anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningarna som gäller i 
FHS. Projektkontoret ska driva förändringen mot FHS och de projekt som är kopplade 
till FHS på SöS.  

  

Bilaga 1 
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1. Bakgrund & Syfte 
Omställning i samband med framtidens hälso- och sjukvård (FHS) kommer för 
Södersjukhuset innebära att nya verksamheter tillkommer och att befintliga 
verksamheter ska ta emot fler patienter. Samtidigt står Södersjukhuset inför en 
omfattande ny- och ombyggnation för att möta befintligt och framtida vårdbehov. Dessa 
stora förändringar kommer att påverka alla medarbetare och det är angeläget att 
tillsammans utforma en vårdorganisation som ger förutsättningar att bedriva en god, 
säker och effektiv vård.    

För att möta dessa förändringar så finns anledning att se över nuvarande 
vårdorganisation och att säkerställa/ utveckla arbetsformer som stödjer ett effektivt 
vårdflöde och en god arbetsmiljö. Som ett led i landstingets arbetsmiljösatsning kopplat 
till FHS har Södersjukhuset tilldelats projektmedel som ger möjlighet att testa nya 
arbetssätt för att skapa en god arbetsmiljö för alla yrkesgrupper i ett effektivt 
patientflöde med hög patientsäkerhet. Södersjukhuset avser att undersöka alternativa 
vårdorganisationer och modeller som visat på positiva resultat avseende flöde, 
säkerhet och arbetsmiljö (testats och utvärderat) för att därefter tillsammans med 
medarbetare utveckla en vårdorganisation som kan testas och utvärderas utifrån 
Södersjukhusets förhållande. 

En tvärprofessionell projektgrupp bildas och arbetar utifrån projektdirektiv. Alla 
yrkesgrupper som är kopplade till arbetet på vårdavdelningen kommer omfattas och 
vara delaktiga i arbetet.  

2. Mål 
Målet för projektet är att utforma, testa, utvärdera och införa standardiserade arbetssätt 
för att skapa ett effektivt flöde med hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö för alla 
yrkesgrupper. Projektet genomförs på en internmedicinsk vårdavdelning. 

Projektet stöder SÖS långsiktiga mål avseende 
– Säker vård med hög kvalitet 
– Det mest attraktiva valet 
– Ingen ska vänta i onödan 

2.1 Leveranser 
x Utforma en välfungerande vårdorganisation för teambaserat arbetssätt med 

patienten i fokus avseende: 
- Arbetsorganisation  
- Funktioner/ Kompetenssammansättning 
- Bemanning av team över dygnet och veckan 
- Lärande/ kompetensutveckling 
- Processer (rutiner) 
- Patientsäkerhetskultur 
- Kostnadseffektivitet 

x Utforma ett flödesbaserat arbetssätt avseende: 
- Standardiserade processer/ rutiner 
- Samverkan akutmottagning – vårdavdelning  
- Samverkan med andra aktörer i vårdkedjan 

x Utforma en god arbetsmiljö avseende: 

Bilaga 1 
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- Medarbetarskap/ledarskap 
- Inflytande/ delaktighet 
- Arbetstidsförläggning 
- Lärande/kompetensutveckling 
- Hälsosam arbetsbelastning 
- Kultur  
- Kommunikation och mötesplatser 

 
x Identifiera/ utforma ledarskap som stödjer en vårdorganisation med 

teambaserat arbetssätt avseende: 
- Ledning/ styrning 
- Ständiga förbättringar 

x Utarbeta kommunikationsplan och sprida information om projektet inom 
sjukhuset och inom SLL.  

2.2 Effektmål och beskrivning av önskad nytta 
Projektet ger erfarenheter som kommer vara av stort värde när Södersjukhuset skall 
förverkliga framtidsplanen och utveckla vården. Det ger oss information och kunskap 
inför planeringen av framtida kompetensförsörjning. En viktig del i förbättringsarbetet är 
förändringsledning vilket också blir en lärdom i projektet.  

2.3 Implementering och realisering 
Medarbetarna blir ambassadörer för de arbetssätt och processer som utvecklas. Detta 
ger sjukhuset en viktig resurs för att sprida kunskaper och erfarenheter. Resultatet 
kommer efter beslut att implementeras genom att sjukhuset tillämpar standardiserade 
arbetsmetoder och att kompetensutvecklingsinsatser utformas och genomförs 
tillsammans. 

3. Förutsättningar & avgränsningar   
Vårdinnehållet avser en akut internmedicinsk vårdavdelning. 

En förutsättning för genomförande är att projektet i tid får tillgång till vårdavdelningen. 

Projektet förutsätts också få tillgång till nödvändiga resurser i form av personal med 
relevant kompetens. 
Tidplan 

Projektet startar hösten 2014 med planering, information och inhämtande av 
erfarenheter från andra verksamheter i landet. Genomförande påbörjas våren 2015 och 
avslutas juni 2016. 

Projektet består av två faser, en planeringsfas och en efterföljande genomförandefas.  

4. Projektorganisation 

5.1 Styrgrupp och projektägare 
Styrgrupp: Christine Engius (ordf.), Gerd Lärfars, Marie Bennermo, Thomas 
Arnhjort, Anne Geborek, Eva Bäckman, Anders Ahlgren, Hanna Rönnell 
Projektägare: Christine Engius personalchef 

Bilaga 1 
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5.2 Projektledare 
Projektledare: Marie Westberg 
 
Projektgrupp: Ulrika Jakobsson (vårdutvecklare), Malin Lindqvist 
(ssk/enhetsledare), Joanna Wester Johansson (ssk), Lena Immo (usk), Marianne 
Andersson (usk), Jenny Körlin (läkare), Marianne Rolandsen 
(personalavdelningen), Johan Eriksson (controller vo Internmedicin), Cecilia Ruud 
(personalspecialist vo Internmedicin),  
 
Referensgrupper: 

x Margareta Denkert, apotekare, Marie Thörne, chef Servicegruppen, 
Camilla Lannefors, st f chef ASA, repr. för kuratorer och dietister, Birgitta 
Wranne vårdenhetschef kardiologi, repr. eHälsa, Tarja Nevala, Miljö-
Arbetsmiljö-Säkerhet, repr från FoUU-avdelningen, repr. vo 
Anestesi/miva, Akuten/patienttransport. 

x Fackliga företrädare från SACO, Vårdförbundet, Kommunal och Vision 
x Medborgar- och patientföreträdare 

5. Beroenden och samband 
Projektet har ett stort beroende till SFI/Locums fastighetsprojekt avseende behovet av 
tillgång till vårdavdelning. 

