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Sammanfattning 

 

Offentlig verksamhet i Sverige bli mer innovativ enligt beslut av Sveriges riksdag. Statliga 

myndigheter behöver förmedla bättre tjänster till befolkningen genom att förbättra innovation, 

kvalitet och produktivitet. Den offentliga sektorn i Sverige är till stora delar en av de mest 

välfungerade i världen och den svenska allmänheten har ett starkt förtroende för sjukvården i 

Sverige. Det sker en ständig förbättring och utveckling av sjukvården.  Innovationer inom 

sjukvården har lett till ökad livslängd och förbättring av livskvalitet eftersom alltfler sjukdomar 

botas eller att symptomen mildras med behandling. 

För att kunna genomlysa vårdgivande organisationers innovationsarbete skapas ett ramverk av de 

nyckelaktiviteter som återfinns i innovationsarbetet hos organisationerna. Det baseras på ett 

teoretiskt ramverk utifrån litteratur om ämnet samt en empirisk studie som utgörs av 14 

intervjuer med beskrivningar om 12 innovationsarbeten inom vården.  

Resultaten påvisar att de flesta vårdgivande organisationerna ej sysslar med innovationsarbete 

utan bedriver förändringsarbete av den egna verksamheten. Endast Stockholms läns landsting 

och ett stort sjukhus ansåg att innovationsarbete sker i vårdgivande organisationer. Det finns 

brister i struktur hos de vårdgivande organisationernas innovation- och förändringsarbete. Som 

stöd i organisationernas innovation- och förändringsarbete finns olika innovationskanaler. 

Ett genomlysningsinstrument utvecklas för att kunna genomlysa vårdgivande organisationers 

innovationsarbete. Som en rekommendation bör instrumentet ytterligare anpassas efter den 

specifika organisationens terminologi och arbete. 
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Abstract 

 

As decided by the Swedish Parliament, the public sector in Sweden needs to become more 

innovative. Government agencies need to deliver better services to the population through 

improving innovation, quality and productivity. The public sector in Sweden is mainly one of the 

most functioning in the world and the Swedish public has a strong confidence in the Swedish 

healthcare. There is constant improvement and development of healthcare and innovations have 

led to increased life expectancy and improving the quality of life as more and more diseases are 

cured or that the symptoms are alleviated with treatment.  

To be able to screen healthcare organizations innovative work, a framework of the key activities 

that are found in the innovation process of organizations is provided. The framework is based on 

a theoretical framework and an empirical study that consists of 14 interviews with descriptions 

of 12 innovation efforts in healthcare.  

The results indicate that most of the health care organizations are not engaged in innovation 

activities, but is conducting change management of its own operations. Only the County Council 

of Stockholm and a large hospital felt that they are doing innovative work. There are flaws in the 

structure of the healthcare organizations innovation effort. To support the organizations' 

innovation work, various innovative channels exists.  

A screening instrument developed to be able to screen the innovation effort of healthcare 

organizations. As a recommendation, the instrument should be further adapted to the specific 

organization's terminology and work. 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte och avgränsning för det utförda examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Statliga myndigheter behöver förmedla bättre tjänster till befolkningen genom att förbättra 

innovation, kvalitet och produktivitet, då det finns ständiga krav om ökad öppenhet, kvalitet och 

effektivitet. Tjänsteinnovation behövs för att öka livskvaliteten hos människor samt att förbättra 

samhället inom problemområden som bland annat större andel äldre befolkning (IfM och IBM, 

2008). 

Innovationsrådet, 2013: 

”Att innovationer i offentlig verksamhet är en aktuell fråga runt om i världen 

kan ses som ett uttryck för en frustration över att politiken och 

samhällsinstitutionerna inte i tillräckligt hög grad förmår att leverera det som 

eftersträvas, men också för en tilltro till människors inneboende förmåga att se 

nya lösningar och förverkliga dessa” 

Enligt beslut av Sveriges riksdag ska offentlig verksamhet i Sverige bli mer innovativ. Den 

offentliga sektorn i Sverige är till stora delar en av de mest välfungerade i världen men det finns 

betydande utmaningar att förbättra. Exempelvis finns det ett vikande förtroende för offentliga 

institutioner, långsiktig finansiering och hantering av vård och omsorg samt åldrande befolkning 

(Innovationsrådet, 2013). Dock har den svenska allmänheten ett starkt förtroende för sjukvården 

i Sverige (Rönnerstrand & Johansson, 2009). Det sker en ständig förbättring och utveckling av 

sjukvården, vilket bland annat yttras genom att under det senaste århundradet har innovationer 

inom sjukvården lett till ökad livslängd och förbättring av livskvalitet, ty alltfler sjukdomar botas 

eller att symptomen mildras med behandling (Sanandaji, 2012). 

Innovationer inom sjukvården återfinns som nya mediciner, teknologier och tekniker, men även i 

form av tjänsteinnovationer som nya behandlingsmetoder och arbetssätt (Sanandaji, 2012).  

Enligt Sanandaji är innovationsmöjligheterna inom sjukvården och andra former av tjänster 

varierande och omfattande, men kunskapen om dem är begränsad. Forskning om 

tjänsteinnovation en växande gren inom vetenskapen med visionen att etablera ett gemensamt 

språk och ramverk för ämnet samt att upptäcka den underliggande logiken hos komplexa system 

av tjänster (IfM och IBM, 2008).  

