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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Många förbättringsarbeten kommer inte vården tillgodo därför att 
implementeringsprocessen inte fungerar optimalt. Stödpersoner har visat sig vara en 
bidragande faktor för en lyckad implementering. Syftet med studien var att belysa 
sjuksköterskans upplevelse i rollen som stödperson vid en implementering av ett nationellt 
kvalitetsregister (Senior alert). Design Studien genomfördes med kvalitativ ansats och åtta 
stödpersoner intervjuades. Datamaterialet analyserades med innehållsanalys inspirerad av 
Burnard. Resultat I resultatet framkom kategorierna Motstånd – Motivation; Resurser – 
Bristande resurser; Återkoppling – Bristande återkoppling och Otydlig roll och speglar de 
negativa och positiva förutsättningar som påverkade hur stödpersonerna upplevde rollen som 
stödperson vid implementeringen. Slutsats För att stödpersonerna ska uppleva att de lyckas i 
sin roll är det nödvändigt menar stödpersonerna: att få avsatt tid för att motivera motståndare, 
övervinna bristande resurser, utnyttja de resurser som erbjuds och återkoppla resultat. 
Dessutom behövs en stödjande avdelningschef samt klargörande av rollen som stödperson. 
Det behövs mer forskning om huruvida utbildning i implementeringskunskap kan vara ett 
stöd för stödpersonen och om stödpersonens kvalifikationer påverkar så att rätt personer kan 
rekryteras för att få lyckade implementeringar. 
Nyckelord: Implementering, Kvalitetsregister, Sjuksköterska, Stödperson, Upplevelse 
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ABSTRACT 

Background Many improvements will not benefit health care because the implementation 
process is not working optimally. Participation of a facilitator has been proven to be a 
contributing factor for a successful implementation. The aim of the study was to highlight the 
nurse's experience in the role as a facilitator by implementation of a national quality registry 
(Senior alert). Design The study was conducted with a qualitative approach and eight 
facilitators were interviewed. The data were analysed by content analysis inspired by 
Burnard. Results The result showed the categories: Resistance - Motivation; Resources - 
Lack of resources; Feedback - Lack of feedback and Unclear role. The categories reflect the 
negative and positive assumptions that facilitators experienced in their role by 
implementation. Conclusion In order to make the facilitators feel successful in their role, 
they mean that it is necessary to set aside time to motivate opponents; overcome a lack of 
resources, utilize the resources offered and reconnect results. Furthermore, there is need for a 
supportive leader and clarification of the role as a facilitator. More research is needed on 
whether training in the knowledge of implementation can be a support for the facilitator and 
if the facilitator’s qualifications affect so that the right people can be recruited for successful 
implementations. 
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Introduktion 
Förbättringsarbete är de förändringar som ska leda till en vård med högre kvalitet för 

patienten (Batalden & Davidoff, 2007). Trots att alla förbättringsarbeten leder till förändring 

är det inte all förändring som ger förbättring (ibid.) Implementeringen av förbättringsarbeten 

försvåras också av att det är en långsam och slumpartad process menar Eccles, Grimshaw, 

Walker, Johnston och Pitts (2005). För att underlätta implementeringen kan en stödperson 

behövas för att se vad som behöver förändras och hur en förändringsprocess eller ett resultat 

kan förbättras. En stödperson kan möjliggöra för, stödja och uppmuntra personalen till ett 

framgångsrikt förbättringsarbete (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2005). Tidigare 

forskning på implementering av förbättringsarbete visar att en stödperson kan bidra till en 

lyckad implementering (Bahtsevani, Willman, Stoltz & Östman, 2010; Gravel, Légaré & 

Graham, 2006; Jansson, Bahtsevani, Pilhammar-Andersson & Forsberg, 2010; Jansson, 

Pilhamar & Forsberg, 2011; Majumdar, McAlister & Furberg, 2004; Ploeg, Davies, Edwards, 

Gifford & Miller, 2007; Ploeg et al., 2010; Rycroft-Malone, 2004; Scott & Snelgrove-Clarke, 

2008; Soo, Berta & Baker, 2009; Stenberg & Wann-Hansson, 2011). Forskning på 

upplevelsen i rollen som stödperson har däremot inte kunnat identifieras. Därför blir det 

angeläget att belysa hur sjuksköterskor i rollen som stödperson upplever implementering av 

ett förbättringsarbete. I detta fall det nationella kvalitetsregistret Senior alert. 

Bakgrund 
Förbättringsarbete 
Den evidensbaserade kunskap som tas fram vid forskning kommer inte alltid patienterna 

tillgodo utan det uppstår ett gap mellan forskning och vad som kommer till användning i 

hälso- och sjukvården (Grol & Wensing, 2004; Nilsen, 2010). Det är oetiskt att inte erbjuda 

patienter den vård som bygger på ny evidens menar Kumar, Grimmer-Somers och Hughes 

(2010). Batalden och Davidoff (2007) menar att alla i vården har två jobb som innebär dels 

att göra sitt jobb och dels att förbättra det.  

SSF (2005) anser att ett mål med arbetet med kvalitetsutveckling innebär att åstadkomma 

möjligheter till förbättring, så att omvårdnaden kan ges med rätt kvalitet. Omvårdnaden 

behöver enligt SSF (2005) bli mer patientfokuserad, kunskapsbaserad och kostnadseffektiv. 

För att uppnå det krävs att utvecklings- och förbättringsarbete bygger på sjuksköterskans 

professionella kunskap och förbättringskunskap (ibid.). Sjuksköterskan har ett eget ansvar för 

att initiera och lyfta fram omvårdnadsforskningens betydelse för att ge en god och säker vård, 

vilket betonas av SSF (2008). I sjuksköterskans ansvar ingår också att arbeta med ständiga 
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förbättringar och utveckling av omvårdnadsarbetet enligt Socialstyrelsen (2005). 

Kärnkompetenser har tagits fram av Institute of Medicine och QSEN (Quality and Safety 

Education for Nurses) tillsammans med yrkesorganisationer i USA för dem som utbildas i 

vårdyrken (Cronenwett et al., 2007). Kärnkompetens är kompetens inom områden som är 

viktiga för all vårdpersonal för att öka kvaliteteten och säkerheten inom omvårdnaden (ibid.). 

Förbättringsarbete och kvalitetsutveckling är en av de sex kärnkompetenserna (Cronenwett et 

al., 2007) och SSF förordar att sjuksköterskor i Sverige ska jobba utifrån dessa (SSF, 2008). 

De övriga kärnkompetenserna är: patientcentrerad vård, samverkan i team, 

patientsäkerhetsarbete, informatikanvändning och att arbeta evidensbaserat (Cronenwett et 

al., 2007). Den snabba kunskapsutvecklingen som råder inom omvårdnadsområdet gör det 

angeläget att omvårdnaden grundar sig på evidens för att sjuksköterskan ska få ett djupare 

förhållningsätt till vetenskapen och kunna använda den i sitt utövande av omvårdnad (SSF, 

2005). Faktorer som sjuksköterskor upplever som ett hinder för tillämpning av 

evidensbaserad kunskap i vården har identifierats av Nilsson-Kajermo et al.(2008) såsom 

brist på stöd från överordnade, för låg akademisk utbildningsnivå och oklara och orealistiska 

mål. 

 Förbättringsarbete i vården kräver kunskaper och färdigheter hos sjuksköterskan i sin 

profession menar SSF (2005) men även kunskaper i hur implementering av förbättringsarbete 

ska göras på bästa sätt och framhåller att förbättringskunskap bör ingå i vårdyrkenas 

grundutbildningar. För att få till en lyckad implementering räcker det inte med kunskap anser 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2008). Kontexten där implementeringen ska ske måste vara 

förändringsbenägen och det måste finnas en ledare som är stödjande och har en positiv 

inställning, samt att kulturen i organisationen måste ha en välvillig inställning till 

förbättringsarbete (ibid.). Det är svårt att införa förbättringar i vården eftersom hälso- och 

sjukvården är en så stor och komplex organisation, vilket gör att införandeprocessen blir 

långsam och oförutsägbar (Majumdar et al., 2004; Soo et al., 2009). När en lyckad 

implementering ägt rum gynnas patienterna av förbättrade förutsättningar, personalen får 

ökad kunskap och blir mer medvetna om den, samt att deras åtgärder blir bekräftade 

(Bahtsevani et al., 2010). 

Förbättringskunskap/implementeringsvetenskap 
Enligt Nilsen (2010) utvecklades implementeringsvetenskapen ur ett behov av att förklara 

och påverka faktorer som har betydelse för en lyckad implementering i vården. SSF (2005) 

benämner implementeringsvetenskap såsom förbättringskunskap och innefattar kunskap om 
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system, kunskap om variationer, förändringspsykologi och lärandestyrt förändringsarbete. 

För en lyckad implementering är en av förutsättningarna en bra planering menar Grol och 

Grimshaw (2003). Grol och Wensing (2004) framhåller även angelägenheten av att 

identifiera barriärer som hindrar implementering på olika nivåer. Planeringen behöver ta 

hänsyn till vad som ska implementeras, vilka som ska utföra implementeringen och på vem 

det ska ske (ibid.). Vidare anser Grol och Wensing (2004) att det är viktigt att få en god 

förståelse för problemet, målgruppen, dess inställning och hindren för förbättring, för att 

utveckla mer effektiva strategier för förändring. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

kontexten som implementeringen ska ske i såsom social, organisatorisk, ekonomisk och 

politisk kontext, vilket har framhållits av Grol och Wensing (2004) samt Bahtsevani et al. 

(2010). Barriärer och underlättande faktorer som påverkar implementering är väl kända men 

inte vilka som är avgörande för en viss förändring, målgrupp eller kontext och i avsaknaden 

av den kunskapen blir det chansartat att implementera (Grol & Wensing, 2004). Därför finns 

det behov av att göra fler studier om implementering (ibid.). 

