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Varför förändringsarbete i vården? 

Ständig förändring och lärande präglar dagens hälso- och sjukvård (1, s137). Från 1990-talet och 

framåt har hälso- och sjukvården genomgått en djupgående strukturomvandling som följd av 

politiska beslut och en snabb medicinsk och teknisk utveckling. Samtidigt har många kommuner och 

landsting haft ansträngd ekonomi och dragits med stora ekonomiska underskott. (2, s10, 73, 76-77, 84) 

Detta har initierat förändringsarbete på många plan i syfte att rationalisera och effektivisera 

verksamheten (1, s137). 

I hälso- och sjukvård handlar arbetsuppgifterna om att lösa komplexa problem genom kreativitet 

för att tillgodose varje patients individuella behov. Medarbetarna är den viktigaste resursen. (3, s240) 

Deras kompetens, attityder och motivation är avgörande för resultatet. Därför krävs fortlöpande 

kompetensutveckling (4, s21). 

 

 

Förändringsarbetets förutsättningar 

Förändring kan definieras som: ”en planerad eller oplanerad ändring av jämviktstillståndet i en 

organism, situation eller process”.  Något försvinner utan att ersättas, eller något nytt tillkommer – 

antingen som tillägg eller genom att något byts ut. Ibland blir förändringen inte reell – både 

politiken och offentlig sektor ger många exempel på pseudoförändringar där förpackningen är ny 

men innehållet i grunden är detsamma. (5, s181-182) 

Parmander menar att det inte finns något recept för hur ett framgångsrikt förändringsarbete ska 

bedrivas. Varje projekt är unikt – det gäller att prova sig fram till bästa strategi utifrån aktuell 

kontext och kultur. Organisationen kan ha olika ideologi och kultur på olika nivåer, vilka kan 

motarbeta varandra. Förändringsarbete bör i första hand syfta till att ändra de kulturella mönster som 

står i vägen för organisationens utveckling. (6, s12, 16) 

 

Förändring initieras ofta utifrån en brist eller ett problem – oftast handlar det om krav på ökad 

lönsamhet eller kvalitet, för att spara pengar eller på grund av politiska beslut (5, s188-189). 

Idén kan komma utifrån eller inifrån organisationen (6, s53): 

 Utifrån: förändringstryck från omvärlden – nya lagar, forskning, krav från kunder. 

 Ovanifrån: politiska beslut, statliga direktiv eller initiativ från övergripande ledningsnivåer, 

vilket är den vanligaste pådrivande faktorn för förändringsprojekt. 

 Nerifrån: från medarbetare.  

 

Tre olika angreppssätt som ofta används i förändringsarbete (6, s60-61): 

 Toppstyrt: initieras av organisationsledningen (4, s185), planeras och leds uppifrån av ett fåtal, 

eller en konsult utifrån. Arbetssättet leder ofta till kvarstående missnöje och sprickor mellan 

olika delar i organisationen.  

 Representativt: initieras av organisationsledning och företrädare för olika personalgrupper/-

organisationer (4, s185). Företrädare från berörda grupper deltar i projektet och informerar 
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fortlöpande till övriga. Eftersom medarbetarna inte involveras personligen kan det bli svårt att 

genomföra förändringen.  

 Delaktigt: alla medarbetare medverkar, för att göra förändringsarbetet till en naturlig del i 

vardagen (5, s185). Är tidskrävande men ger bäst förutsättningar för förändringen att överleva på 

lång sikt. Exempel på delaktig förändringsstrategi är ”de små stegens förändring” (se lärande-

styrt förändringsarbete nedan), av Lennéer beskrivet som ett lågmält men kraftfullt sätt att 

påverka en verksamhet inifrån. Eftersom det balanserar mellan genomgripande förändring och 

status quo ter det sig mindre hotfullt – och skapar färre motståndare och konflikter. (4, s186) 

 