Enligt IfM och IBM (2008) är det viktigt för tjänstevetenskapen att förstå principerna och 

aktiviteterna i innovationsprocessen av tjänstesystem för att förstå och kartlägga grunderna i 

processen. Innovation hos de flesta tjänsteföretag uppkommer det dagliga arbetet, men vissa 

företag använder sig mer eller mindre av aktiviteter som finns i innovationsprocessen i de 

tekniska F&U-organisationerna. (Miles, 2008; RENESER Project, 2006)  

Allt detta leder till frågeställningen: 

1. Vilka är nyckelaktiviteterna som utmärker innovationsarbete i vårdgivande 

organisationer? 
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För att stimulera tjänsteinnovation inom sjukvården måste det även ske uppföljning av 

innovationsprocessen (Sanandaji, 2012), vilket leder till frågeställningen: 

2. Hur genomförs förändringsarbete för att förbättra innovationsförmågan i vårdgivande 

organisationer? 

Det finns en efterfrågan hos flera myndigheter i Sverige att i större utsträckning kunna söka och 

få handfast stöd att utveckla såväl den interna verksamheten som samverkan över myndighets- 

och organisationsgränser (Innovationsrådet, 2013).  

Sedan 2012 har projektet Innovationspiloterna av det svenska forskningsprogrammet PIEp stöttat 

innovationsprocessen hos svenska organisationer (PIEp, 2012). Detta har skett genom att låta 

studenter från KTH, Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Designhögskolan i 

Umeå och Jönköpings Tekniska Högskola genomföra en genomlysning av organisationens 

innovationsarbete med hjälp av intervjuer och en enkät. Därefter utformas en handlingsplan med 

aktiviteter i syfte att öka organisationens innovationsförmåga.  

I genomlysningen utförs intervjuer efter en intervjuguide från PIEp. Intervjuguiden är uppdelad i 

olika aspekter av innovationsprocessen efter en modell som baserats på The Pentathlon 

Framework (Goffin och Mitchell, 2010), se Figur 1.  Då intervjuguiden främst är utvecklad till 

att genomlysa F&U-intensiva organisationer uppstår svårigheter när den tillämpas på icke F&U-

intensiva organisationer, bland annat organisationer inom sjukvården. Problematiken utgår från 

ett antagande att inom de F&U-intensiva organisationerna är innovationsarbete en av de främsta 

arbetssysslorna för medarbetarna, medan inom vårdgivande organisationer är innovationsarbetet 

ej den högst prioriterade arbetssysslan. Den främsta arbetsuppgiften för vårdpersonal är att bota 

eller mildra sjukdomar hos patienter. PIEp efterfrågar därför ett anpassat 

genomlysningsinstrument, i form av en intervjuguide, till vårdgivande organisationer för 

kommande innovationspiloter. Därutav uppkommer frågan: 

3. Hur ska ett genomlysningsinstrument vara utformat för att göra en god genomlysning av 

vårdgivande organisationer? 

 

 

Figur 1. PIEp:s ramverk för genomlysningsinstrumentet. 

1.2 Syfte 

Att identifiera och formulera ett ramverk av de nyckelaktiviteter som utmärker 

innovationsarbetet i vårdgivande organisationer. Skapandet av ett genomlysningsinstrument till 

innovationspiloter vid vårdgivande organisationer för att underlätta genomlysningen av 

organisationernas innovationsförmåga ska baseras på ramverket. 
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1.3 Avgränsning 

Som ett förtydligande innefattar ramverket nyckelaktiviteter i innovationsarbetet hos 

vårdgivande organisationer, vilket ej inkluderar medicintekniska organisationer. Den empiriska 

studien avgränsas till att innefatta vårdgivande organisationer i Stockholm, Sverige. För att utöka 

förståelsen av Innovationspiloternas arbete genomförs nio intervjuer med deltagande företag från 

Innovationpilotsprojektet under sommaren 2013 som en del av uppföljning av projekten. 

Resultatet från uppföljningsintervjuerna inkluderas ej i detta examensarbete.  
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2 METOD 

Detta kapitel beskriver de metoder som har använts för att besvara examenarbetets 

frågeställningar. 

För att besvara frågeställning 1 och 2 utformas ett ramverk av nyckelaktiviteter som utmärker 

innovationsarbete inom vårdgivande organisationer. Ramverket skapas i en analys av ett 

utformat teoretiskt ramverk och en genomförd empirisk studie. Utifrån ramverket anpassas 

PIEp:s intervjuguide till att kunna genomlysa innovationsförmågan i vårdgivande organisationer. 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket över nyckelaktiviteter inom tjänsteinnovation samt innovationsarbete 

inom sjukvården grundas i en litteraturstudie med inriktning på innovationsprocessen i icke 

F&U-intensiva organisationer. Studien fokuserar på innovationsarbete i organisationer som 

sysslar med tjänsteinnovation samt litteratur om innovation och förbättringsarbete i vårdgivande 

organisationer. Litteratur insamlas genom sökning i KTH Bibliotekets sökmotor KTH Primo, 

samt genom rekommenderad litteratur från deltagare i intervjuerna i den empiriska studien, se 

avsnitt 2.2. 

2.2 Empirisk studie 

Den empiriska studien av nyckelaktiviteterna i innovationsarbetet hos vårdgivande 

organisationer utförs med standardiserade, öppna intervjuer. Intervjuerna följer en strukturerad 

guide med öppna frågor, vilket enligt Turner (2010) tillåter deltagarna att bidra med detaljrik 

information om deras synsätt och erfarenheter av innovationsarbete i vårdgivande organisationer, 

samt tillåter intervjuaren att ställa följdfrågor för att få ökad förståelse om ämnet. Turner (2010) 

adresserar en risk om svårighet med jämförelse av resultatet från öppna frågor då svaren kan 

skilja sig från varandra, medan McNamara (2009) anser att den strukturerade formen av intervju 

tillför en enklare analys och jämförelse av svaren då samma frågor ställs till alla deltagare. 

Intervjudeltagarna kan delas in i tre grupper; innovationspiloter hos vårdgivande organisationer, 

representanter från vårdgivande organisationer samt representanter från innovationsstödjande 

organisationer. Därav används tre olika intervjuguider till intervjuerna, på grund av 

intervjudeltagarnas olika bakgrund. Intervjuguiderna kan ses i Bilaga A.  

