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• Förändring/förbättring/ledarskap

• Goda exempel och utmaningar



Perspektiv

Spelar förståelse för organisationens logik någon 
roll för förändring/implementering? 

- syfte, drivkrafter, organisationskultur osv.



• Sjukvårdens organisationslogik

– Professionell

– Autonomi, strukturell komplexitet, 
koordinering

– Behov av teknostruktur 

• Det kliniska mikrosystemet

– Värdeskapandet-hur,var,indirekt,direkt,

– Kunskaper om effektiva team ex.vis scrum

– Meso/makro-ledarskapets roll

• Patientens process vs funktionsorganisationen vs 
nätverksorganisering

Utgångspunkter



Synsätt 



Processkarta bröstcanceronkologi
Niklas Lohman, SUS, SOK



Politisk logik
Ideologi, värderingar, helhetsperspektiv, 

konkurrens om värderingar, medborgarnas företrädare

Förvaltningslogik/Ämbetsmanna roll
Svensk förvaltningsmodell,

rättssäkerhet, effektivitet, demokrati

Medicinsk logik
Global kunskapsutveckling, RCT golden standard, 

EBM, medicinska behov styr

Domänerna



Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations

Milbank Quarterly

Volume 82, Issue 4, pages 581-629, 9 DEC 2004 DOI: 10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x/full#f3

Forskningsfältet Definition

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/milq.2004.82.issue-4/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x/full#f3


Definition

• Implementering (till implementera, av 
engelska implement ’förverkliga’, ’fullborda’, 
’genomföra’ (NE)

• Implementering är de tillvägagångssätt som 
används för att införa nya metoder i en 
verksamhet (Socialstyrelsen)



Vad är det som ska införas?
Och varför?

• Metoder

• Modeller 

• Arbetssätt

• Attityder

• Med mera…

Implementering = Förändringsarbete



Olika strategier

• Spridning genom diffusion: passivt, spridning genom sociala 
nätverk, framgång beroende av att förändringen inte möter 
större motstånd. Dålig praxis sprids lika lätt som god.

• Spridning genom dissemination: aktivt begrepp, planerad och 
kontrollerad ansats. Riktas mot speciella målgrupper genom 
planerade kommunikationssätt. Budskapet måste vara 
genomarbetat. För detaljerade budskap minskar anpassning 
till lokala förhållandena. Uppfattas inte källan som trovärdig 
av mottagaren försvagas argumentet till förändring. 



Cochrane effective Practice and Organization of Care Review Group

Interventioner som stödjer beteendeförändringar bland hälso- och 
sjukvårdens medarbetare. 

Interventioner som har ingen eller liten effekt
• Utbildningsmaterial (utskick av rekommendationer, Guide-Lines för klinisk praktik och 

audiovisuellt material och elektroniska publikationer)
• Katederföreläsningar

Interventioner som har en viss effekt
• Revision & feedback av kliniska prestationer
• Användning av lokala opinionsledare
• Lokala konsenusprocsser

Interventioner med dokumenterad effekt
• Omfattande besök i verksamheten,
• påminnelser, 
• kombination av interventioner revision&feedback, 
• konsensusprocesser, 

BMJ series: Closing the gap between research and practice:

an overview of interventions to promote the implementation of research findings

Published 15 August 1998 



Faktorer för att beskriva god 
praktik

• Relativ fördel (Hur mycket bättre är denna idé än det 
nuvarande arbetssättet?)

• Kompabilitet (I vilken utsträckning återspeglar denna idé 
användarens värderingar och uppfattningar?)

• Komplexitet ( Hur lätt är det att förstå arbetssättet?)

• Kommunicerbarhet (Hur lätt kan det förklaras för andra?)

• Observerbarhet ( Hur synlig är det?)

• Testbarhet ( Hur lätt är det att testa?)

• Ångermöjlighet (Hur lätt är det för användaren att återgå till 
sitt gamla arbetssätt?)

• Osäkerhet (Hur säker kan användaren vara på att få ett 
positivt resultat av förändringen?)



Förändringsvilja

Vi reagerar olika på förändringar!