I en organisation finns alltid motstånd mot förändring. Förändring innebär otrygghet och kan 

upplevas hotfull. Nya tanke- eller handlingsmönster ökar fysisk och psykisk anspänning vilket stjäl 

energi. Människor har också en naturlig motvilja att engagera sig i saker de inte upplever vinster av 

eller ser meningen med. I organisationens små enheter kan starka hinder för förändring uppstå. Här 

finns starka normer och informella strukturer som sluter sig inåt och verkar  för stabilitet. Förändring 

som är förankrad i en grupps egna behov upplevs mindre hotande. (4, s189, 200-202) 

Allt förändringsarbete innebär konflikter. Projektledaren bör därför ha kunskaper om socialt 

samspel och grupprocesser, kommunikation och konflikthantering, och vara någon som har 

medarbetarnas förtroende. (6, s27-28, 55) 

För att lyckas med förändring krävs tid och tålamod (5, s194). Kommunikation är av stor vikt i hela 

processen. Medarbetarna måste förstå syftet med förändringen. (4, s189) 

 

Kurt Lewins modell för förändringsprocessen visar på tre faser (4, s189-194): 

 Upptiningsfas: starten för förändring där verksamheten granskas eller ifrågasätts av olika skäl. 

Därefter kartläggs de behov/problem som ska fokuseras och hur arbetet ska genomföras. 

Förändring som följer på en insikt om att ”så här kan vi inte ha det längre” har bäst 

förutsättningar. Motivationen ökar om förändringen upplevs som meningsfull. 

 Genomförandefas: nya lösningar prövas. Olika intressen kan komma i konflikt med varandra. 

Först när dessa har överbryggats kan gruppen gå vidare i ett målinriktat arbete. Att integrera nytt 

tänk i tidigare mönster kräver tid och energi. Förändringen kan med fördel få växa fram genom 

experiment och reflektion. Det blir nödvändigt att ställa sig frågorna: 

 Vad ska vi sluta göra? 

 Vad ska vi fortsätta med? 

 Vad ska vi göra på nytt sätt? 

I det här stadiet är ledarens roll central. Medarbetare behöver information, stöd, återkoppling och 

uppmuntran. 

 Stabiliserings- och integrationsfasen: förändringen börjar slå rot. För att inte återfalla i gamla 

vanor krävs att ansvariga fortsätter att stimulera intresset och förankra förändringen. Att 

utvärdera om förändringen uppnått satta mål ger sedan ett mått på om förändringsarbetet varit 

framgångsrikt. 
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Bild 1. Traditionellt förändringsarbete bygger på linjär logik. 

Olika modeller för förändring 

Det vanligaste är att organisationer använder en i grunden åtgärdsinriktad programmatisk strategi 

men även har introducerat vissa delar av ett inlärningsstrategiskt synsätt (7, s124). Vården, som har en 

lång historia av traditionellt hierarkisk organisation (6, s11, 19) är ett tydligt exempel på detta. 

 

 Programmatisk förändringsstrategi  

Förändring innebär att lösa ett problem 

eller rätta till en brist i nuläget för att 

nå ett mer önskvärt tillstånd. Synsättet 

bygger på linjär logik: att det finns ett 

orsakssamband mellan åtgärd och resultat (bild 1). Genom att använda känd kunskap på rätt sätt kan 

man nå önskvärd effekt. Här finns en strävan mot stabila tillstånd. Planering, problemformulering är 

viktiga delar. (7, s116-117) 

Organisationer som arbetar på detta sätt tenderar att kopiera lösningar som varit framgångsrika i 

andra verksamheter. Förändringsarbetet är toppstyrt och anställda engageras ofta sent i processen, i 

huvudsak för att följa direktiv. (7, s118-119) 

 

Exempel på en traditionell modell i sju steg, där ledarens roll är att initiera utvecklingsprojekt, 

ansvara för korrigerande ingrepp, resursfördelning och förhandlingar, och medarbetarna deltar i 

beslutsprocessen (1, s132-136): 

 Förankra behovet. Behov och möjligheter att skapa önskad utveckling diskuteras. 