För att finna intervjudeltagare till den empiriska studien kontaktas omkring 100 sjukvårdsenheter 

och innovationsstödjande organisationer i Stockholmsområdet. 14 intervjuer genomförs med 

varierande organisationer i avseende på aspekterna; verksamhetstyp, ägarform samt storlek, se 

Tabell 1. Intervjuerna pågår under 45-60 minuter. Fem av intervjuerna sker över telefon på grund 

av förutsättningar hos deltagarna medan resten äger rum hos den intervjuade verksamheten. Alla 

intervjuer spelas in och genom lyssning av inspelningarna sammanställs de olika 

organisationernas arbete med innovation i form av fallbeskrivningar, se Bilaga B. Utifrån 

fallbeskrivningarna identifieras aspekter av likheter och olikheter mellan organisationernas 

innovationsarbete, som utgör ramverket i den empiriska studien. För att få en överblick över 

vardera aspekt sammanställs utdrag från fallbeskrivningarna som berör de olika aspekterna i 

kolumner i en Excel-fil. 
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Tabell 1. Beskrivning av intervjuade organisationer. 

Organisation Verksamhetstyp Ägarform Storlek Intervjuade personer 

Geriatrisk verksamhet Vårdgivande Privat ägd 450-500 anställda Verksamhetschef samt 

kvalitetssamordnare 

Specialistklinik Vårdgivande Privat ägd 8 anställda Verksamhetschef 

Demensboende Vårdgivande Privat ägd 56 rum Innovationspiloter 2013 

Hemsjukvårdsverksamhet Vårdgivande Privat ägd 40-tal anställda Innovationspiloter 2013 

Rehabiliteringsverksamhet Vårdgivande Offentlig 65 anställda Verksamhetschef 

Akademisk vårdcentral Vårdgivande Offentlig 40 anställda Samordnare 

Innovationsstödjande 

verksamhet (stort sjukhus) 

Stödjande Offentlig 20-30 anställda Ansvarig för utvecklingen 

av e-Hälsa 

F&U-stödjande verksamhet 

(kommun och landsting) 

Stödjande Offentlig 10 arbetare Projektledare 

Kvalitet och patientsäkerhetsstab 

(stort sjukhus) 

Drivande Offentlig 40 anställda Omvårdnadschef 

Stockholms läns landsting Drivande Offentlig Stort Innovationsdirektör 

Kliniskt träningscentrum 

(stort sjukhus) 

Utbildande Offentlig 8 anställda Chefsassistent 

Examensarbete i tjänstedesign 

(stort sjukhus) 

Projekt Offentlig Litet Teknologer från KTH 

2.3 Analys av teoretiskt ramverk och empirisk studie 

För att skapa ett ramverk samt att besvara frågeställningarna 1 och 2 utförs en analys och 

jämförelse av det teoretiska ramverket och den empiriska studien. Analysen utgår ifrån att 

identifiera aspekter av innovationsarbete i vårdgivande organisationer som kan återfinnas i såväl 

det teoretiska ramverket och den empiriska studien. Med den empiriska studien som 

utgångspunkt finnes litteratur i det teoretiska ramverket som understryker resultat från den 

empiriska studien. 

2.4 Genomlysningsinstrument  

Utifrån den erhållna kunskapen om innovation- och förbättringsarbete i vårdgivande 

organisationer från analysen av den empiriska studien skapas ett genomlysningsinstrument för att 

underlätta och ge möjlighet till en god genomlysning av innovationsförmågan i vårdgivande 

organisationer. Instrumentet är en anpassning av PIEp:s genomlysningsinstrument som baseras 

på som baserats på The Pentathlon Framework (Goffin och Mitchell, 2010). Frågorna i de sju 

aspekterna av innovationsarbete från PIEp:s intervjuguide anpassas var för sig utifrån de 

nyckelaktiviteter som identifieras i analysen. Analysens påverkan på anpassningen av 

intervjuguiden kan ses i kapitel 6. Genomlysningsinstrumentet utformas med stöd från tidigare 

innovationpiloters erfarenheter av att anpassa PIEp:s genomlysningsinstrument till att genomlysa 

innovationsförmågan i vårdgivande organisationer samt med stöd från representanter från Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms läns landsting. Innovationspiloterna och 

representanterna från HSF stöttade utformningen av genomlysningsinstrumentet med synpunkter 

om terminologi och frågors relevans för vårdgivande organisationers innovationsarbete. 

Genomlysningsinstrumentet ska besvara frågeställning 3 genom att vara ett exempel på hur ett 
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sådant instrument ska vara utformat för att göra en god genomlysning av vårdgivande 

organisationers innovationsförmåga.  
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3 TEORETISKT RAMVERK 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för den 

utförda studien. 

Enligt Sanandaji (2012) är sjukvården en konservativ bransch där innovationer och förändringar 

som ger tydliga fördelar kan ta lång tid att slå igenom. Det är svårt att förändra 

sjukvårdpersonalens agerande, de medicinska behandlingssätt som föredras samt 

vårdorganisationers struktur.  

För att öka stödet och stimulansen av innovations- och förändringsarbete i offentliga 

verksamheter är det av stor vikt att åstadkomma ett ökat fokus på behov, värdeskapande och 

system samt ett ökat handlingsutrymme att pröva nya tjänster och former. Utöver detta är det 

även nödvändigt att åstadkomma en infrastruktur för idé- och kunskapshantering, samt en stärkt 

förmåga att bedriva innovations- och förändringsprocesser. Det finns även behov att skapa nya 

instrument som främjar långsiktiga investeringar i svårlösta samhällsfrågor (Innovationsrådet, 

2013). Innovationsrådet ser även en stor vikt i att stimulera samtal i offentlig verksamhet hos 

dem som i sitt dagliga arbete utvecklar verksamheten. Enligt ett ramverk av Herzlinger (2006) 

finns det tre sorters innovation inom sjukvården; användarfokuserad innovation, teknisk 

innovation och affärsmodellsinnovation. 