3 %

13 %

34 %

34 %

16 %

Källa; Everett Rogers



Förändringskurvan



Tre motståndsnivåer:

Förtroendenivån

”Jag litar inte på det/dig”

Känslonivån

”Jag tycker inte om det”

Informationsnivån

”Jag förstår inte”
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Förbättringar och ledarskap

Förutsättningar

Planera

Göra

Studera

Agera

Varaktighet Följa upp

Styra

Skapa



Elliot Jaques Requisite organization

Strategiskt fokus vs 

operativt och taktiskt fokus

Akutfokus- vad händer?

Betydelse för ledarskap



Metodexempel





The Hexagon
An EBP Exploration Tool

NEED

FIT

RESOURCES

EVIDENCE

CAPACITY

READINESS

Fit with current 
Initiatives
• School, district , state priorities
• Organizational structures 

Community values

Need in school, district, state
• Academic & socially significant Issues
• Parent & community perceptions of need
• Data indicating need

Resources and supports 
for:

• Curricula & Classroom
• Technology supports (IT dept.)
• Staffing
• Training
• Data Systems
• Coaching & Supervision
• Administration & system

Evidence
•Outcomes – Is it worth it?
•Fidelity data
•Cost – effectiveness data
•Number of studies
•Population similarities
•Diverse cultural groups
•Efficacy or Effectiveness

Capacity to Implement
• Staff meet minimum qualifications
• Able to sustain Imp Drivers

• Financially 
• Structurally

Readiness for 
Replication
• Qualified purveyor
• Expert or TA available
• Mature sites to observe
• Several replications
• How well is it operationalized?
• Are Imp Drivers operationalized?

The “Hexagon” can be used as a 
planning tool to evaluate evidence-
based programs and practices during 
the Exploration Stage of 
Implementation.

EBP:

5 Point Rating Scale:
High = 5; Medium = 3; Low = 1.
Midpoints can be used and scored as a 2 or 4.

High Med Low

Need

Fit

Resource Availability

Evidence

Readiness for 
Replication

Capacity to Implement

Total Score



Prof. John Ovretveit KI/MMC



Förberedelse, omsättning, underhåll



Exempel: 
Vårdprogram för tidig identifiering och behandling av 
svår sepsis

• Förbättringsmöjlighet
– Enligt internationella och nationella rekommendationer ska patienter 

med svår sepsis erhålla korrekt antibiotikabehandling inom en timme 
efter ankomst till sjukhus.

• Intervention som ska implementeras: 
– Utbildning i enlighet med de nationella riktlinjerna för 

omhändertagande av patient med svår sepsis

– Sepsiskedjan

– Sepsislarm 

• Mål/ Utfallsmått
– Målet är att patient med misstänkt svår infektion ska identifieras tidigt 

i vårdkedjan och erhålla antibiotika och understödjande behandling 
inom en timme efter ankomst till akutmottagningen.



Implementering av vårdprogram sepsis -
omsättningsprocessen

• Vårdprogrammet beskriver insatser inom flera vårdnivåer. Korrekt 
handläggning och rapportering är central. 

• Fokus för denna implementeringsplan är handläggningen inom 
sjukhusvården och i synnerhet vård på akutmottagningarna i Region 
Skåne. 

• En regional koordinator tillsätts. Uppdraget ingår att: 
– Utveckla utbildningsmaterial

– Medverka i informationsinsatser med ledningsstrukturer

– Igångsätta och stödja lokala sepsisansvariga

– Medverka vid lärandeseminarier

– Återrapportera till uppdragstagaren 

– Utveckla standardiserade mått och mätetal 

• Insatser per verksamhet i modul om fyra veckor
– Information

– Utbildning

– Test

– Lärandeseminarium



Alla sjukhus har signifikant förbättrat sitt omhändertagande, 

tid till antibiotika och andra kvalitetsmarkörer 

(blododlingar, i.v. vätska o.s.v.). 

Det finns en trend mot kortare vårdtid (median 6 till 5 

dygn), men detta fynd är inte signifikant (p>0.05). 

Manusarbete är påbörjat, men det kommer att ta sin lilla tid.

2018-05-22 Mari Rosenqvist, specialist, VO Infektion SUS, 
vårdprogramansvarig 



Ledningskalender
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Ledning Chefsdag

LG

genomlysning

Strategi Strategisk direktiv

Mål

Balanserat styrkort Beslut

enhets KPIer

Budget Budgetdirektiv

Enhetsbudget

Förbättringsarbete Strategiska områden

Budget och mål

Uppföljning och Audits



• Definiera tydligt syftet med förbättringen/förändringen?