Projektet ska även kunna samverka med och dra nytta av andra projekt som 
genomförs på Södersjukhuset, Beslut inför samverkan med andra projekt tas 
fortlöpande av styrgruppen. 

Projektet är beroende av acceptans och viljan att bidra från övriga verksamheter på 
sjukhuset. 

6. Rapportering  
Projektet inom programkontorets projektportfölj rapporterar enligt programkontorets 
rapporteringsrutin. (Hänvisning till bilaga x) 

7. Budget & Finansiering 
Projektmedel från Arbetsmiljölyftet finns tilldelade med 250 tkr för 2014, 500 tkr för 
2015 och 250 tkr för 2016. En särskild avrapportering kommer krävas från projektet och 
medel kan inte flyttas mellan åren. 

8. Referenser och bilagor 
Ansökan arbetsmiljölyftet. 
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1. Bakgrund & Syfte 
Omställning i samband med framtidens hälso- och sjukvård (FHS) kommer för Södersjukhuset 
innebära att nya verksamheter tillkommer och att befintliga verksamheter ska ta emot fler 
patienter. Samtidigt står Södersjukhuset inför en omfattande ny- och ombyggnation för att 
möta befintligt och framtida vårdbehov. Dessa stora förändringar kommer att påverka alla 
medarbetare och det är angeläget att tillsammans utforma en vårdorganisation som ger 
förutsättningar att bedriva en god, säker och effektiv vård.    

För att möta dessa förändringar så finns anledning att se över nuvarande vårdorganisation och 
att säkerställa/ utveckla arbetsformer som stödjer ett effektivt vårdflöde och en god 
arbetsmiljö. Som ett led i landstingets arbetsmiljösatsning kopplat till FHS har Södersjukhuset 
tilldelats projektmedel som ger möjlighet att testa nya arbetssätt för att skapa en god 
arbetsmiljö för alla yrkesgrupper i ett effektivt patientflöde med hög patientsäkerhet. 
Södersjukhuset avser att undersöka alternativa vårdorganisationer och modeller som visat på 
positiva resultat avseende flöde, säkerhet och arbetsmiljö (testats och utvärderat) för att 
därefter tillsammans med medarbetare utveckla en vårdorganisation som kan testas och 
utvärderas utifrån Södersjukhusets förhållande. 

En tvärprofessionell projektgrupp bildas och arbetar utifrån projektdirektiv. Alla yrkesgrupper 
som är kopplade till arbetet på vårdavdelningen kommer omfattas och vara delaktiga i arbetet.  

2. Mål 
Målet för projektet är att utforma, testa, utvärdera och införa nya arbetssätt i syfte att skapa 
en god arbetsmiljö och effektiva flöden med hög patientsäkerhet. 

Projektet kommer att jobba med ett antal mätetal för att säkra att vi når målen. Mätetalen 
kommer att variera i projektets olika faser och beskrivs därför mer utförligt i separat bilaga. 

Projektet stöder SÖS långsiktiga mål avseende 
– Säker vård med hög kvalitet 
– Det mest attraktiva valet 
– Ingen ska vänta i onödan 

2.1 Leveranser 
x Utforma och dokumentera en modell för teambaserad vårdorganisation med 

patienten i fokus 
 

x Utforma och dokumentera standardiserade processer/rutiner för ett flödesbaserat 
arbetssätt 

- Samverkan akutmottagning – vårdavdelning  
- Samverkan med andra aktörer i vårdkedjan (vårdsamordnarprojektet) 

 
x Utforma, testa och dokumentera åtgärder som bidrar till en god arbetsmiljö. 

 
x Identifiera och dokumentera en modell för förändringsledning som stödjer en 

verksamhet som jobbar med ständiga förbättringar och personen i centrum. 
 

Bilaga 2 
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x Utarbeta kommunikationsplan och sprida information om projektet inom sjukhuset 
och inom SLL.  

 

2.2 Effektmål och nyttor 
Projektet ger erfarenheter som kan vara/kommer att vara av stort värde när Södersjukhuset 
skall förverkliga framtidsplanen och utveckla vården.  

x Det ger oss information och kunskap inför planeringen av framtida 
kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling/förbättringskunskap. 

x En viktig del i förbättringsarbetet är förändringsledning vilket också blir en lärdom i 
projektet.  

3. Förutsättningar & Avgränsningar 

3.1 Förutsättningar 
En förutsättning för genomförande är att projektet i tid får tillgång till vårdavdelningen. 

Projektet förutsätts också få tillgång till nödvändiga resurser i form av personal med relevant 
kompetens. Resursbehovet beskrivs närmare i 4.2. 

En annan förutsättning för att driva förändringsarbetet är att projektet har ett tydligt/uttalat 
stöd i organisationen. 

3.2 Avgränsningar 
Vårdinnehållet avser en akut internmedicinsk vårdavdelning (avdelning 82 - lungmedicin, 
tidigare avdelning 33) 

Modeller/metoder arbetas fram och testas på en internmedicinsk vårdavdelning och kommer 
att behöva anpassas vid eventuell implementering i andra verksamheter, vilket inte ingår i 
projektet. 

Projektet ansvarar inte för planering och utförande av själva flytten (möbler, inredning, teknisk 
utrustning/hjälpmedel, inköp etc). Projektledaren ansvarar för att samordning och 
kommunikation sker mellan projektgrupp och flyttansvariga i verksamheten. 

4. Planer 

4.1 Tidplan 
Projektet startar 2014-12-01 och avslutas 2016-06-30. För översiktlig och detaljerad tidsplan se 
separat bilaga. 

Projektet inom programkontorets projektportfölj använder den mall som finns för tidplaner 
som programkontoret skapat. 

4.2 Resursplan 
Bemanning av projektet beskrivs under 5.2 
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Projektledaren behöver tillgång till medlemmarna i projektgruppen under projekttiden för att 
utforma och utvärdera arbetssätt och rutiner. 

Under planeringsfaserna kommer projektet att behöva tillgång till nyckelpersoner som arbetar 
på avdelningen. 