Implementeringsmodell 
The Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) är ett 

teoretiskt ramverk/modell som stödjer implementering (Helfrich et al, 2010; Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2008). Användning av PARIHS beskrivs som att lägga pussel (Kitson, 

Rycroft-Malone, Harvey, McCormack, Seers & Titchen, 2008). I modellen ingår element att 

förhålla sig till så som kunskap, kontext/sammanhang och underlättande funktioner. 

Modellen utgår ifrån att kunskapsunderlaget är vetenskapligt och stämmer överens med 

sjuksköterskans uppfattning om vårdens inriktning och patientens behov (ibid.). Kitson et al. 

(2008) uttalar att i organisationen, som benämns kontext/sammanhang, ska det finnas ett 

tydligt ledarskap med positiv inställning till förändringar och återkoppling av resultat ska ske. 

Förändringsprocessen ska ha lämpliga syften och underlättande funktioner som stöd 

anpassade till behoven (ibid.). Det är samverkan mellan kunskap, kontext/sammanhang och 

underlättande funktioner som avgör hur framgångsrik implementeringen kommer att bli 

(Hutchinson, Wilkinson, Kent & Harrison, 2012; Kitson et al., 2008; SSF, 2005). Varje 

element har subelement värderade från låg till hög påverkan på implementering och när varje 

subelement går mot hög finns större chans till en lyckad implementering (Rycroft-Malone, 

2004). Helfrich et al. (2010) sammanställde en litteraturstudie där 24 artiklar granskades med 

syfte att förstå hur PARIHS använts och för att belysa styrkor och svagheter i modellen och 

kom fram till att det behövde klargöras vad definitionen på elementen var och förhållandet 
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dem emellan. Styrkan var att det överhuvudtaget fanns en definition av vad framgångsrik 

implementering innebar men svagheten att definitionen var något otydlig och behövde 

klargöras (ibid.). Kitson et al. (2008) utvärderade en framgångsrik implementering av 

evidensbaserad kunskap i den kliniska verksamheten efter PARIHS modell och fann att den 

bäst tjänade sitt syfte om den användes som en preliminär mätmetod för elementen och 

kontexten, för att sen få fram den bästa metoden för att underlätta implementering. PARIHS-

modellen kan vara ett verktyg för sjuksköterskor som planerar, genomför och följer upp 

kvalitetsutveckling och förbättringsarbete (SSF, 2005) och PARIHS är en modell som SSF 

(2008) rekommenderar för användning vid implementering av forskningsresultat i det 

kliniska arbetet. PARIHS användes som teoretisk referensram i resultatdiskussionen. 

Stödperson/Underlättare 
Benämningen underlättare används som översättning av det engelska ordet ”facilitator” av 

SSF (2005). I litteraturen återfinns många olika benämningar på engelska (facilitator, change 

agent, champion, project leader, local opinion leader, linking agent, learning helper, enabler) 

och I PARIHS används ”facilitator” (Rycroft-Malone, 2004). Underlättare kan blandas ihop 

med strategier som underlättar implementering, där just underlättaren är en av strategierna. 

Därför kommer fortsättningsvis stödperson att användas som benämning på den person som 

medverkar vid en implementering för att stödja och underlätta den (stipulativ definition). 

Stödpersonen är en person som tillämpar metoder och tekniker för att göra det lättare för 

andra vid implementeringen och funktionen som stödperson ingår som ett av elementen i 

PARIHS modell enligt Rycroft-Malone (2004). Stödpersonen är, säger Kitson et al. (2008), 

en person med rätt kompetens, rätt personliga egenskaper och kunskaper för implementering. 

Dessutom finns ett krav på stödpersonen att ha förmåga att jobba i team med förändringar 

och att kunna få andra med sig (ibid.). Stödpersonen ska ha kunskaper och färdigheter inom 

sin profession men även inom området förbättringskunskap, vilket styrks av Kitson et al. 

(2008) och när det finns stödresurser med fördjupad kunskap i förbättringsarbete underlättar 

det kvalitetsarbetet. Rollen som stödperson fortsätter Kitson et al. (2008) inriktar sig på att 

utveckla, utforska och få fram kraften, viljan och förmågan hos personalen vid 

förbättringsarbete. Enligt Seers et al. (2012) bör stödpersonen ha egenskaper eller 

karaktäristika som: kunskap i området som ska implementeras, ha ett brett nätverk, kunskap 

om kontexten, förmåga till ledarskap, god kommunikationsförmåga, god självinsikt och vara 

pålitlig och förtroendeingivande. Ett av SSF:s nyckelområden inriktar sig på funktionen som 

stödperson och SSF vill sprida kunskap om den, erbjuda sjuksköterskor mötesplatser för de 
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som vill underlätta kvalitets- och förbättringsarbete samt bidra till att ett nätverk för dem 

etableras (SSF, 2005).  

I en studie av Jansson et al. (2010) visades att framgångsrik implementering förutsatte att det 

fanns en stödperson med kunskap inom evidensbaserad omvårdnad. Wallin, Rudberg och 

Gunningberg (2005) undersökte personalens erfarenheter vid implementering av 

kängurumetoden i neonatalvården. Grupper där stödpersoner utsetts för att underlätta 

implementeringen jämfördes med grupper utan stödpersoner. Det visade sig att stödpersonen 

inte hade större effekt för implementeringen än när avdelningschefen var aktivt involverad i 

förändringsprocessen (ibid.). I en studie av Ring, Malcolm, Coull, Murphy-Black och 

Watterson (2005) framkom att de mest effektiva sjuksköterskorna för implementering av 

”Best practice statements” var de som tog på sig en roll som ledare eller stödperson i sin 

organisation. Det betyder att stödpersonen har en påverkan på implementering och det gör det 

intressant att belysa deras upplevelse av rollen. 

Nationellt kvalitetsregister-Senior alert 
De nationella kvalitetsregistren, som innehåller uppgifter om individbundna diagnoser, 

behandlingsåtgärder och resultat av dessa, har som syfte att bidra till att kvaliteten på vården 

utvecklas och förbättras och göra det lättare att jämföra kvalitet mellan olika enheter enligt 

SSF (2005). Senior alert har utvecklats av och drivs av Landstinget i Jönköpings län och är 

ett nationellt kvalitetsregister som är webbaserat (Senior alert, 2013). Kvalitetsregistret är ett 

stöd i processen med ett förebyggande arbetssätt för den äldres omvårdnad, när det gäller att 

skapa ett systematiskt sätt att förebygga undernäring, fall och trycksår (ibid.). Dessa 

omvårdnadsproblem orsakar äldre stort lidande och ger hälso- och sjukvården stora kostnader 

och kvalitetsregistret blir då ett hjälpmedel som kan medverka till ett sätt att arbeta som ger 

större möjligheter att utföra bästa möjliga omvårdnad (ibid.). Registreringen innebär att 

samtliga äldre på relevanta enheter riskbedöms och personer med risk inom något av de tre 

kvalitetsområdena erbjuds åtgärder som är förebyggande och riskbedömningen och 

åtgärderna följs upp och utvärderas. Mätinstrument för riskbedömning och åtgärder är 

evidensbaserade enligt Senior alert (2013). Kvalitetsregistret infördes på sjukhuset i denna 

studie med början 2011. Inför implementeringen utbildades stödpersoner som skulle vara ett 

stöd vid implementeringen och de fick en del av sin arbetstid avsatt i cirka tre månader för att 

utöva sin uppgift. Därefter fick det ske under ordinarie arbetstid. Även all vårdpersonal vid de 

olika vårdavdelningarna där implementeringen ägde rum erhöll utbildning inför starten. 

Implementeringen innebar att riskbedöma patienter 65 år och äldre och registrera detta i 
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kvalitetsregistret. Eftersom stödpersonens roll vid implementering framstår som en viktig 

faktor i tidigare forskning (Bahtsevani et al., 2010; Gravel et al., 2006; Jansson et al., 2010; 

Jansson et al., 2011; Majumdar et al., 2004; Ploeg et al., 2007; Ploeg et al., 2010; Rycroft-

Malone, 2004; Scott & Snelgrove-Clarke, 2008; Soo et al., 2009; Stenberg & Wann-Hansson, 

2011) men det saknas forskning om stödpersonens upplevelser, ter det sig angeläget att 

belysa hur rollen upplevts av stödpersonerna som medverkat vid implementeringen av ett 

nationellt kvalitetsregister så som Senior alert. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse i rollen som stödperson vid en 

implementering av ett nationellt kvalitetsregister (Senior alert). 

Design 
Kvalitativ metod utgår ifrån det naturalistiska paradigmet och kvalitativa forskare strävar 

efter att förstå människan ur ett holistiskt perspektiv (Polit & Beck, 2012). En kvalitativ 

ansats betyder att forskaren växlar mellan närhet och distans till det undersökta och blir en 

medskapare i forskningsprocessen (Dahlberg et al., 2008; Polit & Beck, 2012). Studiens 

design ger möjlighet att upptäcka eller tolka vilken kunskap, möjligheter och förståelse som 

finns i en människas livsvärld (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; Polit & Beck, 2012).  

Syftet med kvalitativ metod är att finna kategorier eller beskrivningar som bäst beskriver 

fenomen eller sammanhang i en människas livsvärld (Olsson & Sörensen, 2011) och därför 

valdes den för denna studies syfte.  

Urval 
Studien genomfördes på ett mellanstort sjukhus i södra Sverige. Sjukhusets 

upptagningsområde har ca 150 000 invånare. Ändamålsenligt urval användes för att hitta 

sjuksköterskor som haft en roll som stödperson vid implementeringen av kvalitetsregistret. 