• Identifiera målgrupp för förändringen

• Ledningsfolk, nyckelpersoner, early adopters, laggers

osv. 

• Identifiera potentiella svårigheter, hinder att nå 

målsättning.

• Identifiera olika metoder - anpassat till målgrupp

• Planera insatser i tidsplanering, följ upp

Lärdomar



Nationella Programområden
(Regionalt värdskap)
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Nya nationella strukturen för kunskapsstyrning

19 nationella programområden med representanter från varje sjukvårdsregion

Utmaning idag och framåt
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Särskilda 
yrkesgrupper

1. Den gravida X X P

2a. Den friska invånaren X P

2b. Diabetespatienten X X X X X X P Dietist

3. Bröstcancerpatienten X P X P X Arbetsterapeut

4. Barn med ont i magen X P X X

5. Den deprimerade 
patienten

X X X X P Kurator

9. Bussolycka P P X X X X

7. Den multisjuka patienten X X X P X Fysioterapeut

8. Strokepatienten X X P X X X X Logoped
P Primär X Alternativ

Kommentarer

• Användarfallen - utgår från 
3R:s Patientscenario och 
används för att säkerställa en 
god bredd ur patient-
perspektiv

• Specialiteterna - används för 
att säkerställa en god bredd i 
vårdverksamheten

• Särskilda yrkesgrupper
(utöver de i Kärngruppen) -
kommer involveras vid behov

Användarfallen

Användarfall vs. Specialiteter



Koordinering
Styrgruppmodell (Kotter X8)

Därtill exekveras parallellt

Ombyggnad By02 i Helsingborg

By23 i Helsingborg

Servicebyggnad i Malmö

FORTH i Hässleholm

LFP för Lund

CAFM

Incheckningsterminaler, mobila handenheter

mm



1.PSA test på VC 
efter regionalt 
utskick. 
Digitaliserad 
utvärdering 
enligt algoritm

2.Förhöjt PSA
Regional koordinator 
kontaktar lokal SVF 
koordinator och 
koordinerar utifrån 
regional tillgänglighet.

3.Undersökning hos 
urologspecialist
Eventuell vävnads-
provtagning enl. 
flödesschema

4.Kompletterande 
utredning enl. 
flödesschema
- Stockholm 3 test
- MR inom respektive   
  förvaltning

5.Återbesök 
hos ansvarig 
urologspecialist för 
behandlingsbeslut

6.Behandling
- Bromsbehandling
Uppföljning hos lokal urologspecialist
- Botande behandling
- Strålbehandling: SOK SUS  Lund
- Kirurgi: f.n. SUND-Hbg samt SUS-Malmö

Regional koordinator omfördelar utifrån 
regional tillgänglighet

Regional koordinator 
omfördelar utifrån 
regional tillgänglighet

Koordinerar utifrån 
regional tillgänglighet.

Koordinerar 
utifrån regional 
tillgänglighet.

Regional koordinator samordnar utifrån regional tillgänglighet

Regional prostatacancercentrum

 

 

 

 

 

 

Funktions-

organisation 

Funktions-

organisation 

Funktions-

organisation 

Funktions-

organisation 

Funktions-

organisation 

Funktions-

organisation 

Patientens process 



Följande medlemmar har ingått i styrgruppen: 

Anders Bjartell (Akademisk företrädare)

Anna Börjedal, (VO Urologi Sund)

Anna K Sjöberg (VO Diagnostik Kryh)

Annika Malmquist (Urologi KRYH-Ystad)

Ehrnström Roy (Division Lab medicin)

Fredrik Sundén (Urologi SUND)

Gustav Sundström (VO Diagnostik Kryh)

Göran Ahlgren (RPPL)

Jan Frick, patientföreträdare

Johan Rundgren (Urologi KRYH-CSK)

Johan Sällström, patientföreträdare

Karin Fristedt (VO Diagnostik SUND)

Mats Molt Regional Chefläkare

Olof Ståhl (Onkologi)

Thomas Jiborn (Urologi SUS)

Wallengren Nils Olof (VO Bild och funktion)

Arbetsprocess

Patientens 

process

Diagnostik

Behandling

Följa upp



• Uppnå jämlik och tillgänglig vård 

• Genom ökad följsamhet kring nationella vårdprogrammet nå 
hög kvalitet

• Skapa möjlighet för att omsätta digitalisering

• Förbättra förutsättningarna för forskning, utveckling och 
kunskapsspridning 

• Använda Region Skånes samlade resurser på bästa sätt

Varför behövs ett regionalt prostatacancercentrum?