 Bestäm mål: utifrån vision om framtida förändring sätta mål för arbetet.  

 Sök alternativ: för att värdera alternativ krävs minst två förslag. Inventering av erfarenheter  

och utvärderingar från liknande verksamheter kan ge värdefull information till beslutsprocessen. 

 Utvärdera alternativ: här har ledaren en viktig funktion i att lyfta frågor som kvalitet, resurser 

och vad som är realistiskt att kunna genomföra i relation till olika förslag. 

 Välj alternativ: genom analys av tidigare steg och diskussion tas beslut om vägval. En 

heterogen grupp där olika perspektiv lyfts fram ger beslut av god kvalitet. 

 Genomför: verkställa det beslut som valts. 

 Utvärdera: en bra taktik är att göra utvärderingar både fortlöpande (formativ utvärdering), för 

att kunna göra justeringar i arbetet under processens gång, och efter avslutat arbete (summativ 

utvärdering) för att se om uppsatta mål nåtts. Resultatet måste kommuniceras till medarbetarna 

för att visa att arbetet varit mödan värd, och ge grund för framtida gott utvecklingsarbete. 
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 Lärandestyrd förändringsstrategi 

Problemlösningen formas ur hur organisationen förhåller sig 

till omvärlden. Kommunikation och kontinuerlig strategisk 

dialog på olika arenor är viktigt. Genom att alla medarbetare 

på alla nivåer bidrar med sin unika kunskap tecknas en 

mångdimensionell bild av omvärlden. Många förbättrings-

aktiviteter kan pågå samtidigt utan att vara inordnade i någon 

generell plan. (7, s121-123) 

Grundtanke i lärandestyrt förändringsarbete är att aktion 

och reflektion varvas (bild 2). Lärande – till skillnad från 

inlärning av givna fakta – innebär att bearbeta erfarenheter 

och information till ny kunskap som blir individspecifik. 

Förändringar prövas i små steg, genom reflektion dras 

slutsatser av erfarenheterna innan man går vidare. (8, s12) 

Strategin bygger på systemtänkande, att människor är 

självständiga och kompetenta och att tillvaron är kom-

plex och delvis oförutsägbar. Problemlösning blir att 

pröva sig fram och lära på vägen. Detaljstyrning av för-

ändringsarbete är då varken möjlig eller meningsfull.  

(8, s12) 

 

Nolans modell för förbättring (9, s6-7, 10, 11, s9 ) startar 

med tre frågor: 

 Vad vill vi uppnå?  

 Hur vet vi om en förändring innebär förbättring?  

 Vilka förändringar kan vi göra som leder till 

förbättring? 

PDSA-cykeln ger struktur för arbetet där små 

förändringar prövas och analyseras, innan ytterligare förändringar görs (bild 3). 

 Planera (plan): där det viktigaste – förutom att besvara frågorna vem/var/när/hur – är att 

sätta upp en hypotes för vad förändringen ska åstadkomma. Sätt tydliga mål. Identifiera mått 

som kan visa om förändringen innebär bestående förbättring. 

 Gör (do): testa idéer i liten skala, oförutsedda händelser eller avvikelser antecknas  

 Studera (study): resultatet analyseras och jämförs med hypotesen, behövs justeringar? 

 Agera (act): lär och ta beslut om nästa steg.  

 

Arbetssättet beskrivs i broschyren ”Gör och lär” (8) från Sveriges Kommuner och Landsting och 

innehåller diagram och verktyg som kan vara till hjälp. Till exempel: flödesschema som kartlägger 

processer (bild 4), fiskbensdiagram som visar sammanhang mellan orsak och verkan, Pareto-

diagram som visar vilken/vilka faktorer som är viktigast att angripa för att komma åt problemet (9). 