Urvalet är ofta ändamålsenligt i kvalitativa studier för att hitta personer som kan ge den 

information forskaren är ute efter och som mest gagnar studien för att eftersöka personer som 

upplevt fenomenet (Polit & Beck, 2012). En lista på stödpersonerna som deltagit i 

implementeringen av nationella kvalitetsregistret Senior alert erhölls av projektledaren för 

implementeringen. Förvaltningschefen för de berörda klinikerna tillfrågades (Bilaga 1) om att 

få genomföra intervjuerna eftersom stödpersonerna, som var 18 till antalet, arbetade vid åtta 

olika kliniker och skriftligt godkännande erhölls (Bilaga 2). Alla de 18 stödpersonerna fick ett 

e-mail med information om studien och en förfrågan om att delta i intervju och ombads att 
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svara om de var intresserade (Bilaga 3). Efter en vecka skickades en påminnelse ut . Åtta 

stödpersoner svarade inte, två tackade nej och de som tackade ja blev åtta till antalet, och blev 

därmed de stödpersoner som inkluderades i studien. Av åtta möjliga kliniker som ingick i 

implementeringen representerade stödpersonernas åtta avdelningar fyra kliniker. Skriftlig 

information gavs till stödpersonerna där det fanns information om vart de skulle vända sig 

med frågor både före och efter intervjuerna. De fick också ge sitt godkännande till 

intervjuerna skriftligt vid intervjun (Bilaga 4). Stödpersonerna hade arbetat mellan fem och 

30 år som sjuksköterskor och de flesta hade också erfarenhet från att ha arbetat som 

undersköterskor. 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer av sjuksköterskor som varit 

stödpersoner i implementeringen av det nationella kvalitetsregistret. En intervjuguide (Bilaga 

5) som var semistrukturerad, vilket innebar en översikt på de ämnen som ska täckas in och 

förslag på frågor (Kvale & Brinkmann, 2009) ledde intervjuaren igenom frågorna som var 

öppna. Efter första intervjun delades en fråga upp i två, då den visade sig vara lång och täcka 

två ämnen. I övrigt fungerade intervjuguiden bra så inget annat ändrades.  

Inledningsvis tillfrågades stödpersonerna om de hade några egna frågor inför intervjun och 

om de förstått informationen om syfte och genomförande (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna spelades in på digital diktafon. Öppningsfrågan var: Berätta vad implementering 

av förbättringsarbete betyder för dig? Stödpersonen fick tala fritt utifrån frågorna och 

intervjuaren såg till att hålla intervjun till ämnena. Det tilläts pauser eftersom tystnad ger 

informanten tid till att associera och reflektera och komma fram med ny betydelsefull 

information (Kvale & Brinkmann, 2009). Varje intervju avslutades med att fråga 

stödpersonerna om det var något mer de ville berätta eller hade att fråga om. Därefter 

stoppades inspelningen. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum som i första hand valdes 

av stödpersonen. Intervjuernas längd var 14-31 minuter med en genomsnittlig längd på 20 

minuter.  

Dataanalys 
Analysen i studien utgick ifrån kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). 

Metoden passar väl in för att analysera datamaterial från intervjuer där det använts 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor (ibid.). Efter varje intervju ägnades en stund 

till att reflektera över det som berättats och anteckningar skrevs som en påminnelse för att få 
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idéer och tankar om vad intervjun handlade om, vilket intervjuaren bör göra för att inleda 

analysen (Burnard, 1991). Texten transkriberades ordagrant av intervjuaren och i den 

transkriberade texten antecknades vem som talade och pauseringar. Den transkriberade texten 

skrevs ut så fort som möjligt efter intervjun, för att den underförstådda betydelsen av det som 

sagts inte skulle glömmas. Sedan lästes texten om och om igen för att bli väl förtrogen med 

texten och tänkbara kategorier skrevs i marginalen. Efter det lästes texten igen och så många 

meningsenheter som möjligt plockades ut och kondenserades till koder som grupperades till 

kategorier (Tabell 1). 

Tabell 1. Exempel på kategoribildning 

Meningsenhet Kondenserad 

enhet 

Kod Kategori 

… motståndet är ju alltid, jaha ska vi göra 

nå´nting nytt nu hur ska vi hinna med 

detta, det är det som är det stora 

motståndet…(stödperson 5) 

Det stora 

motståndet mot 

det nya är hur det 

ska hinnas med 

Mer arbete 

skapar oro 

Motstånd - 

Motivation 

…sen är det ju alltid tyvärr ett par som 

man aldrig får med sig som bara vägrar 

men då är det bättre att satsa på dom som 

man vet kommer att kunna göra det så att 

så försökte jag att göra…(stödperson 3) 

Satsade krutet på 

de som man visste 

skulle engagera 

sig  

Strategier Resurser – 

Bristande 

resurser 

…jag har upplevt den (rollen som 

stödperson) som ganska liten, måste jag 

säga, jag kände att jag fick en roll som 

skulle ha större betydelse än vad det blev, 

men jag kan inte säga varför det blev 

så…(stödperson 7) 

Upplevt rollen 

som stödperson 

liten men vet inte 

varför 

Rollen som 

stödperson 

kändes 

otydlig 

Otydlig roll 

…att man har utvärdering under tiden 

man gör det och se hur det fungerar så att 

man kan ändra lite så att det liksom 

fungerar på ett bra sätt…(stödperson 8) 

Att utvärdera och 

ändra lite får det 

att fungera på ett 

bra sätt 

Utvärdering 

hjälper i 

processen 

Återkoppling 

– Bristande 

återkoppling 
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Den text i transkripten som inte relaterade till studiens syfte utelämnades. Burnard (1991) 

säger att det alltid finns inslag i intervjuerna som är oanvändbara för analys. För att öka 

trovärdigheten gjorde handledaren en egen gruppering av en del av koderna utan att se vilka 

som framkommit och sedan jämfördes de och justerades som Burnard (1991) föreslår. Efter 

det lästes texten som helhet igenom igen och jämfördes mot koder och kategorier för att se att 

de överensstämde med alla aspekter av intervjuerna. Varje intervjutext lästes sen igenom en 

gång till för att känna in vad texten handlade om och därefter bildades tema. För att 

ytterligare stärka trovärdigheten fick några utvalda av stödpersonerna titta på några av sina 

meningsenheter och kategorier för att se om de överensstämde (ibid.), vilket de uppfattade att 

de gjorde så inget i analysen ändrades därefter. I presentationen av resultatet plockades citat 

ur den transkriberade texten för att visas som exempel. 

Förförståelse 
I all forskning är det av allra största vikt att vara medveten om hur förförståelsen påverkar 

forskningsprocessen och bör därför noga reflekteras över annars riskeras att resultatet av 

analysen blir en återspegling av forskarens tidigare erfarenheter eller okända 

trosuppfattningar (Dahlberg et al., 2008). Det blir då bara en bekräftelse på vad forskaren 

redan visste och någon ny kunskap fås inte fram (ibid.). Jag har erfarenhet av en del 

förbättringsarbete men mycket liten erfarenhet som stödperson och arbetar sedan många år 

som sjuksköterska på en avdelning där det nationella kvalitetsregistret Senior alert 

implementerats. Förförståelsen reflekterades över och togs i beaktande genom hela 

forskningsprocessen. 

Etiska övervägande 
I ”Lagen om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS 2003:460) belyses att 

forskning får utföras om skriftligt samtycke finns och det ska bygga på frivillighet och 

informanten ska få skriftlig information. En etisk egengranskning gjordes och rådgivning och 

etisk bedömning/granskning av studieprojektet skickades för utlåtande av Etikkommittén 

Sydost som hade ett par metodologiska råd (dnr. 152-2013) (Bilaga 6) som följdes och etiska 

aspekter beaktades under hela forskningsprocessen. Stödpersonerna informerades om 

frivilligheten och att de när som helst kunde dra sig ur intervjun. De fick veta syftet med 

studien. Den etiska principen ”att göra gott” eftersträvades för att ingen skulle lida onödig 

skada (Kvale & Brinkmann, 2009), därför att forskaren har en skyldighet att undvika, 

förebygga och minimera skada hos informanten (Polit & Beck, 2012). Anonymitet 

eftersträvades för stödpersonerna och i resultatet presenteras de med en kod som bara 
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författaren till föreliggande studie känner till och det förfarandet är enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) samt Polit och Beck (2012). Kontaktinformation lämnades till 

stödpersonerna så att de kunde nå intervjuaren eller handledaren för eventuella frågor eller 

synpunkter så som beskrivs av Polit och Beck (2012). Det är bara intervjuaren som har haft 

tillgång till det inspelade materialet. Efter studien kommer det inspelade materialet att 

arkiveras på Blekinge Tekniska Högskola.  

Resultat 
Det övergripande temat som beskrevs var Förutsättningar som påverkar hur sjuksköterskan 

upplever sin roll som stödperson vid implementering. Temat bygger på kategorierna 

Motstånd – Motivation; Resurser – Bristande resurser; Återkoppling – Bristande 

återkoppling och Otydlig roll och speglar de negativa och positiva förutsättningar som 

stödpersonerna upplevde i rollen som stödperson (Tabell 2) . 

 Tabell 2. Översikt över resultatet. 

Tema Förutsättningar som påverkar hur sjuksköterskan upplever sin 

roll som stödperson vid implementering 

Kategori Motstånd - 

Motivation 

Resurser - 

Bristande 

resurser 

Återkoppling - 

Bristande 

återkoppling 

Otydlig roll 

 
Motstånd - Motivation 
Till kategorin Motstånd – Motivation fördes de uttalanden om upplevelser av hur attityder 

påverkar rollen som stödperson. Det var också hur stödpersonerna upplevde motivation och 

hur de upplevde att de kunde påverka motivationen.  