Under testperioden behöver projektet tillgång till hela avdelningen (arbetsteamen/personalen 
och lokalerna). 

Resursbehovet är kopplat till aktiviteterna i tidsplanen som kommer att behöva revideras om 
resursägare inte kan bemanna med rätt antal och sorts resurser. 

Signifikanta avvikelser, dvs om det finns betydande risk för stora förseningar eller större 
avvikelser i leverans, rapporteras av projektledaren till projektägaren. 

5. Projektorganisation 

5.1 Styrgrupp och projektägare 
Styrgrupp: Monika Samuelsson (ordf.), Lena Sunnermalm, Marie Bennermo, Thomas Arnhjort, 
Anne Geborek, Annika Westerlund, Anders Ahlgren, Hanna Rönnell 
Projektägare: Monika Samuelsson HR-chef 
 

5.2 Projektmedlemmar 
Projektledare: Marie Westberg (50%) 

Projektgrupp:  
Malin Lindqvist, enhetsledare omvårdnad 
Joanna Wester Johansson, sjuksköterska 
Camila Rojas, sjuksköterska 
Lena Immo, undersköterska 
Marianne Andersson, undersköterska, skyddsombud Kommunal 
Jenny Körlin, läkare  
Marianne Rolandsen, personalavdelningen 
Alexander Thomsen, controller 
Nina Hermansen, personalspecialist 

Projektgruppens medlemmar ansvarar för och har befogenhet att representera verksamheten 
och se till att de modeller/rutiner/arbetssätt som utformas, testas och utvärderas kan ha en 
bäring även utanför projektavdelningen. 
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6. Genomförande  

6.1 Aktiviteter/Delprojekt 
Projektet drivs genom 7 programpunkter: 

1. Framtidens vårdavdelning – grundprinciper och målbild 
2. Delaktighet och information 
3. Medicinsk process och vårdprocess 
4. Arbetssätt, organisation och rutiner 
5. Lokaler och ledningsrum 
6. Lärande, kunskap, förbättring och innovation 
7. Ledarskap 

6.2 Beslutspunkter 
BP1 Projektstart. Fastställande av projektdirektiv 141126 

BP2 Projektplanen, riskanalys, kommunikationsplan fastställs/godkänns 150108 

BP 3:1 3:2,:3,:4..Uppföljningsrapporter. Delleveranser. 

BP4 Slutleverans.  Godkännande av resultat juni-sept 2016 

BP5 Godkännande av slutrapport juni-sept 2016 

BP6 (Effekthemtagning, syfte) 

7. Rutiner  

7.1 Kvalitetssäkring  
Referensgrupperna innebär löpande kvalitetssäkring av delmål och aktiviteter. 
Kommunikationsplanen innebär en kvalitetssäkring av informationsflödet som förväntas bidra 
till en lyckad förankring och implementering. 

Projektets aktiviteter stäms av mot verksamhetsplanens långsiktiga mål och strategier. 

7.2 Rapportering 
Avrapportering sker i enlighet med kommunikationsplanen samt de krav som finns från 
projektets styrgrupp, verksamhetsområdets ledning, avdelningsledning och samverkansavtal. 

Rapportering till programkontoret: 
Projektet inom programkontorets projektportfölj rapporterar enligt programkontorets 
rapporteringsrutin. 

Rapportering till arbetsmiljölyftet: 
Två gånger per år kommer det att anordnas seminarier för att utbyta och sprida erfarenheter 
av de lokala satsningarna. Representanter för satsningarna ska delta i dessa seminarier. 
Varje beviljad arbetsmiljösatsning ska efter genomförandet sammanfattas och utvärderas i en 
egen slutrapport. 
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7.3 Dokumentationshantering 
Dokumentation och arbetsmaterial sparas i en för projektgruppen gemensam mapp på G. 

Arkivering ska ske enligt rutin som tas fram av programkontoret. 

Projektet inom programkontorets projektportfölj använder projektplatsen för 
dokumenthantering och den mapp som avses för projektet med tillhörande mappstruktur. 

Projektet inom programkontorets projektportfölj följer programkontorets rutiner för ändrings- 
och avvikelsehantering. 

 

8. Budget & Finansiering 
Kostnader bokas på internmedicin (projektnummer 1133) och faktureras av 
ekonomiavdelningen en gång i halvåret. Särskilt rutindokument för bokning av lönekostnader i 
Heroma. 

2014 
Kostnader Avdelning Kostnads

-ställe 
Period Kostnad  

Lönekostnad 
(inkl po) 
Projektledare 
Projektgrupp 

Internmedicin 6101/1133 141001- 
141231 

 
 
147000 
35000 

Konferens Styrgrupp 
 
Förändringsarb
ete/ptsäkerhet 

/1133 141001- 
141231 

24000 
 
40000 

Litteratur Internmedicin 6101/1133 141001- 
141231 

  1000 

Övrigt Internmedicin /1133   
Summa kostnad    247000 
Intäkter Arbetsmiljölyft

et 
  250 000 

 
2015 
Kostnader Avdelning Kostnads

-ställe 
Period Kostnad  

Lönekostnad 
(inkl po) 
Projektledare 
Projektgrupp 

Internmedicin 6101/1133 150101- 
151231 

 
 
410000 
 

Konferens, 
Utbildning 
Studiebesök 

Internmedicin 
Projektgrupp/ 
Projektledning 
 

/1133 150101- 
151231 

80000   

Litteratur Internmedicin 6101/1133 150101- 
151231 

  2000 

Övrigt Internmedicin /1133  8000 
Summa kostnad     
Intäkter Arbetsmiljölyft

et 
  500 000 
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2016 
Kostnader Avdelning Kostnads

-ställe 
Period Kostnad  

Lönekostnad 
(inkl po) 
Projektledare 
Projektgrupp 

Internmedicin 6101/1133 160101- 
160630 

 
 
205000 

Konferens, 
Utbildning 
Studiebesök 

Internmedicin /1133 160101- 
160630 

25000 

Litteratur Internmedicin 6101/1133 160101- 
160630 

  2000 

Övrigt Internmedicin /1133  18000 
Summa kostnad     
Intäkter Arbetsmiljölyft

et 
  250 000 

 

8.1 Projektfinansiering 
Projektet delfinansieras av medel från Arbetsmiljölyftet. 

9. Kommunikation 
Kommunikation sker enligt kommunikationsplanen. Se bilaga. 

Kommunikation för projekt inom programkontorets projektportfölj följer programkontorets 
kommunikationsrutiner. Projektledare ansvarar för att projektets kommunikationsplan 
överensstämmer och synkroniserar med programkontorets kommunikationsplan 

Projektet inom programkontorets projektportfölj använder sig främst av och utgår från den 
intressentanalys som programkontoret använder och skapar, baserat på den, en 
hanteringsplan för sina huvudintressenter enligt den mall som programkontoret tillhanda 
håller för intressenthantering.  