• Utgår från patientens process

• Är en regionövergripande organisation i Region Skåne

• Har en ledning med tydligt uppdrag för verksamheten

• Koordinerar organiserad PSA-testning

• Koordinerar utredning och behandling 

• Koordinerar och driver regionala utvecklingsprojekt

• Driver regional uppföljning och kvalitetssäkring

• Kompetensförsörjning

• Skapar möjligheter för kliniska studier

Vad innebär regionalt prostatacancercentrum? 



PSA<1,0

Nytt PSA 6år 
Trigger PSA≥3,0 PSA 1-2,9

Nytt PSA 1år 
Trigger PSA≥3,0

PSA ≥3,0-
9,9

Besök Urolog

Palp/Ultra

PSA Densitet

Kliniskt benign

STHLM3

Positiv: MR 
Prostata

PIRADS 3-5

Biopsi

Riktad + 
systematisk

PIRADS 1-2: PSA 
1år

Trigger 
PSA>0,75/år 
eller PSA>10

Negativ: PSA 1år

Trigger 
PSA>0,75/år 
eller PSA>10

Palp+, PSA>10 
och PSAD>0,2:

Biopsi 

riktad 
+systematisk

Neg PAD
Nytt PSA 6 mån.

Om PSA ≥3,0-
9,9

45% 55%

PSA ≥1

67%

33%

Av detta kommer att 14%

av de som testar sig 

behöver tid hos urolog

Palp+ är 10%

PSA >10 och PSAD>0,2 är 1%

Av detta kommer att 

ca 90% behöver göra 

Sthlm 3 test

33%
67%

Digitaliserad process Samordnas av regional koordinator

Organiserad PSA-testning män 50-70 år
42% svarar på inbjudan och tar PSA



PSA < 1ng/ml50 år
utskick PSA 1,0-2,4 ng/ml

Kallelse igen vid 56 år

Kallelse vartannat år

PSA > 3ng/ml Remiss enl SVF

PSA < 1ng/ml56 år
utskick PSA 1,0-2,9 ng/ml

Kallelse igen vid 62år

Kallelse vartannat år

PSA > 3ng/ml Remiss enl SVF

70 år AVSLUT TESTNING

Brev skickas till patient med beskrivning av 

riskprofil utifrån ålder och senaste PSA-värde. 

Därefter individuell bedömning. 

Hänvisa till primärvård som då ska följa 

vårdprogrammet.

Organiserad testning med PSA

PSA < 1ng/ml62 år
utskick PSA 1,0-2,9 ng/ml Kallelse vartannat år

PSA > 3ng/ml Remiss enl SVF

Kallelse igen vid 68

Observera att alla med ärftlighet 

eller symtom ska PSA-testas och 

palperas oavsett ålder
PSA 2,5-2,9 ng/ml Kallelse igen efter 1 år

PSA < 1ng/ml68 år
utskick PSA 1,0-2,9 ng/ml Kallelse igen vid 70

PSA > 3ng/ml Remiss enl SVF

Ingen mer kallelse



Införande 2018, etablering 2019

Vad Kvartal 3 

(2018)

Kvartal 4

2018

Kvartal 1

2019 

Kvartal 2

2019

Kvartal 3

2019

Kvartal 4

2019  

Regionalt prostatacancercenter 

(RPCC) driftsätts 

Ledningsstruktur utarbetas 

Rekryteringar av RPCC styrgrupp 

och chef

Verksamhetsplan för 2019 

utarbetas

Förstudie för organiserad och 

digitaliserad PSA test genomförs

Utvecklingsarbete gällande 

koordinering av väntelistor 

genomförs

Ledningsstruktur etableras

Av styrgrupp och HSN godkänd 

verksamhetsplan genomförs och 

följs upp

Pilotstudie för organiserad PSA 

testning 

Utrullning av organiserad PSA-

testning i hela Region Skåne



Patientens process vägleder koordinering och 

förbättringsarbetet



”Det är kultur och beteenden 

som skapar varaktiga resultat”