Stödpersonerna beskrev att den negativa attityden som personalen har till förändringar 

upplevdes som ett stort hinder att ta sig över. Orsaken till motståndet var att personalen var 

allmänt emot förändringar och att de och stödpersonerna till viss del hade svårt att se syftet 

med förbättringsarbetet. Införandet av kvalitetsregistret upplevdes som att det var ett projekt 

för att få in pengar och att det egentligen inte gagnade patienterna för det var bara en 

registrering som gjordes. Brist på delaktighet i beslut om projektet var något som 

stödpersonerna resonerade kring. De var ense om att det försvårade implementeringen och 
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skapade större motstånd än om personalen själva hade initierat förbättringsarbetet. En 

stödperson uttalade:  

…här kanske inte personalen hade gått runt och tyckt att det saknades 

något  verktyg att bedöma fallrisken på våra patienter det är nog inget 

som har efterfrågats egentligen, utan det, men sen därför tror jag det tar 

längre tid innan man ser nyttan då…(stödperson 3) 

Stödpersonerna upplevde svårigheter att få med sig personalen, därför att ett hinder som 

förorsakade stort motstånd var att arbetssituationen var pressad och förändringen att införa 

det nya, var ytterligare en sak som skulle hinnas med. Väl inarbetade rutiner upplevdes svåra 

att ändra och det var lättare om personalgruppen bestod av unga nya sjuksköterskor, därför att 

de sjuksköterskor som hade lång erfarenhet hade också skaffat sig rutiner som fungerade. En 

annan upplevelse som beskrevs var att stödpersoner och personal egentligen var positiva till 

projektet och kunde se syftet, men att projektet inte var till för den typen av patienter som låg 

på deras avdelning. De menade att det passade bättre på avdelningar med lång vårdtid eller i 

kommunen. 

… för patienten tycker jag ju att det är en bra tanke överhuvudtaget 

alltså, absolut du ska göra nå´nting för att se så att dina patienter inte får 

trycksår eller faller och slår sig… men inte på vår avdelning, för vi har så 

få  så´na patienter som är långliggare här…(stödperson 1) 

Stödpersonerna uttryckte att de lade ner ett stort arbete på att motivera personalen för att 

minska motståndet till det som ska implementeras genom att förklara syftet med projektet. 

…man fick ju försöka förklara varför man gjorde det och att det inte var 

bara liksom nå´nting som jag hittade på för att jag inte hade något annat 

för mig utan att det var nå´nting, det här är nå´nting vi ska göra och 

försöka förklara många gånger varför man gör det och hur det gagnar 

patienterna…(stödperson 8) 

Arbetsplatsträffar användes till att prata om projektet för att hålla en dialog om det och det 

ansågs viktigt att hela tiden ha fokus på projektet. Stödpersonens egen inställning upplevdes 

som mycket viktig för att kunna motivera personalen och få dem med sig och en stödperson 

uttryckte sig om stödpersonens viktigaste uppgift som hon såg på det: 
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… allra viktigaste… som stödperson… det är väl att framföra, att riktigt 

framföra fördelen med det och vad det leder till för förbättring för 

patienten…(stödperson 7) 

Stödpersonerna uttalade att det var viktigt att känna för sin uppgift för att motivera 

personalen och en annan upplevelse som framkom var att det var enkelt att göra det, för nu 

var det något som skulle implementeras som handlade om omvårdnad och då kunde syftet ses 

som att det gjordes något som gynnade patienten. Stödpersonerna upplevde också hur viktigt 

det var att ha en stödjande avdelningschef som tillsammans med stödpersonen blev ett viktigt 

redskap att motivera personalen även om det fanns skilda åsikter i huruvida avdelningschefen 

medverkat till det.  

Åtgärderna som införts efter riskbedömningen ledde till att personalen kunde se positiva 

resultat. Det berättades att när de till exempel lagt in förebyggande madrasser mot trycksår 

och efter ett tag gjorde mätningar på hur mycket trycksår som förekom, så märkte de att det 

hade minskat och det gjorde att personalen blev mer motiverad till att göra riskbedömningar 

och åtgärder, vilket underlättade för stödpersonen i sin roll. 

Stödpersonerna uttryckte sig att implementeringen upplevdes som en långdragen process som 

inte går att skynda på i vården där allt är så uppbyggt på rutiner, utan det måste få ta tid. A 

och O är att få alla motiverade så att de förstår att det som ska ändras inte görs på en natt. I 

vissa fall upplevdes det som att implementeringen av kvalitetsregistret var en mycket lång 

process som inte var färdig än på långa vägar. 

… det är ju ett långdraget förlopp, det är ju ingenting att man kan göra 

det på 2 månader, utan det är ju verkligen på sikt… det kan inte forcera 

alltså nya saker som ska implementeras i vården där allting är så 

rutinmässigt upplagt, det är omöjligt, är det, utan det måste få ta sin tid, 

så att man har det på lång sikt…(stödperson 2) 

Resurser - Bristande resurser 
I kategorin Resurser - Bristande resurser hade stödpersoner upplevt att resurserna var fel, 

eller inte räckte till och kunde också saknas helt inom något område men det handlar också 

om upplevelsen av de resurser som fanns att tillgå för att underlätta implementeringen och 

rollen som stödperson. En resurs som ansågs betydelsefull var att alla fick samma kunskap 

och information från början. Upplevelsen var att de till största del fått tillräckligt med 
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kunskap om Senior alert och riskbedömningarna. Kunskap om området som skulle 

implementeras var ett stöd för stödpersonerna i sin roll. Stödpersonerna hade fått lite mer 

kunskap och den förmedlade de till personalen på arbetsplatsträffar och genom att ge var och 

en i personalen tid för att tillsammans med stödpersonen gå igenom projektet, så att alla 

skulle bli färdiga för att starta processen med implementeringen. Någon utbildning i 

implementeringskunskap hade de inte fått och upplevde att de saknat den. Det fanns även en 

annan upplevelse att lång erfarenhet gav förutsättningar som behövdes för att kunna vara 

stödperson i implementeringen. 

Ny personal hade börjat arbeta på en av avdelningarna efter att implementeringen startat, 

vilket gjorde att inte alla hamnade på samma kunskapsnivå och det försvårade för 

stödpersonen som inte tyckte att hon hade resurser för att börja om från start med dem.  

Ett annat hinder som upplevdes av stödpersonerna var tidsbrist. I början räckte tiden till då 

det var avsatt tid för stödpersonen att närvara och hjälpa personalen men efter ca tre månader 

tog den tiden slut och då fanns det ingen tid att riskbedöma och projektet rann mer eller 

mindre ut i sanden. Det var inte alltid att det hjälpte att stödpersonen hade tid, för när hon 

skulle visa personalen så hade inte de tid.  

…personalen har ju inte alltid tid att gå ifrån när jag har tid så att det är 

ju lite svårt men det är ju så när man har en verksamhet 24 timmar om 

dygnet, det är svårt att få ihop tiden, mellan personalen och 

stödpersonen…(stödperson 4) 

Personalen hade inte extra tid avsatt utan fick ta den tiden från något annat som de 

prioriterade bort. Stödpersonerna uttryckte att det är oftast så att det som blir prioriterat är de 

gamla invanda rutinerna. Brist på tid kunde upplevas genom att den avsatta tiden blev 

indragen några gånger på grund av personalbrist, vilket gjorde att avdelningen halkade efter i 

registreringen. 

Stödpersonerna uttalade att de upplevde att det tog mycket tid att vara stödperson och både 

stötta personalen och registrera i kvalitetsregistret. Den tid som var avsatt särskilt för 

projektet ansågs som en god resurs och möjliggjorde för dem att utöva sitt uppdrag så länge 

den fanns att tillgå.  



 

14 
 

En upplevelse var att de haft en stöttande avdelningschef som hade ansett att uppdraget var 

viktigt och gett dem möjligheter för det, men stödpersonerna var inte eniga i denna 

upplevelse. 

… hon har varit delaktig, hon har lyssnat och… de möjligheter hon har 

kunnat personalmässigt, alltså att man ska kunna hitta tid till de här 

registreringarna o tänka ut hur man rent, alltså med logistiken hur man 

ska göra det bäst och säkrast med de här papperslapparna som var då så 

att, Jo hon har varit, hon har varit, engagerad i det har hon ju varit fast 

på avstånd om man säger så man har varit helt med i det hela tiden, hållt 

sig uppdaterad i det o så det har varit jättebra har det varit… (stödperson 

2) 

En annan upplevelse var att de inte hade något stöd alls av sin avdelningschef.  

… det var det som kändes hela tiden att jag själv kan ju inte införa ett 

förbättringsarbete utan att ha chefen med mig och jag kände inte att jag 

hade chefen med mig…(stödperson 7) 

Att projektet var väl planerat och uppbyggt var en upplevelse som stödpersonerna kände och 

just det att det fanns stödpersoner att tillgå i projektet, gjorde att den här implementeringen 

kändes lite mer välplanerad.   

…det är ju jätteviktigt, när man då ska föra in nå´n så´n här stor sak i en 

stor organisation som alla ska göra att man har en stödperson tror jag på 

avdelningarna som är där konkret för då är det ju lättare att fråga så kan 

man ju hela tiden visa…(stödperson 4) 

Registreringen av kvalitetsregistret gjordes i datorn och det var problem med programmet för 

inloggningen fungerade dåligt och det hängde sig i programmet. Ibland gick det inte att spara 

riskbedömningarna och det tog lång tid att utföra registreringen, vilket gjorde att 

stödpersonerna upplevde frustration. Tillgång till datorer och någonstans att sitta för att 

registrera upplevdes också som ett hinder på avdelningarna, för datorerna användes av andra 

yrkesgrupper och till andra uppgifter också. 

… Ja här är platsbrist ett hinder förresten och datorbrist, vi har 

ingenstans att sitta, det är hopplöst…(stödperson 6) 
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Stödpersoner från olika avdelningar gav varandra stöd när inte stödet, kunskapen eller 

strategierna räckte till och det upplevdes som positivt, men de sade också att de hade saknat 

möjligheter för samarbete mellan stödpersonerna.  

Till kategorin Resurser – Bristande resurser fördes också de uttalande som uttryckte vad 

stödpersonerna upplevde som underlättade sitt eller andras arbete med implementeringen så 

som strategier. En strategi som fungerade var att ha en bra planering vid införandet på 

avdelningen och förbereda personalen noga och inte spräcka det som en bomb. I brist på 

implementeringskunskap var det ändå några strategier som hade informerats om på träffarna 

inför projektets start och stödpersonerna upplevde att de hade egna strategier som de använde 

sig av för att underlätta arbetet. När stödpersonerna insåg att den avsatta tiden inte räckte till 

för att projektet var stort, bad de andra personer om hjälp att sköta registreringen. Samtidigt 

som de fick hjälp upplevdes det att det blev ett mer gemensamt samarbete som gjorde 

personalen mer delaktig.  