3.1 Värdeskapande 

I svenska offentliga verksamheter handlar innovation huvudsakligen om tjänste- och 

systemutveckling samt ska deras innovationsprocesser syfta till att skapa värde för människor, 

företag och samhället (Innovationsrådet, 2013).  

Tjänsteinnovation kan definieras som en kombination av teknologisk innovation, 

affärsmodellinnovation, socialorganisatorisk innovation samt efterfrågan-innovation (demand 

innovation) med syftet att förbättra existerande tjänstesystem (inkrementell innovation), att skapa 

nya värdeförslag eller att skapa nya tjänstesystem (radikal innovation). Tjänsteinnovation kan 

även resultera från nya kombinationer av existerande tjänsteelement (IfM och IBM, 2008).  

Enligt Gallaher, Link och Petrusa (2005) utvecklas tjänsteinnovationer kontinuerlig på grund av 

konkurrenskraft och de relativa låga kostnaderna att modifiera dem. 

Många tjänsteinnovationer uppkommer ur eller utnyttjar teknisk innovation, bland annat 

innovationer inom informationsteknik (Sanandaji, 2012; Gallaher, Link & Petrusa, 2005). Ett 

ramverk för tjänsteinnovationsprocessen inom informationsteknik delar in processen i 

innovationsstadier beroende hur värdet ska behandlas (Wooder and Baker, 2012).  

1. Skapa värde för kunden – Det första stadiet är en upptäckande fas där ett värde för 

kunden ska skapas. En förståelse för kundbehoven ska erhållas och värdet ska byggas 

kring de behov som ej än har uppnåtts. 

2. Leverera värde – I det andra innovationsstadiet ska ett koncept över tjänsten 

utformas. Produkt och tjänst ska balanseras för att ge rätt kunderbjudande och 

affärsmodell.  

3. Fånga värdet – I det tredje stadiet måste organisationen förstå hur det skapta och 

levererade värdet ska fångas, oftast är det införlivat i affärsmodellen. 

4. Försvara värdet – Det fjärde stadiet är en utvecklande fas för att snabbt pröva 

kundreaktionerna på tjänsten och därefter förfina erbjudandet. Här skapas även ett 

partnernätverk. 

5. Behåll värdet – Sista stadiet är en leveransfas där förberedelse för kommersiell 

distribution sker. Tjänstesystemet ska vara töjbart för att kunna utvecklas 

kontinuerligt. 
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Inom The National Health Service (NHS) i Storbritannien samexisterar tre modeller för 

värdeskapande med differentiell syn på patientens påverkan och involvering i skapandet och 

utvecklandet av vårdtjänster; mass-produktion (mass-production), mass-anpassning (mass-

customisation) samt mass-samverkan (mass-collaboration) (Freire & Sangiorgi, 2010). Vid 

modellen mass-produktion är fokus när vårdtjänster skapas att med hög effektivitet bota eller 

motverka sjukdomar. Modellen är det vill säga sjukdomscentrerad där designfokus ligger på att 

öka tjänstens effektivitet. Mass-anpassning är ett patientcentrerat paradigm för värdeskapande 

inom sjukvården. Tjänstesystem ska skapas och utvecklas efter patienternas behov och 

leveransen ska vara personifierade tjänster. Designfokus ligger på förhållandet mellan interaktion 

och tjänst samt ska vårdtjänsterna skapa effektiva vägar inom sjukvården för patienten. 

Utvecklandet av tjänsterna ska fokuseras på patienternas erfarenheter och upplevelser. 

Marknadsundersökningar används för att bättre förstå användarna av vårdtjänsterna i form av 

deras behov och krav på sjukvården. Till sist nämner Freire & Sanigiorgi (2010) även den 

patientledda modellen mass-samverkan för värdeskapande av tjänster inom sjukvården. 

Tjänsterna som skapas utifrån modellen ska ändra sjukvårdsystemet till att ge en valbar och 

personifierad vård samt ge patienter och befolkningen inflytande i att förbättra deras hälsa. 

Synen på vårdtjänsternas funktion förändras från att de i sin egen natur ska förbättra patienternas 

hälsa till att vårdtjänsterna tillsammans med patienter fungerar för att stödja patienterna med 

deras vårdbehov. Designfokus i skapandet av tjänster ligger här på beteendeförändring och nya 

tjänstemodeller. De tre modellerna samexisterar på grund av att de besvarar olika 

utvecklingsbehov inom sjukvården samt att det sker en pågående transformation av utvecklingen 

av tjänster, från att utgå från behandlingskoncentrerade och centraliserade vårdmodeller till 

användandet av tjänstemodeller som är samhällsbaserade, koncentrerade på hälsa samt 

samproducerad. 

3.2 Idégenerering och idéhantering 

Sanandaji (2012) föreslår att arbetssättsinnovationer inom sjukvården ska främjas och stimuleras 

bland annat genom att skapa innovativa miljöer samt att ta lärdom av kunder, användare och 

misstag. Utöver detta är det även viktigt att ta lärdom från tjänsteinnovationer i andra 

vårdorganisationer och tjänsteföretag i andra branscher för att främja och stimulera 

arbetssättsinnovationer inom sjukvården (ibid).  Även VINNOVA (2013) belyser att en 

innovativ miljö måste finnas för att stimulera tjänsteinnovation inom den offentliga sektorn. 

Sanandaji (2012) förklarar även vikten av att sprida information om tjänsteinnovationer som kan 

skapa förbättring i sjukvården, då möjligheterna är stora att enskilda verksamheter kan inspireras 

av dessa innovationer i nytänkande av arbetssätt.  