 

Bild 2. Lärandestyrt förändringsarbete ger små 

stegvis förändringar där reflektion och handling 

varvas i cykler. För varje varv lyfter förändrings-

processen till ett nytt plan. (8, s12) 

 

             Bild 3. PDSA-cykelns olika steg. 
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Faktaruta 1. Förbättrings-

kompetens enligt Thor (10). 

Förbättrings- 

kompetens  

Systemförståelse, kunna se 

kopplingen mellan helhet och 

enskilda aktiviteter. 

Psykologi, gruppdynamik 

och samverkan, motivation, 

konfliktlösning och kreativitet. 

Lärande, genom erfarenhet, 

observation och reflektion. 

Förståelse för variation i 

processer med hjälp av 

statistiska metoder. 

Lärandestyrd strategi passar för förändringsarbete där det är svårt att kontrollera alla delar, och 

det krävs ett helhetsperspektiv (8, s13-14). 

 

Vägar att utveckla medarbetares kompetens 

Lärande för att utveckla en organisation kan ske på olika nivåer: organisatorisk eller individuell.  

Individuellt lärande kan vara kognitivt, affektivt eller färdighetsinlärning (3, s241): 

 Kognitiv: ny fakta inom professionsområdet. 

 Affektiv: utveckla attityder, normer och värderingar, till exempel människosyn, etik, empati. 

 Färdighet: träna olika handgrepp, till exempel hjärt-/lungräddning, förflyttningsteknik. 

Lärandet sker i dagligt arbete och kräver att medarbetaren är aktiv  och har en medveten 

reflektion och diskussion med kollegor. För att bli effektiv kan den behöva systematiseras. (3, s242) 

Gibbs reflektionscykel är exempel på ett verktyg som har använts med framgång (12). 

Dagens vård innebär ofta att många medarbetare av olika professioner samverkar i team för att 

hjälpa en patient. I teamet samlas detaljkunskap om vårdprocessen. Genom en lärandestyrd strategi, 

som varvar åtgärder med reflektion, kan teamet identifiera och lösa problem, och samtidigt utveckla 

sin kompetens. (10) 

 

Utvecklingssamtal är ett traditionellt verktyg för att diskutera  och planera medarbetares lärande 

så att det motsvarar behovet – både hos individen och organisationen. I samtalet bör även finnas 

utrymme för den anställde att ha synpunkter på ledarskapet. Efter avslutat samtal sammanställs 

behov, och dokumentet undertecknas av båda parter. (3,  s180-181) 

När samtliga medarbetarsamtal genomförts formas en kompetensutvecklingsplan för 

kommande året i enlighet med verksamhetens mål,  som anger vad som är tänkt att göras, tidsplan 

och kostnader (3, s182-183). 

 

Exempel på åtgärder för kompetensutveckling (4, s23-24): 

 Utbildning, till exempel kortare och längre kurser. 

 Lärande i arbetet: handledd arbetspraktik på skilda avdelningar. 

 Erfarenhetsutbyte mellan medarbetare, avdelningar, företag. 

 Gruppaktiviteter som kick-off, temadagar. 

 Aktiviteter som stimulerar personlig utveckling för den enskilde. 

 

För att till kunna erbjuda god vård behövs professionell kunskap – 

ämneskunskap och personliga färdigheter, etik – som kan uppdateras 

genom fortbildning och kompetensutveckling. Men för att utveckla 

vården krävs idag mer. Så kallad förbättringskompetens omfattar 

kunskap om system, variationer i processer, förändringspsykologi samt 

metoder för ett lärandestyrt  förändringsarbete (faktaruta 1). (8, s7-8) 

För att utveckla förbättringskompetens behöver medarbetare ha 
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stort handlingsutrymme i arbetet, någorlunda komplexa arbetsuppgifter och möjligheter att skapa 

mentala modeller av produktionssystem och annan omgivning. Dessutom måste klimatet mellan 

chefer, anställda och olika avdelningar präglas av ett öppet samarbete och levande dialog. När 

anställda trivs på jobbet, känner sig respekterade av chefer och upplever sitt arbete som meningsfullt 

gynnas motivationen till förändring. (13, s115) 

 

Att förändra för att förbättra  

Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården 2005 (2) är en utvärdering av hur uppdraget från 

regeringen att förbättra särskilda problemområden har genomförts i kommuner och landsting.  