…utan jag liksom frågade rakt ut är det nå´n som vill hjälpa mig för jag 

redde inte ut det själv det är ju liksom för stort projekt som ska liksom in 

på denna avdelningen…(stödperson 1) 

Olika former av påminnelser gjordes för att personalen enklare skulle komma ihåg att 

riskbedöma. Det var lathundar, särskilda pärmar med information, arbetslistan i datajournalen 

användes som en påminnelse, och muntliga påminnelser som att nu är inte de patienterna 

riskbedömda, med flera påminnelser för att få riskbedömningarna gjorda. En strategi som det 

berättades om var att satsa på de i personalen som var positiva och som stödpersonerna visste 

skulle engagera sig och inte satsa krutet på de största motståndarna som ändå bara skulle 

vägra. En annan strategi var att göra precis tvärtom, det vill säga att fånga upp dem som inte 

gjorde riskbedömningarna.  

När tiden inte fanns för personalen att göra riskbedömningar fick det ibland bli så att strategin 

var att stödpersonen tog över och gjorde allt arbete själv, vilket upplevdes negativt då syftet 

med stödpersonen var att stödja personalen och inte göra det åt dem. För att få projektet att 

fungera var det bra om det fanns rutiner för det. Ett sätt som stödpersonerna använde var att 

de helt enkelt hade gjort upp rutiner för hur och när riskbedömningen skulle utföras och 

upplevde att det underlättade för dem och det fungerade bra för personalen. 
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…det är ju inte så att vi demokratiskt har bestämt att det ska va den här 

rutinen utan det har jag väl nästan envålds, att så här ska det vara, vi 

bedömer patienten då och det ska skrivas på arbetslistan så, och sen så 

hur det ska göras rent praktiskt…(stödperson 5) 

Återkoppling - Bristande återkoppling 
Stödpersonerna upplevde bland annat att återkopplingen var bristfällig. Registreringen som 

skickades kom i bästa fall tillbaka som statistik. Statistiken bestod av siffror, antalet som var 

riskbedömda och det som saknades var att få reda på vad det genererade för patienten. Det 

gick inte att följa upp för vårdtiden var för kort och när patienten var hemma igen eller 

tillbaka på boendet så återkopplades inte det som hände där. Så här uttryckte en stödperson 

sig: 

… blev det vad man förväntade sig, eller var det bara dom pengarna man 

ville åt, vad vann vi patientsäkerhetsmässigt på det, eller vad vann 

patienterna på det för det är ändå dom vi jobbar för…(stödperson 2) 

Den bristande återkopplingen kunde bero på att stödpersonen upplevde att hon inte lyckats så 

bra på att förmedla någon återkoppling till personalen och på grund av det lyckades de inte så 

bra med implementeringen. En annan upplevelse var att sammanställningar skickades till 

stödpersonen via e-mail med statistik som återkoppling, men att den statistiken bara visade på 

hur dåliga de var på att registrera och egentligen inte kunde kallas för återkoppling. De ville 

heller inte gärna förmedla den dåliga statistiken till sina medarbetare.  

Återkoppling till resultat skedde genom att avdelningschefen eller stödpersonen förmedlade 

det till personalen via e-mail eller muntlig information. Informationen upplevdes som en 

sporre när jämförelser gentemot andra avdelningar visade på en bra registrering. 

Återkoppling till resultat under projektets gång gjordes genom att utvärdera under tiden och 

ändra efter hand så att det fungerade på bästa sätt. En positiv återkoppling medförde att alla 

blev delaktiga i processen och gjorde så att motivationen ökade.  

… det är lite kul för man ser ju ett resultat, alltså resultatet blir ju att jag 

kanske, jag får ju med mig mina arbetskamrater i en, i en process och att 

vi är delaktiga i detta…(stödperson 5) 
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I stödpersonens uppgifter ingick att ge återkoppling till personalen men hon hade också 

behov av att få återkoppling från dem och kunde uppleva det så här:  

…det är ju när man får feedback tillbaka, som när en undersköterska 

sitter vid frukosten och vid fikat och säger att jag måste ju säga det att vi 

har ju inte så många röda rumpor längre och då har vi ju verkligen 

lyckats…(stödperson 4) 

Stödpersonernas upplevelser gick isär när det gäller stöd av externa stödpersoner som 

dietister och av projektgruppen som skulle vara ett stöd för stödpersonerna. De externa 

stödpersonerna ansågs både att de var stöttande men också att de inte var det. 

Otydlig roll 
Rollen som stödperson var inte helt klar för alla stödpersonerna. En del av den otydligheten 

var orsakat av att hela projektet med införandet av kvalitetsregistret verkade oklart. En 

stödperson uttalade sig: 

… det var själva det här konceptet som jag tyckte var konstigt att man inte 

från början riktigt förstod det här att det var vi och det var kommunen, 

det var ett stort system, hur det var uppbyggt, hur man skulle kunna då, 

eeh, registrera och följa upp, hur allting hängde ihop i systemet det var 

mer det jag tyckte var luddigt,…(stödperson 2) 

Projektet sågs som två projekt egentligen, registreringen och riskbedömningarna som låg till 

grund för registreringen och stödpersonerna upplevde då att projektet blev otydligt och 

därmed också rollen som stödperson. Implementeringen hade tjänat på och rollen känts 

tydligare om implementeringen skett stegvis med en del i taget. Stödpersonerna berättade 

också att det tog lång tid att komma in i rollen, att bli varm i kläderna, eftersom det var 

mycket som var oklart i början och kunskap i implementering saknades. Så det var svårt att få 

struktur på hur förmedlandet av projektet skulle ske till personalen. Informationen om vilken 

roll stödpersonen skulle ha i projektet kunde upplevas att det inte överensstämde med hur det 

i själva verket blev.  

… Jag har upplevt den (rollen som stödperson)som ganska liten, måste 

jag säga, jag kände att jag fick en roll som skulle ha större betydelse än 

vad det blev, men jag kan inte säga varför det blev så…(stödperson 7) 
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Stödpersonerna på avdelningen upplevde att de externa stödpersonerna i projektet förstod 

ibland inte heller projektet och kunde inte vara till någon hjälp och då var det också svårt för 

stödpersonerna på avdelningen att förstå. 

Utanför studiens syfte framkom några bifynd. Alla stödpersonerna var mycket positiva till 

förbättringsarbete och ansåg att det var något som gjorde att patientvårdens kvalitet ökade 

men också att det kunde göra att personalens arbete blev lättare och mer effektivt. Rollen som 

stödperson sågs som en utmaning att få vara med och påverka införandet av kvalitetsregistret 

men också skrämmande då det var en stor implementering som gjordes på många avdelningar 

på sjukhuset. Implementeringen som sådan upplevdes mycket negativt av två stödpersoner 

(stödperson 1 och 7), ganska negativt av tre stödpersoner (stödperson 2, 6 och 8), en upplevde 

implementering både positivt och negativt (stödperson 3) och två var väldigt positiva 

(stödperson 4 och 5). De två stödpersonerna som upplevt implementeringen mycket negativt 

(stödperson 1 och 7), hade inte haft någon stöttning av sin avdelningschef vilket alla andra 

ansåg att de haft. En av de väldigt positiva (stödperson 4) och den stödpersonen som var både 

positiv och negativ (stödperson 3) hade varit stödperson tidigare vid minst en annan 

implementering. En stödperson (stödperson 8) sa att hon hade stor erfarenhet av rollen som 

stödperson, som hon var mycket positiv till, men var negativ till denna implementering. 

Samtliga hade varit med vid implementering tidigare men de som inte varit stödpersoner 

angav att det varit vid mindre implementeringar.  

Diskussion 
För att få en god trovärdighet, objektivitet och överförbarhet i studier på människor krävs att 

de diskuteras utifrån dessa faktorer (Dahlberg et al., 2008). Trovärdigheten och objektiviteten 

utgår ifrån att forskaren har en öppenhet och känslighet för fenomenet som visar sig och är 

mottaglig för det (ibid.). Objektiviteten betyder att forskaren ska vara ärlig och grundlig i sitt 

resonemang (Dahlberg et al., 2008) och i denna studie har strävan varit att uppnå det. Vad 

gäller överförbarheten så menar Kvale och Brinkmann (2009) samt Horsburgh (2003) att det 

är mottagaren av informationen som bedömer om resultatet är överförbart till en annan 

situation. 

Metoddiskussion 
Kvalitativ ansats används för att få en fördjupad förståelse för människans upplevelser ur ett 

holistiskt perspektiv enligt Polit och Beck (2012) vilket styrker att ansatsen för denna studie 

var den rätta då avsikten var att få fram hur stödpersonerna upplevt sin roll som stödperson 
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vid implementeringen av det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Eftersom intervjuer 

anses vara det mest effektiva sättet att samla in information på när det gäller att ta reda på vad 

olika personer upplever enligt Polit och Beck (2012) samt Kvale och Brinkmann (2009) var 

det rätt att låta datainsamlingen ske genom intervjuer. Syftet med en intervjustudie är att få 

kunskap om undersökningspersonens värld (Olsson & Sörensen, 2011) vilket bekräftar att 

valet av en intervjustudie för att belysa upplevelsen i rollen som stödperson var rätt. Motivet 

till val av ämne var att det inte gått att finna någon studie som belyst ämnet ur det 

perspektivet utan tidigare forskning har belyst vikten av att ha tillgång till en stödperson vid 

implementering.  

Det kan ha påverkat resultatet då författaren i denna studie själv är sjuksköterska och arbetar 

på en avdelning där kvalitetsregistret implementerats. Dahlberg et al. (2008) påpekar att det 

är både positivt och negativt med förförståelse. Positivt då förförståelsen ger en grund till att 

förstå, annars kan det lätt bli så att intervjun hamnar utanför ämnet, men negativt då den kan 

göra så att forskaren inte är öppen inför det som visas (ibid.). Intervjuaren har också lättare att 

ställa följdfrågor eftersom förförståelsen gör att ämnet är bekant (Kvale & Brinkmann, 2009) 

och därmed kan förförståelsen ha gynnat studien. Genom hela studien försökte intervjuaren 

att sätta förförståelsen åt sidan genom att ha ett objektivt förhållningssätt. 