Hanteringen av idéer och förslag till nya innovationer från medarbetare i offentlig verksamhet 

måste förbättras hos den offentliga sektorn (Innovationsrådet, 2013; Sanandaji, 2012; 

VINNOVA, 2013). Det måste även finnas utrymme för innovationstänkande i strukturen av 

organisationen hos offentliga verksamheter. Idag finns så kallade Innovationsslussar i den 

svenska sjukvården, som ska etablera en struktur som fångar upp idéer från vårdpersonalen och 

omsätta dem till konkreta produkter eller tjänster (VINNOVA, 2013).  

3.3 Process 

Aktiviteter inom F&U av produkter återfinns inte i tjänsteinnovationens process, men i vissa fall 

inom tjänsteinnovation kan dessa aktiviteter återfinnas i olika grad (Miles, 2008; RENESER 

Project, 2006). Enligt Gallaher, Link och Petrusa (2005) utför tjänsteorganisationer en viss egen 

forskning samt sker utveckling främst relaterad till att öka, omforma och omkonfigurera annan 

patentskyddad teknik. Enligt RENSER projektet (2006) är aktiviteterna i 

tjänsteinnovationsprocessen väldigt beroende på vilken sort av tjänsteinnovation det handlar om 
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samt i vilken bransch, att det inte går att fastställa ett ramverk av aktiviteter för alla 

tjänsteinnovationsprocesser.  

Freire & Sanigiorgi (2010) redovisar fyra fall där designteam har utvecklat tjänster inom 

sjukvården med mer eller mindre involvering av intressenter inom sjukvården. Tre av de fyra 

fallen delade upp designprocessen i fyra faser; upptäck (discover), definiera (define), utveckla 

(develope) samt leverera (deliver) som i ett fall byttes ut mot implementera. I ett av fallen var 

faserna hämtade från The Design Councils Double Diamond metod (The Design Council, 2013). 

Där delades de fyra faserna in i två större faser; ”ytlig dykning” vilken innehöll fasen upptäck 

samt ”djupdykning” där faserna definiera, utveckla och leverera ingick. I ytterligare ett fall 

delades designprocessen in i dessa två faser. 

Testning av tjänsteinnovationer måste ske med de riktiga användarna, vilket försvårar testningen 

i form av rum, antal test samt ökar kostnader för testning (Gallaher, Link & Petrusa, 2005). 

Gallaher, Link och Petrusa belyser även svårigheten med att ansökan om patent och 

mönsterskydd av tjänsteinnovationer på grund av komplexiteten av tjänstesystem. 

3.4 Involverade aktörer 

I den offentliga sektorn, inklusive sjukvården, sker utveckling av nya produkter och tjänster ofta 

i samverkan med kunder och användare. Under de senaste åren har det påbörjats ett skifte i 

synsätt på kunder och användares ställning och roll i utvecklingen av offentliga verksamheter. 

Det finns behov att synen på kunden eller användaren som mottagare av tjänster ska ersättas med 

syn där denne är medskapare och en värdefull källa till förnyelse (Innovationsrådet, 2013; 

Sanandaji, 2012; VINNOVA, 2013).  

Enligt Soete and Miozzo (2001) är tjänster inom sjukvården betraktad som till stor del 

leverantör-dominerad. Men Miles (2008) vill även tillägga att sjukvården i många länder 

bedriver sin egen F&U inom tjänsteinnovation samt är starkt länkade till universitet. Sjukvården 

har en större andel personal med hög kompetens om området än många andra organisationer 

inom den leverantör-dominerande sektorn.  

Enligt Freire & Sanigiorgi (2010) har vårdtjänster utvecklats från att vara centraliserade och 

sekventiella modeller för värdeskapande till att vara mer fördelade och öppna paradigmer där 

befolkningen ses som medskapare av deras egna välmående. 

3.5 Påverkande faktorer 

Herzlingers (2006) ramverk fastställer att innovation inom sjukvården i USA påverkas av sex 

krafter; intressenter, finansiering, policy, teknik, kunder och ansvarighet. 

Utifrån fyra fall av tjänstedesign inom sjukvården har Freire & Sanigiorgi (2010) funnit drivande 

eller motverkande faktorer för tjänsteinnovationer inom sjukvården. Den ena faktorn berör att i 

tjänstedesignprocessen måste problemet definieras utifrån alla involverade aktörers perspektiv 

och eventuella grundläggande antaganden som formar deras praktik eller livsstil måste blottas 

(Junginger, 2008) för att innovationen ska accepteras och användas av alla aktörer den ska 

beröra. Exempelvis om läkarna inte använder tjänsten då de inte ser nyttan i att använda den 

fallerar tjänsten, även om den är accepterad av övriga intressenter (Freire & Sangiorgi, 2010). En 

barriär för radikal tjänsteinnovation inom sjukvården är den väl rotade modellen av social 

interaktion i förhållandet mellan läkare och patient (Freire & Sangiorgi, 2010). 
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Även designernas förståelse för sin roll i skapandet av vårdtjänster kan bilda ett hinder för 

tjänsteinnovation inom sjukvården (Freire & Sangiorgi, 2010). Inom mass-samverkanmodellen 

måste designerna utveckla tjänster med utrymme för antagande och anpassning från 

sjukvårdsverksamheterna och andra intressenter för att tjänsten ska vara användningsbar för 

användarna. 
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4 EMPIRISK STUDIE 

Detta kapitel presenterar den empiriska studien som baseras på de utförda intervjuerna. 