10. Risker 
Riskanalys och riskhantering genomförs i anslutning till de olika stegen/faserna. Riskanalys 
genomförs också separat för vissa större aktiviteter i projektet. Riskanalys och riskhantering i 
separat bilaga. 

Projektet inom programkontorets projektportfölj ska rapportera risker till programkontorets 
riskkarta. 

11. Projektavslut 
Projektet är avslutat när: 

x slutrapporten (inklusive restlista) är godkänd av projektägaren 
x all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats 
x projektägaren har förklarat projektet avslutat 
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Kommunikationsplan Framtidens vårdavdelning 
1. Om kommunikationsplanen 

Södersjukhuset driver 2014-2016 projektet Framtidens vårdavdelning – säker och bra 
arbetsmiljö i framtidens sjukvård. 

Projektet ska testa nya arbetssätt för att skapa en god arbetsmiljö för alla yrkesgrupper 
i ett effektivt patientflöde med hög patientsäkerhet. 

Denna plan innehåller interna och externa kommunikationsaktiviteter kopplade till 
detta projekt. (För mer information om själva projektet, se projektdirektiv – 
Framtidens vårdavdelning – säker och bra arbetsmiljö i framtidens sjukvård.) 

2. Bakgrund och nuläge 

Projektet Framtidens vårdavdelning inleds hösten 2014 och pilotverksamheten, 
inriktad på Lungmedicin, inleder sin verksamhet i nya lokaler på Södersjukhuset i 
februari 2015. 

Pilotverksamhetens erfarenheter och lärdomar ska kommuniceras såväl internt som 
externt under projektperioden.  

Det nya arbetssättet, som projektet syftar till, ska kunna tas vidare till andra delar i 
Södersjukhuset. 

 
3. Syfte 
 
Syftet med kommunikationsaktiviteterna är att skapa kännedom internt och externt om 
projektet Framtidens vårdavdelning, och att sprida erfarenheter och lärdomar om det 
nya arbetssätt som testas i projektet.  
 
 
4. Målgrupper 
 
Interna målgrupper för kommunikationen kring Framtidens vårdavdelning är: 
 
Interna målgrupper kopplade direkt till projektet: 

- Styrgrupp 
- Projektgrupp 
- Referensgrupper (inklusive fackliga företrädare inom SÖS) 

 
Interna målgrupper:  

- Medarbetare på Lungmedicin 
- Medarbetare på Internmedicin 
- Chefer på Internmedicin 
- Chefer inom SÖS 
- Medarbetare inom SÖS 

 
Externa målgrupper för kommunikationen kring Framtidens vårdavdelning är:  
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- Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor utanför SÖS (i rekryteringssyfte) 
- Media 
- Medborgar- och patientföreträdare (inklusive patientorganisationer) 
- Relevanta målgrupper inom andra sjukhus och Stockholms läns landsting 
- Arbetsmiljölyftet, SLL 

 
 
5. Kommunikationsmål 
 
Interna målgrupper: 
 
Ska veta: 
Att projektet Framtidens vårdavdelning pågår och att det går ut på att testa nya 
arbetssätt för att skapa en god arbetsmiljö för alla yrkesgrupper i ett effektivt 
patientflöde med hög patientsäkerhet. 
 
Ska tycka: 
Att det är positivt att Södersjukhuset prövar och utvärderar nya arbetssätt enligt ovan. 
 
Ska göra:  
Målgrupper kopplade direkt till projektet (inklusive verksamhetsområde Internmedicin 
och avdelningen Lungmedicin) ska aktivt bidra till att projektet ska bli så lyckat som 
möjligt. Övriga interna målgrupper ska ta del av erfarenheter och lärdomar via interna 
kanaler, såsom möten, intranät och interntidning. 
 
Externa målgrupper: 
 
Ska veta:  
Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor utanför SÖS ska i möjligaste mån nås av 
informationen att Södersjukhuset arbetar med projektet Framtidens vårdavdelning och 
att detta går ut på att testa nya arbetssätt, enligt ovan.  
Relevanta medier ska också veta detta.  
Övriga externa målgrupper (medborgar- och patientföreträdare, inklusive 
patientorganisationer) samt övriga relevanta målgrupper inom andra sjukhus och 
Stockholms läns landsting får prioriteras om detta hinns med. 
 
Ska tycka: 
Externa målgrupper ska tycka att Södersjukhusets projekt Framtidens vårdavdelning 
verkar intressant och spännande, och att de gärna vill veta mer.  
 
Ska göra: 
Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor utanför SÖS ska söka jobb på 
Södersjukhuset. Relevanta medier ska rapportera om projektet. Övriga externa 
målgrupper ska gärna ta del av information om projektet.  
 
 
6. Budskap 
 
Vad: 
I projektet Framtidens vårdavdelningar testar Södersjukhuset nya arbetssätt för att 
skapa en god arbetsmiljö för alla yrkesgrupper i ett effektivt patientflöde med hög 
patientsäkerhet. 
 
Hur: 
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Pilotprojektet bedrivs på avdelningen Lungmedicin, som flyttas till nybyggda, moderna 
lokaler där patienterna i de allra flesta fall får tillgång till enkelrum med större komfort 
och bättre möjligheter till en normal vardagstillvaro. Här kommer nya, teambaserade, 
flödesbaserade arbetssätt testas och kontinuerligt utvärderas.  
 
Varför: 
Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) kommer för Södersjukhuset att innebära att nya 
verksamheter tillkommer och befintliga verksamheter ska ta emot fler patienter. 
Framtidens vårdavdelning är ett led i arbetet för att utforma en vårdorganisation som 
ger förutsättningar att bedriva en god, säker och effektiv vård. 
 