Implementeringen av kvalitetsregistret valdes för att det var den som författaren till 

föreliggande studie kände till och också visste att det fanns stödpersoner i. Det kan ses som 

en brist att inte undersöka om det fanns någon annan implementering men förberedelsetiden 

för studien tillät inte det. Urvalet är ofta ändamålsenligt i kvalitativa studier för att hitta 

personer som kan ge den information forskaren är ute efter och som mest gagnar studien 

menar Polit och Beck (2012). Därför var det rätt att i denna studie göra ett ändamålsenligt 

urval. Det var 18 stödpersoner som identifierades och två tackade nej och sju tackade ja. Efter 

att påminnelse skickats ut tillkom ytterligare en stödperson till studien. Kvale och Brinkmann 

(2009) rekommenderar att 15 +/- 10 personer är ett lämpligt antal i en vanlig intervjustudie 

och antalet som rekommenderades utifrån studieplanen var 8-10 och då blev åtta stödpersoner 

ett lämpligt antal. En brist för studien är att det enda inklusionskriteriet som följdes var att ha 

deltagit som stödperson vid implementeringen av kvalitetsregistret. Något annat var inte 

möjligt då det var endast åtta som tackade ja. En inklusion kunde varit ålder men det var inte 

stödpersonens ålder som var intressant utan om stödpersonen deltagit i implementering 

tidigare och hur lång erfarenhet som sjuksköterska stödpersonen hade som var av betydelse 

för studien. Det fanns heller ingen möjlighet till könsperspektiv som inklusion då alla 
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stödpersoner var kvinnor. Det kan ha påverkat studien vilka som har deltagit i den för det kan 

vara så att de som tackade ja hade ett behov av att prata om implementeringen då det visade 

sig att ett bifynd var att de flesta var negativa till implementeringen. En styrka hade varit att 

få intervjua alla 18 av stödpersonerna för att få en mer objektiv bild. Det kan tänkas att några 

tackade ja till intervju för att de kände igen intervjuarens namn och också var bekant med 

denne. Eftersom studien gjordes på sjukhuset där intervjuaren arbetar och har arbetat i många 

år, är det svårt att undvika personer som inte är kända för varandra. Trovärdigheten hade ökat 

om studien gjorts på annat sjukhus för att få mer objektivitet i studien. Det faktum att båda 

parter i intervjuerna var bekanta i en del fall kan ha gjort att intervjuerna blev mer 

avslappnade och det visade sig att just de intervjuerna var längre. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att kunskap från intervjuer kan fås endast om den som intervjuas känner sig fri 

och säker nog och det ser ut som att stödpersonerna kände så i och med att de avslappnat 

berättade och då kan det ändå anses ha gynnat studien. 

När forskaren vet vilka ämnen som ska täckas in, de vet vad de ska fråga men kan inte förutse 

vad svaret ska bli, är det lämpligt att använda sig av semistrukturerad intervjuguide menar 

Polit & Beck (2012) vilket styrker att valet av intervjuguide var rätt. Frågorna i 

intervjuguiden ägnades åtskillig tid till att reflektera över, så att de inte skulle vara ledande 

utan öppna så att stödpersonerna kunde tala fritt. En fråga blev efter första intervjun uppdelad 

i två, då den berörde två ämnen och därefter fungerade det bättre i de andra intervjuerna. 

Enligt Dahlberg et al. (2008) ska en öppningsfråga få informanterna i alla intervjuer att prata 

om fenomenet och det styrker denna studies öppningsfråga ”Kan du berätta vad 

implementering av förbättringsarbete betyder för dig?” då den fick alla att prata om 

upplevelsen i rollen som stödperson. 

Den första intervjun var tänkt som pilotintervju men eftersom intervjun fungerade bra, även 

frågan som sedan delades, togs intervjun med i dataanalysen. Med tanke på att antalet 

intervjuer begränsades till åtta totalt, så kan det ändå ses som en styrka att pilotintervjun kom 

att ingå, därför att det gav mer material till analysen. Det var ibland svårt att hålla fokus på 

syftet med intervjun då det var lätt att ryckas med i berättelserna men då hjälpte 

intervjuguiden till att komma tillbaka till ämnet. Det var även svårt att ställa rätt följdfrågor 

och dessutom kan följdfrågorna ha stört stödpersonerna i sin berättelse och något kan ha 

missats som skulle gett ett rikare material till analysen. Efter några intervjuer anades vilka 

områden som stödpersonen skulle beröra, vilket kan ha medfört att följdfrågor formats efter 

det. Det var inget medvetet val och intervjuaren ansträngde sig för att hålla sig till 
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intervjuguiden och det borde inte ha påverkat så mycket att intervjuerna inte kunde användas. 

Orsaken till svårigheterna att intervjua torde vara intervjuarens oerfarenhet då det var något 

som tränats på i mycket liten omfattning tidigare och det kan ha påverkat studiens resultat 

negativt. Dock gjorde intervjuaren sitt bästa. 

Intervjuerna spelades in på digital diktafon och skrevs ut ordagrant av intervjuaren själv för 

att inte missa nyanser i det som sagts. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan vara en 

fördel om intervjuaren själv gör utskriften då de sociala och emotionella aspekterna i 

intervjuerna bärs med, som gör att analysen av det sagts påbörjas.  

Tidpunkten för intervjun valdes av stödpersonen själv så att det skulle medföra minsta 

möjliga besvär. Platsen för genomförandet valdes också av stödpersonen därför att det var 

intentionen att stödpersonen skulle känna sig trygg. Sju intervjuer genomfördes ostört men en 

intervju blev avbruten ett par gånger då stödpersonen inte kunde lämna ifrån sig telefonen på 

grund av personalbrist och det kan ha påverkat intervjun i en negativ riktning då det kan antas 

att stödpersonen tappar tråden i berättandet, dock var det ingen skillnad i intervjuns längd 

eller mängd data från den. Intervjuernas längd blev kortare än förväntat vilket kan ha gjort att 

stödpersonerna inte fick berätta allt men intervjuerna genererade i långa transkript och många 

meningsenheter att utgå ifrån vid analysen. Tillsammans med det faktum att ingen intervju 

förlängdes av frågan ”Har du något mer att berätta eller fråga om” innan intervjun avslutades, 

så kan det anses som tillräcklig intervjulängd. Polit och Beck (2012) menar att risken är att 

inte informanten får tid till eftertanke om intervjutiden blir för kort men intervjuaren lade stor 

vikt vid att låta stödpersonerna få ta pauser och vänta in dem så det kan anses vara en styrka.  

Dataanalysen utfördes efter inspiration av Burnards (1991) modell för kvalitativ 

innehållsanalys i fjorton steg. Brist på erfarenhet av denna typ av analys hos författaren till 

föreliggande studie kan ha påverkat studien negativt. Den var lätt att följa men väldigt 

omfattande men de många stegen tros ha gjort att analysen ändå fått ett djup (ibid.). En styrka 

för studien är att handledaren tittade över den första preliminära kategoriseringen och gav en 

del förslag som gjorde att kategoriseringen justerades en del. Burnard (1991) menar att det 

styrker studien och att det är vanligt att göra så. Trovärdigheten ökar också enligt Burnard 

(1991) då två av stödpersonerna fick ta del av sina meningsenheter och hur de kategoriserats 

för att se om de var överens med intervjuaren om tolkningen och ingen av dem hade något att 

invända, vilket borde visa att analysen gjorts på ett bra sätt. Horsburgh (2003) är kritisk till 

detta sätt att öka trovärdigheten på då deltagarna kan ha andra perspektiv. Hon menar att då 
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måste alla deltagare tillfrågas på hela materialet vilket är i stort sett omöjligt (ibid.). Eftersom 

analysen inspirerades av Burnard (1991) så beslutades att följa den.  

Resultatdiskussion 
Temat som beskrevs var förutsättningar som påverkar hur sjuksköterskan upplever sin roll 

som stödperson vid implementering som bygger på kategorierna Motstånd – Motivation; 

Resurser – Bristande resurser; Återkoppling – Bristande återkoppling och Otydlig roll och 

speglar de negativa och positiva förutsättningar som stödpersonerna upplevde i sin roll vid 

implementeringen av kvalitetsregistret. Stödpersonen upplevde att rollen påverkades av att 

det fanns många barriärer att ta sig över vid implementering såsom Motstånd, Bristande 

resurser, Bristande återkoppling och Otydlig roll men upplevde även att rollen påverkades av 

underlättare för implementering som Motivation, Resurser och Återkoppling. 

Rollen som stödperson upplevdes som att den komplicerades av att implementeringen av 

kvalitetsregistret är en lång, svår väg att vandra vilket Stenberg och Wann-Hansson (2011) 

instämmer i och beskriver det som en komplex process i en implementering av kliniska 

riktlinjer för fallprevention. Jansson et al. (2011) styrker att implementeringsprocessen är 

komplex och menar att det är viktigt att ha ett långtidsperspektiv på projektet för att få 

processen att fortgå. PARIHS modell för implementering beaktar att implementering är 

komplicerat (Rycroft-Malone, 2004) och utgår ifrån element att förhålla sig till som kunskap, 

kontext/sammanhang och underlättande funktioner och dessa element kommer resultatet att 

diskuteras utifrån.  

Kunskap enligt PARIHS innefattar forskning, klinisk erfarenhet, patienters erfarenhet och 

lokala riktlinjer (Rycroft-Malone, 2004). PARIHS-modellen utgår ifrån att 

kunskapsunderlaget som är vetenskapligt och stämmer överens med sjuksköterskans 

uppfattning om vårdens inriktning och patientens behov gynnar utvecklingen av 

kunskapsbaserad vård och implementering av den (ibid.). Då alla i personalen, även 

stödpersonerna, hade fått utbildning vid starten av projektets införande och stödpersonerna 

upplevde det som att den kunskapen fyllde det behov de hade för att veta tillräckligt om 

Senior alert för att implementera kvalitetsregistret, kan det sägas att det överensstämmer med 

kunskapsbehovet enligt PARIHS. Bahtsevani et al. (2010) kom fram till att när kliniska 

riktlinjer implementerades så ökade medvetenheten om att kunskap skall vara evidensbaserad 

och som en följd av det ökar viljan att implementera. Något som inte kunde ses i denna 

studie.  
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Ingen hade fått utbildning i implementeringskunskap vilket saknades av stödpersonerna. 