Slutsatsen som Socialstyrelsen drar är att handlingsplanen haft starkt begränsad påverkan på 

hälso- och sjukvårdens utveckling, trots att landstingen och  kommunerna fått åtskilliga miljoner 

kronor i bidrag för att genomföra dess intentioner (2, s83-85). 

Detta är tyvärr alltför vanligt: att toppstyrt förändringsarbete misslyckas därför att handlings-

planer saknar relevans för dem som ska arbeta med den (6, s38). 

Förändringsinitiativ som drivs enbart underifrån leder inte heller till varaktig förändring, menar 

Parmander. För att ett förändringsprojekt ska överleva i en hierarkisk organisation – som till 

exempel sjukvården – måste det förankras på alla nivåer. (6, s39-40) 

Processinriktat och dynamiskt förändringsarbete bygger på att de som ska förändra sitt 

arbetssätt själva har makten, och att arbetet sker i demokratiska processer där alla deltar på 

jämställda villkor. Roller och ansvar måste vara tydliga, och det behövs mod och kreativitet (6, s43). 

Etisk kod för arbetsterapeuter ger arbetsterapeuter uppdraget att (14, s10): 

 Upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens. 

 Anpassa den arbetsterapeutiska verksamheten med hänsyn till samhällets föränderlighet. 

Under min praktik i kommunal verksamhet hade en chef synpunkter på arbetsterapeuternas 

myckna övertid, med förfrågan om vad de tänkte göra åt detta. Arbetsterapeuterna menade att detta 

var chefens problem, de hade för mycket att göra. 

Att göra ledningen ansvarig för problemlösningen är inget ovanligt förhållningssätt (10). Men 

eftersom distriktsarbetsterapeuter har stor frihet att själva lägga upp sitt arbete och har så vitt skilda 

arbetsuppgifter blir det omöjligt för en chef att överblicka vad som är det egentliga problemet.  

Med Nolans modell skulle kunna de kunna få svar på vad som är bakomliggande orsaker till 

problemet och se möjliga lösningar (bild 4). Är arbetsbelastningen för hög eller ägnas för mycket tid 

åt fel saker? Eller är orsaken i själva verket något helt annat? 

Nolans modell ger en tydlig struktur och metod för förändringsarbete i organisationer – på en 

avdelning, ett rehabteam, i ett kollegium av distriktsarbetsterapeuter – men kan även användas på 

individuell nivå i personliga förändringsprojekt (9, s4). 

Fördelen är att modellen kan användas på medarbetarnas eget initiativ och vara ett verktyg för att 

kommunicera med ledningen för att förbättra arbetssituationen för gruppen samtidigt som det gynnar 

hela verksamheten.  
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Arbetsterapeututbildningen syftar till en helhetssyn på människan, och ger övning i att beakta stora 

mängder information ur ett brett perspektiv, för att sedan kritiskt granska, bedöma och använda 

relevant information i arbetet (15). Utbildningen ger även insikter i socialt samspel, kommunikation, 

grupp- och delaktighetsprocesser som är viktiga komponenter i det ”relationistiska skapande” som 

förändringsarbete innebär (6, s27-28).  

Med detta i ryggsäcken är – enligt min mening – arbetsterapeuter väl rustade att delta i föränd-

ringsarbete som innebär förbättringar.  

 

Bild 4. Ett verktyg i Nolans förbättringsmodell: flödesschemat åskådliggör hur en arbetsdag för 

arbetsterapeuten ser ut. Används tiden effektivt? Var finns tidstjuvar? Vad kan förändras? 
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