 
7. Kanaler 
 
Interna kommunikationskanaler: 
 

- Intranätet 
- SÖS-nytt 
- Arbetsplatsträffar… 
- … och andra relevanta mötesforum 
- E-postutskick 
- Affischer och foldrar 

 
Externa kommunikationskanaler: 
 

- Sodersjukhuset.se 
- Facebook 
- Twitter 
- Media 

- Pressmeddelanden 
- Debattartiklar 
- Direktkontakt med journalister 

- Ev. externa mötesforum 
 
Värt att tänka på är att vi når många interna målgrupper även via externa 
kommunikationskanaler. 
 
 
8. Genomförande 
De viktigaste faktorerna för lyckad kommunikation är att kommunikationen blir enkel 
och tydlig och konsekvent genom alla kanaler, samt att vi lyckas nå ut hela vägen till 
den enskilde mottagaren. 
 
 
9. Risker 
Den största risken för att kommunikationen misslyckas är att den drunknar i de många 
olika budskap som når chefer och medarbetare. Otydlighet är en annan risk.  
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10. Aktivitetsplan 

 

ID Aktivitet/ 
budskap 

Tid Ansvarig  Kanal/ 
forum 

Budget 

1 iFokus-artikel på intranätet Vecka 
5/6 

Claes Tapper Intranät  

2 Artikel i interntidningen Vi på SÖS Juni 
2015 

Ylva 
Werlinder 

Interntidning  

3 Deltagande på arbetsmarknadsdag 
Sophiahemmet  

2015-01-
23 

Marie W 
Irina E 
Diana S 

Högskola 
Facebook 

 

4 Deltagande i rekryteringskampanj Januari 
2015 

Kommunikat
ion 

Sskhögskolor
na 

 

5 Deltagande på arbetsmarknadsdag 
Linköping 

2015-02-
11 

Marie W Högskola  

6 Informationsaktivitet 
Arbetsmiljölyftet 

2015-03-
03 

 Huvudentrén 
Poster samt 
broschyrer 
Facebook 
Intranät 
(iFokus) 

 

7 Stående punkt på alla 
avdelningsmöten. 

VT 2015 Marie W 

Eva B 

Möte  

8 Nyhetsbrev/infobrev 1g/månad till 
medarbetare lung. 

VT 2015 Chefer e-post  

9 Inhämta idéer, farhågor, 
förväntningar 

Februari 
2015 

Marie W Brevlåda  

10 Annonsering Dec 2014 Eva B, Nina Rekrytera  

11 Annonsering Mars 
2015 

Kommunikat
ion, PA 

Framtidens 
karriär 
Sjukskötersk
a 

 

12 Pressmeddelande Mars -15 
/flytt 

Kommunikat
ion 

  

13 Projektinformation, Medicinska 
sekreterare Internmedicin 

150317 Marie APT  

14 Projektinformation, eHälsa 
(vårdutvecklare, IT-samordnare, MVK-
administratörer, Kommunikation, avdelning 
eHälsa mfl) 

150320 eHälsa/Sara 
Broberg-
Marie 

Avdelningsm
öte 

 

15 Aulainformation, Skyddsombud 
Södersjukhuset 

150414 Programkont
oret 

Aulamöte  

16 Information, personalspecialister SÖS Okt -15 PA/Elisabeth Personalspeci  
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Boström-
Marie 

alistmöte 

18 Intranätsida April 
2015 

Ylva 
Hermansson 
och Marie 

Intranät  

19 Studiebesök från Danderyd  150430 Marie Studiebesök  

20 VD Tomas Movin, gå&se 150909    

21 Ortopedens FoUU-lunch 160405 Anna-Lena 
Brantberg/M
arie 

Möte  

22 Erfarenhetsutbyte med ”Ny 
vårdavdelning”, avd 23 Södertälje 
sjukhus  

160408 Marie Möte  

23 Erfarenhetsutbyte för projektledare 
Arbetsmiljölyftet 

160411 Arabetsmiljöl
yftet, Lsf 

Workshop/se
minarium 

 

24 Information, beredning i SöS 
personalutskott 

160414 Monika 
Samuelsson 

Information, 
beredning 

 

 

11. Kontaktlista: (personer som arbetar med kommunikationen) 

Namn Arb.plats Funktion  Tel E-post 

Anja Steiber Kommuni
kationsavd
elningen 

Kommu-
nikatör 08-616 10 64 

anja.steibe
r@sodersj
ukhuset.se 

Camilla Hedquist Kommuni
kationsavd
elningen 

Presschef 08-616 10 70 Camilla.he
dquist@so
dersjukhu
set.se 
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•God och säker vård
•Delaktighet
•God och säker  
arbetsmiljö

Stegmål:
1. Målbild
2. Nuläge
3. Lösningar
4. Utvärdera
5. Standardisera
6. Driftsätta

Göra sitt jobb

Förbättra 
sitt jobb

Förbättringsteamet

Självorganiserande team

Göra skillnad – gå utanför komfortzonen

Förebilder Referenser

Spelregler

Drivningstavla

Stegplan lite större projekt

Förbättringsmodell

Röda eller blå pillret?

Gemensam målbild

Värderingar och principer
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Rondordning avdelning 82 
Situation: 

”Gamla arbetssättet” (springrond, sittrond och ibland även gårond) 
Sjuksköterskan och läkaren har olika information om patienten och träffar inte 
patienten samtidigt. Tidsmässigt ineffektivt för läkaren som i princip rondar samma 
patient tre gånger. Undersköterskans kompetens och kännedom om patienten tas inte 
tillvara på ett systematiskt sätt. Sammantaget bidrar detta till ett ineffektivt arbetssätt 
med negativa konsekvenser för både patientkvalitet och arbetsmiljö. 

Bakgrund: 

I studier som gjorts kring rondarbetet framkommer bland annat att: 

Rondens huvudsakliga mål och funktioner är att utvärdera och planera den enskilde 
patientens vård, en samordningsfunktion där vården på avdelningen koordineras bland 
annat genom beslut kring utskrivningar och en pedagogisk funktion som syftar till 
utbildning av patienter och personal. Platsen för och upplägget av ronden påverkar 
patienters upplevelse och delaktighet. 

Ronden fungerar som en plattform där sjuksköterskor, läkare och annan berörd 
personal arbetar tillsammans. Kommunikation är ett verktyg som är av yttersta vikt i en 
rondsituation, då god kommunikation i stort leder till ett fungerande rondarbete. 