Sjukvården i Sverige kan vara offentlig eller privatägd. Sjukvården i Stockholm kan delas in i 

fyra områden; vårdcentraler, barn- och mödrahälsovård, specialistvård samt akutvård (Freilich, 

2014). Akutvården innefattar sjukhus med akutmottagningar. Det finns även lokala sjukhus och 

närsjukhus där behandlingen oftast sker i öppen vård. De intervjuade vårdgivande 

organisationerna består av både offentliga och privat ägda verksamheter, vårdcentral, 

specialistvård och akutvård. För utförliga beskrivningar av de intervjuade organisationernas 

förändring- och innovationsarbete, se Bilaga B. 

4.1 Förändringsarbete inom vårdgivande organisationer 

De vårdgivande organisationerna sysslar med förändringsarbete (kan även benämnas 

förbättrings- eller utvecklingsarbete) av rutiner, arbetssätt och organisation. Hos vissa är detta 

arbete mer strukturerat än hos andra. Oftast berör arbetet endast den egna verksamheten eller 

även endast den egna enheten i verksamheten. Förändringsarbete kan till exempel handla om 

servering av mat samt registrering i journaler för att få bättre flöden. 

De flesta av de vårdgivande organisationerna förknippar inte termen innovation med sitt 

förändringsarbete. För flertalet innebär innovation inom sjukvården att utveckla ny medicinsk 

teknik. Vissa vårdgivande organisationer deltar som testobjekt av medicinsk teknik i 

innovationsprojekt från medicintekniska organisationer. Den enda av de vårdgivande 

organisationerna som anser sig syssla med innovationsarbete är sjukhuset. Innovationsarbetet för 

att förbättra kvalitet och patientsäkerheten på sjukhuset sker genom sjukhusets kvalitet- och 

säkerhetsstab, vars arbetsuppgifter är att finna nya vägar, förbättra arbetssätt och även att 

inventera marknaden för att finna barriärer för att göra sjukvården säkrare. Innovationsarbetet på 

sjukhuset kan även ske inom dess verksamheter, vilket dess kliniska träningscentrum arbetar 

med för att utveckla nya attrapper. Dock är inte denna verksamhet i kontakt med patienter, då de 

utbildar sjukhusets vårdpersonal med attrapperna. Sjukhuset har även en innovationsstödjande 

verksamhet som ska stödja sjukhusets verksamheter och personal i innovationsarbetet (dess 

arbete beskrivs i avsnitt 4.2.1). Organisationen utvecklar inte lösningar, utan hjälper sjukhusets 

övriga verksamheter att komma vidare med sin idé. 

De offentliga verksamheterna anger att patienten är deras kund som de ska leverera god vård till, 

medan de privata vårdgivande organisationerna anser att remittenten, det vill säga beställaren av 

tjänsterna, är kunden men att verksamhetens arbete är riktad mot patienterna. Enligt Stockholms 

läns landsting är den yttersta kunden är alltid medborgaren.  

De vårdgivande verksamheternas drivkraft till att bedriva förbättring-, och förändring- och 

utvecklingsarbete är: 

 att utöka möjligheterna till att ge god och säker vård till patienterna, 

 att öka tillgängligheten för patienterna, 

 att vara attraktiva vårdgivare hos remittenten, 

 att vara anpassningsbara för förändrade förutsättningar, 

 att förbättra verksamheten finansiellt samt  

 att skapa en bra arbetsmiljö för verksamheternas personal. 

Enligt Stockholms läns landsting är drivkraften till innovations- och förändringsarbete i 

sjukvården att förbättra och förenkla för patient och personal. I Stockholm är vårdmarknaden 

väldigt stor med många olika vårdaktörer (privata, offentliga, stora och små) där innovation kan 

leda till att vårdepisoden och vårdkedjan underlättas och effektiviseras för patienterna. 
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Landstinget vill effektivisera vården för att förbättra för patienten i slutändan. Innovation är ett 

stort begrepp som inte endast är allmän utveckling, nya produkter, nya tjänster och nya arbetssätt 

utan handlar även om ett nytt tänk och en positiv anda. Det finns behov av utrymme för 

innovation i vårdgivande organisationer. 

4.1.1 Förändring- och innovationsarbetes struktur 

Många av de intervjuade vårdgivande verksamheterna har ingen formell struktur för sitt 

utvecklingsarbete. Den informella strukturen är ofta simpel eller ej existerande. 

Verksamhetschefen hos den privat ägda hemvårdsverksamheten efterlyser ett mer strukturerat 

sätt att arbeta med utvecklingsarbete inom verksamheten, men hos medarbetarna finns delade 

meningar om nyttan av förändringsarbete och ingen saknar ett mer strukturerat arbetssätt att 

hantera nya idéer och lösningar. 

Den stora, privat ägda, geriatriska verksamheten använder sig av de erkända modellerna Lean 

Healthcare (Wickramasinghe et al., 2014) och Situationsanpassat ledarskap II (Blanchard 

Sverige AB, 2014) som strukturer i sitt utvecklingsarbete, samt innehar kvalitetscertifiering med 

ledningssystem på plats. Enligt verksamheten är ledarskapet en viktig framgångsfaktor för att 

driva förändringsarbetet. Det är viktigt att tid avsätts till arbetet på ett tydligt sätt. 

Även en av de tre enheterna i den offentliga rehabiliteringsverksamheten använder sig av Lean 

Healthcare i sitt utvecklingsarbete, ty enhetschefen har varit engagerad och drivande i konceptet 

för att eliminera onödigt arbete och skapa en smidig organisation. Den enheten har haft den 

svåraste ekonomiska situationen i verksamheten.  Men enligt verksamhetschefen är det en av de 

andra två enheterna som har varit mest förändringsbenägen, ej enheten som arbetar efter Lean 

Healthcare-strukturen. Verksamhetschefen anser att den stora förändringsbenägenheten beror på 

drivande personligheter i enheten. 