Implementeringskunskap innefattar kompetens i förändringspsykologi enligt SSF (2008) och 

menar att den kompetensen behövs för att bättre kunna förstå personer som medverkar i 

förändringar och borde rimligtvis ha varit ett stöd för stödpersonerna.  

Elementet kontext/sammanhang i PARIHS refererar till sammanhang/vårdmiljö, kultur, 

ledarskap och utvärdering (Rycroft-Malone, 2004; SSF, 2008). Brist på delaktighet i beslut 

om projektet var något som upplevdes som ett motstånd till förändring av stödpersonerna. 

Det kan enligt Bahtsevani et al. (2010) vara orsak till mindre framgångsrik implementering 

när besluten fattas uppe på en annan nivå och inte personalen varit delaktiga själva att komma 

på vad som behöver förbättras. I PARIHS missgynnas implementeringen av 

auktoritetsprocesser (Rycroft-Malone, 2004; SSF, 2008).  

Ett tydligt ledarskap som uppmuntrar och tillvaratar individers och gruppers kunskaper samt 

ger personalen de bästa förutsättningarna eller resurserna är en förutsättning för att en 

implementering ska lyckas (SSF, 2008; Stenberg & Wann-Hansson, 2011). Så var det även i 

denna studie då stödpersonerna upplevde att de över lag kände ett stort stöd från 

avdelningscheferna. Det fanns även upplevelsen av att stödpersonerna inte kände något stöd 

av avdelningschefen och därmed ett stort hinder för implementeringen. Bahtsevani et al. 

(2010) kom fram till att ha en chef som inte är engagerad och stödjande behöver inte betyda 

att det inte sker en förändring, för när personalen är enade, entusiastiska och samarbetar sker 

förändring ändå. Stöd från chefer på alla nivåer är viktigt för implementeringen för att de 

bland annat ska vara stödjande i att ordna personalresurser (Ploeg et al., 2007). Det bekräftar 

då upplevelsen av att det var svårare att stödja sin personal eftersom många var nyanställda 

efter att implementeringen startat, samt den upplevda bristen på avsatt tid för stödpersonerna. 

En av de största barriärerna för implementering är brist på tid (Francke, Smit, de Veer & 

Mistiaen, 2008); Gravel et al., 2006; Majumdar et al., 2004; Ploeg et al., 2007; Rycroft-

Malone et al., 2013). Det är något som stödpersonerna upplevde på olika sätt som att tiden de 

fått avsatt tog slut efter tre månader, när stödpersonen hade tid att visa personalen hade inte 

de tid och tiden drogs in då det blev personalbrist. Ploeg et al. (2007) visar på hur viktigt det 

är att stödpersonerna blir ersatta med annan personal och frigörs från sina ordinarie uppgifter 

för att få tid att visa personalen. 

Kulturen i vårdmiljön visade på att stödpersonerna upplevde att personalen hade en negativ 

attityd till förändring som upplevdes svår att ta sig över därför att syftet inte var klart och de 
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kunde därmed inte se nyttan av implementeringen, vilket också framkommit i en studie av 

Ploeg et al. (2007). Motståndet kan också ha berott på att arbetssituationen var pressad och 

implementeringen innebar att ytterligare en sak ska hinnas med. Resultatet bekräftas av Ploeg 

et al. (2007). Francke et al. (2008) påpekar att yngre mer oerfaren personal är lättare att få 

med i implementeringen än äldre erfaren personal som är mer motståndare, vilket även 

framkom i denna studie då äldre erfarna hade mer inarbetade rutiner som var svåra att ändra. 

För att vända motståndarnas negativa attityd så upplevde stödpersonerna att de lade ner 

mycket arbete i att motivera dem. De försökte på olika sätt genom att visa på syftet med 

projektet genom att framföra det ofta och att själva ha en positiv inställning till projektet.  

I PARIHS modell bör utvärdering ske av personalens prestationer och vad projektet ger för 

resultat och det bör återkopplas till personal och verksamhet (Rycroft-Malone, Harvey, Seers, 

Kitson, McCormack & Titchen, 2004).). I denna studie upplevde stödpersonerna att 

återkoppling till resultat skedde genom att avdelningschefen eller stödpersonen förmedlade 

det till personalen via e-mail eller muntlig information. Stödpersonen fick också återkoppling 

från personalen när de talade om att de kunde se resultat med egna ögon. Stödpersonerna 

upplevde att de fått återkoppling genom statistik men inte att projektet utvärderats, vilket 

ligger i linje med Bahtsevani, Willman, Khalaf och Östman (2007) där väldigt få upplevde att 

de har haft en utvärdering på det som implementerats. Mätning av trycksår gjordes som 

utvärdering och resultatet av den mätningen gjorde att stödpersonen upplevde att personalen 

blev mer motiverad. Det är när personalen är mer delaktig i utvärdering som de blir mer 

medvetna om och får insikt i situationen och ger en känsla av att kunna påverka kvaliteten på 

vården (Bahtsevani et al, 2010). I en studie av McKillop, Crisp och Walsh (2012) 

undersöktes och utvärderades nivån på blodfetter hos personer med risk för hjärt- 

kärlsjukdom och sjuksköterskorna (det fanns inga stödpersoner) fick bara återkoppling på 

implementeringen i form av statistik men sjuksköterskorna hade velat veta vilken påverkan 

som de haft på implementeringen. I denna studie är det ingen som har frågat efter det utan det 

var nyttan för patienten som stödpersonerna ville ha som återkoppling. 

Den underlättande funktionen i PARIHS innefattar alla strategier som gör implementeringen 

lättare men även rollen som stödperson. Flera studier visar på att en stödperson är en av de 

mest underlättande faktorerna för implementering (Bahtsevani et al., 2010; Gravel et al., 

2006; Jansson et al., 2011; Majumdar et al., 2004; Ploeg et al., 2007; Stenberg et al., 2011). 

Stödpersonerna i denna studie påtalade också att de upplevde att stödpersonerna var en 

förutsättning för att få implementeringen att fungera, annars menade de, hade det mer eller 



 

25 
 

mindre runnit ut i sanden. Locock, Dopson, Chambers och Gabbay (2001) kunde också se att 

stödpersonen är en nyckelfaktor för implementering men att implementeringen inte är 

avhängig om stödpersonen finns med eller ej. I andra studier är brist på stödperson en barriär 

som framkommer (Majumdar et al., 2004; McKillop et al., 2012). I en studie av Markham 

(1998) blev resultatet att stödpersonen bara delvis påverkar implementeringen genom att 

inverka på personalen och de strategier som stödpersonen använder sig av spelar ingen roll i 

projekten. Stödpersonerna i denna studie upplevde dock att strategierna spelade stor roll. 

Rycroft-Malone et al. (2013) undersökte om det gick att korta den preoperativa fastetiden och 

kom fram till att stödpersonerna i den undersökningen hade många olika uppgifter men att 

deras direkta påverkan på förändringen var svår att bedöma. I denna studie upplevde 

stödpersonerna att de använde sig av många strategier. Några har de fått tips om men många 

hade de kommit på själva. Det verkar rätt att ha flera strategier eftersom Francke et al. (2008) 

skriver att flera strategier är mer effektiva än enstaka och att en ensam strategi är föga 

effektiv. Däremot finns ingen signifikans för förhållandet mellan många olika strategier och 

mätt effekt (ibid.). Stödpersonerna upplevde att de har gjort olika åtgärder för att påminna 

personalen om riskbedömningen, så som särskilda pärmar och arbetslistan i datorn. 

Tillsammans med kunskap som erhållits vid starten och det faktum att det fanns en 

stödperson i projektet är det samma strategier som rapporteras som de vanligaste av 

Bahtsevani et al. (2007). Majumdar et al. (2004) fann också att påminnelser är effektiva 

strategier.  

Slutsats 
Resultatet belyser att stödpersonerna upplever att deras roll påverkas av positiva och negativa 

förutsättningar vid implementering av det nationella kvalitetsregistret Senior alert och 

överensstämmer till största del med tidigare forskning om vad som underlättar eller försvårar 

en implementering. Eftersom ingen tidigare forskning med samma syfte gått att finna har det 

heller inte gått att jämföra med stödpersonernas upplevelser utan endast vad som kommit 

fram i tidigare forskning om förutsättningar för implementering. För att stödpersonerna ska 

uppleva att de lyckas i sin roll är det nödvändigt menar stödpersonerna: att få avsatt tid för att 

motivera motståndare, övervinna bristande resurser, utnyttja de resurser som erbjuds och 

återkoppla resultat. Dessutom behövs en stödjande avdelningschef samt klargörande av sin 

roll som stödperson.  

Vid implementeringen av kvalitetsregistret hade de projektansvariga denna gång gjort många 

rätt. Det fanns tillgång till stödperson med avsatt tid för uppgiften och kunskap till alla inför 
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start, men det saknades kunskap om och utbildning i implementering. Stödpersonerna 

nämnde inte heller att de använde något implementeringsverktyg som kan vara till hjälp för 

att få processen framåt.  

Studien är viktig eftersom stödpersoner i tidigare forskning undersökts mest utifrån hur 

stödpersonen påverkat implementeringen och inte hur sjuksköterskor upplevt sin roll som 

stödperson. Det kändes angeläget att belysa hur dessa personer har upplevt sin roll för att ge 

stöd till andra stödpersoner, för att i framtiden kunna få en väl fungerande implementering av 

förbättringsarbete och därmed öka kvaliteten på omvårdnaden. Studien är genomförd i en 

speciell kontext men har ändå en styrka genom att öka förståelsen för stödpersonens roll vid 

implementering som kan ske i alla kontexter där förbättringsarbeten implementeras. 