Ronden är därför arbetsdagens potentiellt mest värdefulla tillfälle för 
informationsutbyte, problemlösning och planering av vården. För att skapa ett ökat 
samarbete men också öppna upp för patientdelaktighet är ronden således ett viktigt 
arbetsredskap. 

I en av studierna vi har tittat på framkom att av de patienter som hade en uppfattning 
om syftet med ronden, angav de att det var att samla information, bedöma och 
utvärdera behandlingars effekt, planera vidare vård och utskrivning medan andra 
menade att ronden bara var ett tillfälle att träffa doktorn.  

Aktuellt: 

Prioritetsstyrd rond testades på halva avdelning 33 under perioden maj-september 
2015. Från den 3 september ska alla ronder på avdelning 82 vara prioritetsstyrda och 
personcentrerade. 

 

1. Kl: 8:15-8:25 Pulsmöte på koordinatorsexpeditionen för all personal. Pulsmötet 
ger oss en gemensam bild av: vilka som arbetar, mål för dagen, hur ser 
förutsättningarna ut?, finns det några hinder och hur löser vi dem? samt 
möjlighet att ge och få information som berör helheten. Vilken PAL som startar 
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med Rött team bestäms (den UL som har 3 ”extra”patienter bör börja ronda 
med röd ssk och PAL kl. 8:30). 

2. Kl: 8:25-8:30 PAL:en samlar vårdteamen och bestämmer rondordning. Här 
beslutas också vilka patienter som undersköterskan ska vara med hos. 

3. Kl: 8:30-11:15 ronden sker hos och med patienten ca 3/30 min. (PAL alternerar 
UL/ssk/usk var 30:e minut) 

4. Kl: 11:15 Avstämning PAL-UL om något nytt tillkommit 

5. Kl: 11:30-12:00 Röntgenrond 

6. Kl: 14:00-14:30 Eventurtskrivningsklar patient som ej rondats under 
förmiddagen 

Rond på patientsal 

1. Ska undersköterska vara med? Ring i så fall på assistansknappen i 
patientrummet (om hen inte finns med från början förstås..) 

2. Underläkaren inleder med att prata med patienten och berättar vilka som är där 
och syftet med ronden. Kompletterar anamnes och status vid behov. 
Återkopplar eventuella prov- och undersökningssvar. Fortsatt planering av 
vården och preliminärt utskrivningsdatum samt till var (hemmet, rehab, 
geriatrik). Markera i Tavlan om patienten kan flytta till röd grupp 
(”utskrivningsklara” patienter) 

3. PAL kontrollerar provsvar, lab, undersökningsresultat samt läkemedelslista. 
Aktualisering av ”att-göra-listan” tillsammans med ssk/usk 

4. Sjuksköterska ansvarar för att under gång fylla i ”Vårdplanen” 

5. Utifrån vad som framkommer i samtalet och undersökningen av patienten tas 
gemensamt ställning till vad som behöver göras och vad som behöver 
kommuniceras vidare till vårdsamordnare, VSO, och koordinator (uppdatera på 
Tavlan). Utifrån de omvårdnadsbehov patienten har, görs också en 
överenskommelse om patientens ”Mål för dagen” som noteras på ”Vårdplanen” 

6. Sammanfattning utifrån ”Vårdplanen” görs av sjuksköterska och planen lämnas 
över till patienten 

Observera att Vårdplanen inte är en journalanteckning och att nödvändig 
dokumentation måste föras in i patientjournalen. 

Genom utveckling av teamarbetet under dagpasset samt införandet av bedside-
rapportering har det varit  möjligt att avskaffa eftermiddagsronden mellan 
kvällspersonal och UL/PAL. Endast de frågor/oklarheter som kvarstår efter bedside-
rapporten stäms av mellan kvälls-ssk och UL. 
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Rekommendation (att fortsätta utveckla, planera): 

Rondens potential för lärande, utveckling och problemlösning kan göra den till ett 
viktigt moment för förbättrad vård genom riskanalys och uppföljning av avvikelser. 
Regelbunden reflektion och utvärdering av ronden som arbetsredskap i verksamheten 
skapar förutsättningar att tillvarata rondens potential som arbetsmoment för förbättrad 
vård. En fast tid på avdelningen under eftermiddagen kan ge möjlighet både till 
reflektion och undervisning. Under april 2016 kommer veckovis uppföljning av 
mätetalet ”tidiga utskrivningar” att göras på pulsmötet på tisdagar. 

Rutin för dräninläggning på avdelning behöver göras när det blir aktuellt. Utifrån 
rondtider och personaltillgång ska ingreppen ske vardagar klockan 13-15. 
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Gemensamt uppstartsmöte/pulsmöte
för hela avdelningen (exempel från avd 82)

Syfte:

att befrämja teamarbete och samhörighetskänslan på 
avdelningen.

Varje morgon när all personal träffas kl. 8.15-8.25

• Alla vårdlag presenteras så alla vet vilka man jobbar med 
under dagen.

• Info om hur många som väntar vårdplats från akuten (för att 
medvetandegöra behov av tidiga utskrivningar)

• Snabb genomgång av dagens utskrivningar

• Ev annan info

 

Bilaga 6 



 

 

VO INTERNMEDICIN 

30 

Vårdplan     Rum:__________ 

Syfte: att öka din delaktighet och ge dig information om vad som planeras under vårdvistelsen. 

Vi tar gärna del av dina synpunkter och förslag. Skriv gärna på baksidan av det här pappret och 
fyll i patientenkäten som delas ut i samband med att du skrivs ut från avdelningen. 

Datum  

Inskrivningsorsak/ 
Problem/ 
Symptom 

 
 
 

 
Planerade 

undersökningar 

 
_________________________________________ kl:____________ 
 
 
_________________________________________ kl:____________ 

 
Vårdplan 

(Vad händer nu? 
Planering) 

 
 

 
 
Patients egen insats:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preliminärt 
utskrivningsdatum 

 
 
 

 
Utskrivningsplanering 

Ev. vårdplanering 

 
 
 
 

 

Besökstider 
 

Varje dag 14:00-19:00 
Telefonnummer till avdelning 82: 08-616 12 82 
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Rutin Bedsiderapport 
 

Bedsiderapport sker vid skiftbyte mellan dag till kväll, övrig tid sker sedvanlig läsrapport samt 
kompletterande muntligrapport enligt SBAR.  