Som tidigare nämnt är kvalitet och patientsäkerhetsstaben på sjukhuset en drivande kraft till 

sjukhusets innovationsarbete. Staben driver innovationsarbete att göra dess vård säkrare för 

patienter tillsammans med verksamheter och avdelningar på sjukhuset.  

4.1.2 Idégenerering och idéhantering  

Inom de vårdgivande organisationerna uppkommer ofta idéer till nya lösningar för 

verksamheterna utifrån identifierade problem. Problemen diskuteras vid möten eller 

planeringsdagar och idéer till lösningar för problemen kommer förhoppningsvis upp under dessa 

sammanträden. Hos vissa vårdgivande organisationer är de uppkomna idéerna väldigt små och 

lätta att applicera i verksamheten. 

Problem inom vårdgivande organisationer kan identifieras på flera olika sätt. Vanligt 

förekommande är att problem identifieras utifrån avvikelser. Genom avvikelser (bland andra 

vårdavvikelser och avvikelser från arbetssätt) fås upplysningar om problem i sjukvården och 

utifrån dessa problem kan idéer till förändringar och innovationer dyka upp. 

Patientavvikelser/vårdavvikelser visar att de vårdgivande verksamheterna har åsamkat 

patientskada, där förbättringar i verksamheterna är nödvändiga för att förhindra fler 

patientskador. Problem kan även hittas genom mätningar. Vissa verksamheter har kontinuerlig 

mätning av data ur deras journalsystem. Det sker även punktpermententmätningar i hela Sverige 

varje vår och höst där till exempel antal uppkomna trycksår hos patienter mäts. 

Journalgranskningar är även sätt att finna problem i kvaliteten av sjukvården. 

Upplysningar om problem eller idéer till förbättringar av sjukvården kan även komma från 

patienter genom enkäter eller att de underrättar vårdpersonal under behandling. Den geriatriska 

verksamheten lyfter fram ett förekommande problem att verksamheten inte har en kultur eller 

organisation som fångar upp praktiska idéer från dem som arbetar nära patienterna 

(sjuksköterskor, undersjuksköterskor och paramedicinare). Även hos hemsjukvårdsverksamheten 
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lyfts det fram att patienter och anhöriga delger åsikter om förbättringar av vården till 

medarbetarna vid behandling.  

En ytterligare källa till upplysning av problem eller idéer är ständig återkoppling från 

organisationernas vårdpersonal. Ett exempel är den offentliga rehabiliteringsverksamheten, som 

försöker uppmuntra medarbetarna att delge idéer och lösningar eftersom de ofta innehar de 

praktiska lösningar, enligt organisationens verksamhetschef. Denna uppmuntran sker genom 

individuella samtal och möten. Verksamhetschefen uttrycker en uppfattning om att en stressig 

arbetsmiljö för kan reducera viljan hos medarbetarna att delge nya idéer, eftersom de då saknar 

reflektionstiden att tänka ut lösningar. Även den geriatriska verksamheten uppmuntrar 

personalen att dela med sig av idéer, vilket sker genom anpassat ledarskap utifrån personalens 

utveckling/mognad enligt modellen Situationsanpassat ledarskap II. Enligt verksamheten gör 

personalen de bästa bedömningarna för bättre vård. Verksamheten anser att förbättring är en 

grund av medarbetarskapet, personalen ska känna att de är delaktiga och kan skapa nytta.  

Återkoppling och insamling av idéer från vårdpersonal kan ske vid individuella samtal med en 

enhets- eller verksamhetschef, spontana som planerade, samt vid olika möten i de vårdgivande 

verksamheterna. Hos hemsjukvårdsverksamheten delger personalen nya idéer och lösningar med 

VD spontant och Vd:n bevarar sedan förslagen i sitt huvud.  Verksamhetens personal anser att 

detta är en bra metod för idéinsamling, trots att många potentiella idéer rinner ut i sanden. Även 

hos den privatägda specialistkliniken delger personalen idéer och lösningar till 

verksamhetschefen så fort ett problem har upptäckts. Verksamhetschefen anser att detta sätt att 

samla in funna problem, idéer och lösningar fungerar i verksamheten eftersom den är liten. 

Sjukhusets kvalitet och patientsäkerhetsstab finner även nya innovationer genom utforskningar 

av vilka innovationer som finns på världsmarknaden, bland annat genom studieresor. Den 

innovationsstödjande organisationen hos sjukhuset uppmuntrar verksamheter att finna idéer 

genom att besöka dem och får igång samtalet till förbättringar. Det finns många idéer i 

vårdgivande organisationer, men processen för genereringen av lösningar behöver förbättras. Ju 

bredare perspektivet är vid genereringen desto bättre lösningar blir det. Även en process för att 

välja ut lösningar behövs. 

4.1.3 Val av lösningar och utvecklingsarbete 

Arbetet med att utveckla idéer till lösningar för verksamheten skiljer sig åt mellan de olika 

organisationerna. Vissa organisationer har ett mer strukturerat arbetssätt med utvecklingen av 

nya lösningar, bland annat genom ledningsgrupper och delmål. I andra vårdgivande 

verksamheter sker utvecklingsarbetet på möten för att sedan initiera test av lösningen direkt 

därpå. Även storleken på problemet som ska åtgärdas och lösningen i sig påverkar graden av 

struktur för att utveckla lösningen. 

Hos den akademiska vårdcentralen kan ibland diskussion startas på fikaraster och sen startas en 

arbetsgrupp för att förbättra och lösa problemet. Verksamheten bestämmer sig för en lösning och 

sedan testar den. Verksamheten har flera projekt som pågår och även projekt som ligger på is. 