Rycroft-Malone (2004) hävdar att stödpersonen har en nyckelroll vid implementering. 

Stödpersonen ska enligt PARIHS bland annat ha kvalifikationer som färdigheter och 

kunskaper inom projektledning, teknik, marknadsföring och vara stödjande, flexibel och 

kritiskt reflekterande med mera (ibid.). Det kräver mycket av stödpersonen i sin roll och 

borde ligga till grund vid rekrytering av stödpersoner. Resultatet i denna studie gav inget svar 

på hur stödpersonerna rekryterades till implementeringen av det nationella kvalitetsregistret 

Senior alert och var heller inte syftet med studien. Det hade varit intressant att veta hur 

rekryteringen gått till och om den utgått ifrån att hitta bästa möjliga stödperson och om de 

personer som rekryterades upplevt förutsättningarna mindre negativa om kunskaper och 

färdigheter enligt PARIHS funnits. 

Ytterligare studier behövs och något som inte resultatet i denna studie gav svar på, men som 

känns angeläget att undersöka är om det har någon betydelse vad det är som implementeras. 

Det vore också av värde att undersöka om utbildning i implementeringskunskap före en 

implementering påverkar stödpersonen i sin roll.  
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 Bilaga 1 

 

 

 

     Karlskrona 2013-02-20 

Till förvaltningschef för xxxsjukhuset 

Förbättringsarbete i vården kräver kunskaper hos sjuksköterskan i sin profession men även kunskaper 
i hur implementering av förbättringsarbete ska utföras på bästa sätt. Forskning har visat att projekt där 
sjuksköterskan fungerat som underlättare/stödperson har gett lyckade implementeringar. Däremot 
finns lite forskning som belyser hur sjuksköterskan upplevt sin roll. På xxxsjukhuset har ett 
kvalitetsregister, Senior alert, implementerats på nio olika kliniker med hjälp av 18 sjuksköterskor. 
Med detta som utgångspunkt avser jag att genomföra en studie som syftar till att belysa 
sjuksköterskans upplevelse av implementering i rollen som underlättare. Studien kommer att vara 
grunden för mitt magisterarbete som genomförs vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). 
 
Etikkommittén Sydost kommer att granska arbetet enligt gällande riktlinjer innan datainsamlingen 
påbörjas. Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie och för att kunna 
genomföra studien och få ett bra underlag behöver jag intervjua 8-10 sjuksköterskor som varit med 
vid implementeringen av Senior alert. Deltagandet är frivilligt och intervjun kan avbrytas när som 
helst. Samtycke till intervjun ska erhållas skriftligt. Intervjutiden beräknas till ca 30 min och ska 
spelas in på band och skrivas ut ordagrant och analyseras noggrant genom innehållsanalys. 
Intervjuerna kommer att ske inom ordinarie arbetstid utan behov av ersättare alternativt fritid för de 
intervjuade. Materialet för inspelningen kommer att behandlas konfidentiellt enligt gällande riktlinjer. 
Under tiden studien pågår kommer bara jag och handledaren ha tillgång till materialet som sedan 
sparas inlåst på BTH. För att inte kunna identifiera sjuksköterskorna i resultatet kommer de att 
presenteras med en kod.  
Jag planerar att göra intervjuerna under mars månad 2013. Vid behov av ytterligare information kan 
jag eller min handledare kontaktas.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Helén Samuelsson   Mats Lintrup 
Projektledare    Handledare  
Leg. Sjuksköterska   Universitetslektor 

Tel. XXXXXXXX   Tel. XXXXXXXXXX 

E-mail: xxxxxxxxxx   E-mail. xxxxxxxxxx 

………………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 

………………………………………………………………………………………………… 

Namnunderskrift 
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Bilaga 2 

   

 

 

 

 

Godkännande av förvaltningschef 

 

Härmed godkänns att Helén Samuelsson får genomföra en studie på xxxsjukhuset. Studiens 

syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelse av implementering av kvalitetsregistret Senior 

alert i rollen som underlättare. Studien genomförs som ett magisterarbete på Blekinge 

Tekniska Högskola. Intervjuer kommer att genomföras med de sjuksköterskor som väljer att 

delta efter de kriterier som överenskommits. Sjuksköterskornas deltagande i studien bygger 

på frivillighet och kan avslutas när som helst. Intervjuerna planeras att äga rum under mars 

2013. 

 

………………………………………………….. 

Ort och Datum 

 

…………………………………………………... 

Underskrift 

 

…………………………………………………... 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

 

 

     Karlskrona 2013-03-05 

Till sjuksköterska på xxxsjukhuset 

Till dig som arbetar som sjuksköterska på xxxsjukhuset och som deltagit som stödperson/underlättare vid 

införandet/implementeringen av kvalitetsregistret Senior alert. Detta är en förfrågan om du skulle vilja delta i en 

studie som syftar till att belysa sjuksköterskans upplevelse av implementering i rollen som underlättare. 

Förvaltningschefen har lämnat sin tillåtelse till studien. Deltagande i studien innebär att du kommer att bli 

intervjuad ca 30-45 minuter efter en intervjuguide som ska ge dig möjligheten att berätta om dina upplevelser. 

Intervjun kommer att ske på xxxsjukhuset i lokal som i första hand väljs av dig. Intervjun ska ske i avskildhet 

för att inget ska störa. Om det finns möjlighet kan intervjun ske på din arbetstid annars är det du som väljer 

lämplig tidpunkt. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange orsak. 

Intervjun kommer att spelas in på band och behandlas konfidentiellt enligt gällande riktlinjer. Tillgång till 

banden under studiens gång kommer endast undertecknade att ha. Efter att studien är avslutad kommer banden 

att förvaras inlåsta på Blekinge Tekniska Högskola. 

Resultatet kommer att beskriva underlättarens roll och upplevelse av sin roll i implementeringsprocessen. Det 

kommer förhoppningsvis att ge ny kunskap som kan användas vid framtida implementeringar. I resultatet 

kommer citat att återges från intervjun men citaten kommer att framställas så att det inte går att härleda till 

person, arbetsplats eller klinik. Studien ingår som en del av magisterexamen i Vårdvetenskap vid Blekinge 

Tekniska Högskola. Efter några dagars betänketid kan du kontakta mig om du önskar delta i studien. Vid frågor 

får du gärna kontakta mig eller min handledare även efter intervjun. 

Med Vänliga Hälsningar 

Helén Samuelsson   Mats Lintrup 

Projektledare    Handledare 

Leg. Sjuksköterska   Universitetslektor 

E-mail: xxxxxxxx   E-mail: xxxxxxxx 

Tel. XXXXXXXX   Tel. XXXXXXXX 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

      

Godkännande till deltagande i studien 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i en studie med syfte att belysa sjuksköterskans 

upplevelse av implementering i rollen som underlättare som genomförs som en del av 

magisterexamen i Vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola.  

Jag har fått skriftlig information om syftet med studien och vart jag ska vända mig med 

eventuella frågor. 

Jag deltar i studien genom intervju som spelas in på band och de uppgifter jag lämnar 

behandlas konfidentiellt. Jag är medveten om att deltagande i studien är frivilligt och jag kan 

när som helst avbryta intervjun utan att ange orsak. 

 

……………………………………………………… 

Ort och Datum 

 

………………………………………………………. 

Underskrift 

 

………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 5  

Intervjuguide 

Allmänna frågor 

• År i yrket? 
• Har du varit med om någon implementering tidigare? 

Intervjufrågor 

• Kan du berätta vad implementering av förbättringsarbete betyder för dig? 
• Hur upplever du implementering? 
• Hur upplever du din roll som stödperson? 
• Vilka hinder för implementering har du upplevt? 
• Vilka saker underlättade för dig vid implementeringen? 

Uppföljningsfrågor, exempel 

• Upprepning av det som sagts 
• Hålla med, säga ”mm” eller pausa för att vänta in fortsatt beskrivning 

Sonderande frågor, exempel 

• Kan du säga något mer om det? 
• Har du fler exempel på det? 

Specificerande frågor, exempel 

• Hur reagerade du då? 
• Vad var det som gjorde att du reagerade så? 
• Varför blev det så? 

Tolkande frågor, exempel 

• Du menar alltså att… 
• Är det så att du upplever att… 
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Bilaga 6 

 
 
Projektledare:   Handledare:  
Helén Samuelsson   Mats Lintrup  
XXXXXXXXXXXXXX   Sektionen för hälsa  
XXXXXXXXXXXXXX   Blekinge tekniska högskola  
xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx   
 
Rådgivande yttrande över ansökan: ”Sjuksköterskans upplevelse av 
implementering i rollen som underlättare” (dnr. 152-2013)  
 
Etikkommittén Sydost har tagit del av ansökan och vi ser inte att det finns etiska 
problem med att genomföra studien. Däremot kan vi ge ett par metodologiska råd.  
 
I ansökan beskrivs att intervjuerna kommer att vara 30 minuter för att inte generera för 
mycket text. Vi rekommenderar att intervjumaterialet begränsas genom antalet 
intervjuer istället för att begränsa tiden för varje enskild intervju, eftersom intressant 
information i allmänhet kräver både eftertanke och att en viss förtrolig relation har 
hunnit upprättas. Vi rekommenderar också att HS, som vi förstår är sjuksköterska, 
noggrant reflekterar över vilken förförståelse hon har, och hur denna eventuellt kan 
inverka på intervjusituationen. Den innebär ju både för- och nackdelar.  
 
När det gäller rekrytering av informanter föreslår vi att de, efter att ha fått information 
om studien, ombeds anmäla intresse istället för att de ska kontaktas efter slumpmässigt 
(lottat) urval. Med tänkta förfarandet måste den som inte önskar delta förklara detta.  
 
 
Växjö 2013- 03-04  
 
Etikkommittén Sydost  
 
 
Ingeborg Moqvist-Lindberg  
Ordförande 
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