Sjuksköterskan som arbetat dag rapporterar till sjuksköterskan och undersköterskan som ska 
arbeta kväll.  Undersköterskan som arbetar dag svarar på ringningar under rapporteringen.  

Patienten får skriftlig information för vad som tas upp under rapporteringen.  Det är en 
överrapportering, ingen rond. Fokus på omvårdnad och vårdplan.  

Rapporteringstillfället bör ta ca fem minuter/patient. 

Steg-för-steg 

1. Kvällspersonalen har en kort läsrapport med fokus på hälsohistorik 
(intagningsanteckning, ankomstbedömning samt ”att göra-listan”)  

2. Sjuksköterskan som arbetat dag går tillsammans med ansvarig kvällspersonal in till 
patienten.  

3. Rapport sker enligt modifierad SBAR. Ta endast upp relevant hälsohistorik som 
påverkar patientens nuvarande hälsotillstånd. Sammanfatta nuläget. Låta 
patienten/närstående ställa frågor.  

 

Att tänka på 

1. Alla patienter vill inte vara delaktiga. Fråga! 
2. Om pt har besök måste patienten tillfrågas om det är ok att dessa är med under 

rapporten. Om inte får dessa lämna salen.  
3. Anpassa språket. Använd inte medicinsk terminologi.  
4. Var påläst och uttryck dig tydligt.  
5. Ta endast upp det som är relevant för nuläget! 
6. Vid känsliga ämnen kan sjuksköterskan som arbetat dag fråga patienten om det är ok 

att ta upp dessa ämnen. Om inte får detta tas upp på teamexpeditionen innan 
överrapporteringen.  

 

151125 

Joanna Wester Johansson 
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Implementeringsplan - Bedsiderapportering avd 33/82 

Syftet är att implementera och införa ny kunskap gällande bedsiderapportering för att 
förbättra vården för patienter och  närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2008, 
s.13). 

Målet med denna spridningsplan är att implementera nya arbetsrutinen.  
Förhoppningen är att arbetssättet ska vara implementerat efter en tre månader lång 
testperiod som kommer att följas upp under ett år. En viktig faktor för att lyckas med 
implementeringen är just att användarna av det nya arbetssättet anses gynna patienten 
främst (Killop, Chisp & Walsh, 2012).  

För att underlätta implementeringen finns det ramverk och modeller för att göra 
implementeringen så effektiv och framgångsrik som möjligt. PDSA-cykeln för 
förbättringsarbete är den modell som valts utgår ifrån. PDSA-cykeln är en systematisk 
problemlösningsmodell som utgår från fyra faser: planera, göra, studera och agera 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2008, s.13). Modellen används för att hindra de faktorer 
som kan ha en negativ inverkan på implementeringen av det nya arbetssättet, dessa är 
kunskap, känslor, attityder, rutiner, sociala influenser, organisation och resurser 
(Achterberg, Schoonhoven & Grol, 2008). 

Tidsplan  
Startdatum: 

Under en tre månaders testperiod genomföra bedsiderapportering på befintliga 
enkelsalar. Efter flytt till framtidens vårdavdelning endast arbeta utifrån 
bedsiderapportering. Utvärdering kommer ske på varje APT-möte under den första 
tremånadersperioden samt en kort enkät efter tremånadersperioden. Den andra 
utvärderingen som kommer ske efter ett år kommer mätas via enkäter.  

Planera 
Under denna fas i förbättringscykeln ska problemområdet kartläggas samt förberedas 
för förändring.  

Första åtgärden kommer bestå av flera utbildningstillfällen där bedsiderapportering 
kommer presenteras. Därefter kommer en utomstående sjuksköterska som har erfarenhet 
av att arbeta med detta arbetssätt och föreläsa kring det i personalgruppen. Ett 
organisatoriskt hinder vid implementering är brist på utbildningstillfällen (Cummings, 
Estabrooks, Midodzi, Wallin, Hayduk, 2007) varpå det kan ha en positiv inverkan på 
implementeringen. Även om enstaka utbildningstillfällen visat ge ingen eller mycket 
liten effekt på implementeringen av nya arbetssätt (Grimshaw, Eccles, Lavis, Hill & 
Squires, 2012) är förhoppningen att det kan hjälpa sjuksköterskan att komma över 
osäkerheten som kan uppstå då nya arbetssätt ska implementeras.  Personalgruppen 
delas in i mindre grupper.  Detta så att så många som möjligt ska ha möjlighet att 
närvara vid föreläsningen.  
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Den andra åtgärden är att koordinatorn vid varje morgonmöte påminner personalen om 
det nya arbetssättet. Koordinator finns att tillgå på avdelningen och denne håller i 
morgonmötet måndag-fredag. Om sjuksköterskan ständigt påminns om den nya rutinen 
är det lättare att komma ihåg att implementera denna. Upprepade påminnelser har visat 
sig vara ett bra sätt att implementera nya arbetssätt (Grimshaw, Eccles, Lavis, Hill & 
Squires, 2012). 

Självklart finns det en risk att personalen inte accepterar den nya evidensbaserade 
arbetssättet. Motsättningar av nya evidensbaserade arbetssätt grundar sig ofta i 
missförstånd om vad dessa innebär och vad de leder till. När ett nytt arbetssätt ska 
implementeras kan sjuksköterskan som sagt känna en viss osäkerhet och anpassa 
arbetssättet så efter eget bevåg. Detta kan förhindras genom kontinuerlig handledning 
(Socialstyrelsen, 2012, s. 10). Aktiv återkoppling är möjlig via bedsidegruppen (Joanna 
Wester, Camila Rojas, Malin Lindqvist).    

Göra 
Huvudmålet i denna fas är att genomföra själva förändringen som planerats. Effekterna 
ska mätas fortlöpande där eventuella avvikelser, svårigheter och/eller oförutsedda 
effekter ska beskrivas (svensk sjuksköterskeförening, 2005, s.13). För att inkludera hela 
organisationen samt få kollegor att förstå behovet av förändringen önskas i möjligaste 
mån skapa delaktiga under informationstillfällena. Där kan vi tillsammans diskutera det 
nya arbetssättet. Frågor som uppstår kan belysas tillsammans. Socialstyrelsen 
implementeringsmetod (2012) menar att den som inte är förstår det nya arbetssättet kan 
bli emot på grund av missförstånd om vad förändringsarbetet kommer innebära och vad 
det syftar till.  

Studera 
Denna fas handlar att om studera resultat där ändringar kan behövas utföras. Resultaten 
kommer mätas utifrån den information som delges via APT- möten samt de enkätsvar 
som kommer erhållas efter ett år. Exempel på frågor som kommer ställas är: 
 

1. Hur upplever du det nya arbetssättet jämfört med det tidigare? 
2. Saknade du någon information i introduktionen av arbetssättet?  
3. Förstår du varför du handlar på ett annorlunda sätt? 
4. Hur upplevde du implementeringen av instruktion? Hade den kunnat utföras på annat 

sätt?  
5. Övriga kommentarer 

 

Agera 
Under denna fas görs en utvärdering av hur implementeringen gick. Vi kommer fråga 
personalgruppen hur de tycker att det nya arbetssättet går och kritiskt reflektera över hur 
implementeringen gått. Nu bestämmer vi om den nya lokala instruktionen skall införas 
eller om den behöver modifieras på något sätt. Därefter kommer vårdpersonal erhålla 
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återkoppling på vad som svarades i enkäten. Socialstyrelsen (2012) menar att 
implementering tar tid men att det är ytterst viktigt att personalen arbetar metodtroget 
till instruktionen. Detta för att implementeringen ska ske korrekt. När mer än hälften av 
personalen använder det nya kan man säga att implementeringen lyckats, därefter tar det 
cirka två år innan det nya övergått till att vara rutin. 
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Projektidé 
Appar för delaktiga och 
informerade patienter 
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Bakgrund 
 
De senaste åren har utvecklingen av mobila utrustningar (som smarta telefoner och 
surfplattor) och användarvänliga appar gått i ett snabbt tempo. Den nya tekniken har 
skapat nya möjligheter att informera och kommunicera med olika målgrupper. För 
vården är detta ett område som kan stödja nya arbetssätt, och göra patienterna delaktiga 
och informerade kring sin vård. Södersjukhuset tog 2013 fram riktlinjer för inköp och 
användande av surfplattor för att verksamheterna skall kunna skaffa dessa och använda 
dem inom ramen för patientdatalag, hygienregler och för att inte störa annan patientnära 
utrustning. En prioriterad aktivitet i Södersjukhusets verksamhetsplan för 2015 är att 
göra patienter och närstående informerade och delaktiga. En utveckling av appar som 
stödjer detta skulle kunna bidra positivt till vård och patienter. 
 

Projektidé 
För att kartlägga vilka behov och önskemål som finns kring att använda appar i 
framförallt dialogen med patienterna skulle man kunna tillskapa ett sjukhusgemensamt 
projekt - ”Appar för delaktiga och informerade patienter”.  
 
Målet är att identifiera behov och att se vilka möjligheter som finns på kort och lång sikt 
för att med olika appar förbättra för patienter och medarbetare.  

Projektupplägg 
Ett projekt skulle kunna läggas upp enligt nedan: 
 
Fas 1- Förstudie 
Behovsbild 
Genom workshopmetodik fånga upp behovsbilden kring vilka funktioner, typ av 
information, tjänster etc som SÖS skulle vilja använda i patientdialogen. Exempel på 
detta kan vara: 

x Dagens aktiviteter – kalender 
x Information kring vem som tar hand om mig idag 
x Information och instruktioner om rehabövningar 
x Information om förestående behandling/operation 
x Välja maträtt 
x Hälsodeklaration 
x Självskattning av tex smärta 
x Mm mmm 

 
Workshoparna genomförs förslagsvis med olika fokus tex akutmottagning, 
vårdavdelning mottagning och barnsjukvård. Man kan bestämma sig för att välja ett 
eller två fokusområden eller att samla in behoven från ”alla”.  Deltagare är medarbetare 
som representerar verksamheten. 
 
I detta steg avgränsar vi oss inte till vad som är möjligt mht patientdatalag, teknik och 
kringliggande system.  
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Projektet skall samverka/vara en del av projektet Framtidens vårdsavdelning. 
 
 
Analys 
Utifrån behovsbilden analysera: 

x Vad är generellt och finns redan utvecklat? På ”marknaden” och inom annan 
vård 

x Vilka möjliga samarbeten finns? 
x Vad finns som behöver anpassning till SÖS? 
x Vad behöver utvecklas särskilt för SÖS? 

 
Förhoppningen att hitta några områden där man kan komma igång snabbt, enkelt och till 
en liten kostnad. 
 
Förslagsvis bjuds intressanta leverantörer och samarbetspartners in till möten för att se 
hur de kan möta behoven. 
 
I detta steg analyseras konsekvenser för t ex teknik, lagar och riktlinjer samt hur det 
skulle påverka personalens arbete. 
 
 
Förslag till fortsättning 
Utifrån analysen föreslå fortsatt arbete, ev flera alternativa förslag. Förslagen ska också 
tids- och kostnadsuppskattas. Beslut kring omfattning för fortsättningen tas. 
 
 
Fas 2 - Genomförande 
Beroende på beslutad omfattning så inleds genomförande. Om resultatet ovan i 
huvudsak är att använda öppna appar i en verksamhet så handlar det främst om rutiner, 
enklare utbildning och kommunikation. 
 
Finns det inslag av utveckling och samarbeten så kan det fortsatta arbetet omfatta: 

x Kravspecifikation 
x Upphandling och/eller samarbets avtal 
x Utveckling/anpassning inkl tekniska tester 
x Test i verksamhet 
x Stegvist breddinförande i aktuella verksamheter 
x Kommunikation 

 
På leverantörssidan kan det finnas potential att hitta aktörer som är intresserade av att 
själva investera pengar för att få pröva sina lösningar i en vårdverksamhet.  

Tidplan 
 
Fas 1 
Uppstart:  januari 2015 
Workshops: jan – feb (beror på antalet) 
Analys: feb-mars 
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 Förslag till fortsättning: april 

Resurser 
 Projektledning i fas 1 kan bemannas av interna resurser från eHälsa: Fredrik Schmekel 
och  Sara Broberg. Om Södersjukhuset önskar en kortare tidplan så kan detta 
åstadkommas med extern konsult.  
 
Resurser till workshopar och avstämning av analysresultat behöver tillsättas från 
vårdverksamheten. 
 

Finansiering 
Fas 1 – primärt interna resurser 
Fas 2 - ? 
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