AVC-teamet och samarbetspartners för dialog om vilka projekt som ska fortskrida. Mindre 

utvecklingsprojekt har ledningsgrupp och arbetsgrupp där projektet kan avbrytas vid sämre 

uppvisade delmål. Den akademiska vårdcentralen har inget strukturerat arbetssätt kring att ta 

fram flera lösningar på ett problem och utvärdera dem. Enligt verksamheten ska förhoppningsvis 

AVC på sikt kunna bidra till ett mer strukturerat arbetssätt kring detta och även utvärdering av 

vilken nytta förändringar ger.  

Om rehabiliteringsverksamheten kommer fram till en lösning som de tror på, då testas metoden 

under en period. De bestämmer hur länge den ska prövas och när den ska utvärderas, vilket är 

varierande beroende på hur många förändringen berör. Verksamheten gör tillsammans med en 

ekonom riskanalyser och simuleringar för att säkerställa en lösnings lönsamhet innan påbörjad 
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testperiod. Är det stora förändringar är det verksamhetschefen som beslutar om vilka 

förändringar som skall fortskrida, men vid mindre förändringar är det enhetscheferna som fattar 

beslutet. Ekonomin styr vilka förändringar som är viktigast att påbörja. Arbetsmiljö- och 

kvalitetsförbättringar får göra avkall. När ekonomin är stabil kan utvecklingsarbete av 

arbetsmiljö samt kvalitet och patientsäkerhet ske. Under själva prövningstiden utvecklas 

lösningen inte vidare på grund av tidsbrist. Ibland upptäcker de att konceptet inte fungerar eller 

leder till en förbättring. Om en förbättrad lösning är självklar och enkel kan ändringen ske i 

konceptet. Vanligen är det ett koncept tills utvärderingen. De som är involverade i testningen är 

de som inbegriper av den nya lösningen. 

Hos specialistkliniken sker utvecklingen från idé till lösning i diskussion med personalgruppen. 

De använder ingen mall att finna nya lösningar. Enligt kliniken har de flesta problem en enkel 

lösning som inte kräver ett koncept utan endast till exempel att en telefontid ändras. Vid ett mer 

komplicerat problem tar verksamhetschefen hjälp av de två till tre närmaste berörda av 

problemet och diskuterar fram flera lösningar. Verksamheten beslutar om lösningar och 

idéägaren förverkligar sedan lösningen. De väljer snabbt och enkelt att införa någon av 

lösningarna med risken att det kan bli fel. Verksamheten är öppen för att testa felaktiga 

lösningar. De testar och utvärderar lösningarna på plats. Enligt verksamhetschefen är det viktigt 

med kort förarbete om det rör organisatoriska och tillgänglighetsfrågor, ej 

patientsäkerhetsproblem. Organisationens förmåga att finna nya lösningar är extremt hög enligt 

verksamhetschefen eftersom de har ett öppet förhållningssätt till att lägga fram nya lösningar och 

ta felaktiga beslut.  

Hos hemsjukvårdsverksamheten hjälper de varandra att finna lösningar på problem samt bokför 

detta noggrant. De tar hjälp av allas erfarenheter för att finna lösningar. De kommer förslag 

tillsammans, diskuterar, testar, utvärderar och itererar denna process tills målen är nådda. 

Problemen som dyker upp är sällan stora. Många medarbetare i verksamheten utvecklar sitt eget 

arbete och delar sedan med sig av förbättringen vid lunchraster. 

Sjukhusets kvalitet och patientsäkerhetsstab diskuterar vilka projekt som ska fortskrida och hur 

detta ska ske. Verksamheten har krav från högre nivå i sjukhuset att projekts lönsamhet 

åtminstone ska vara kostnadsneutralt. Riskanalys genomförs alltid samt har verksamheten budget 

att förhålla sig till. De bestämmer vilken lösning de vill prova, sedan kan modellen för projekten 

ändras under projektets framfart. De utför tester hela vägen, även i pilotprojekten, för att testa 

olika verktyg och maskiner i sjukvårdsmiljön. Inga strukturerade mallar finns för projekten, men 

de har styrgrupp och uppföljningsmöten som kan leda till avbrott.  

Den geriatriska verksamheter har en klar struktur för utvecklingsarbetet av nya lösningar, 

eftersom de arbetar efter Lean Healthcare. Vid enhetsmöten fångas avvikelser upp och vid de 

möten som sker framför en kaizentavla från Lean Healtcare sker lägesanalys av pågående 

förbättringsprojekt samt diskussion om hur arbetet med dem ska fortskrida. Varje enhet ska ha 

tre parallella förbättringsarbeten igång. På tavlorna finns det möjlighet samla in idéer. Enheten 

hittar lösningar till problemen som uppkommer i verksamheten genom 1-2-3-4 metoden, vilket 

enligt verksamheten innefattar brainstorming på enskild nivå, par och sedan i grupp där 

medarbetarna ska reda ut orsaken till avvikelsen.  
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Den geriatriska verksamheten arbetar efter PDCA-cykeln (Gershon & Rajashekharaiah, 2013) 

som metod för att kontrollera förbättringsprojektens framfart. Det är sällan en lösning på ett 

problem och verksamheten bestämmer sig för ett paket av lösningar att fortskrida med. PDCA-

cykeln involverar fyra faser: 

 Plan, en planeringsfas där problemet ska identifieras och analyseras. 

 Do, en utvecklingsfas av lösningar där även tester förekommer. 

 Check, en mätning- och utvärderingsfas där mätning av lösningen effekt och en analys av 

vad som kan förbättras med lösningen sker. 

 Act, en implementeringsfas av den förbättrande lösningen. 

4.1.4 Implementering 

I flera vårdgivande verksamheter sker implementering av nya lösningar vid arbetsplatsträffar och 

möten. Om den nya lösningen är på klinikgemensam nivå hos den geriatriska verksamheten har 

verksamheten en rutin för hur implementeringen ska genomföras eftersom fler medarbetare blir 

påverkade av lösningen än om den skulle vara på enhetsnivå. Först beslutar klinikledningen om 

en förändring ska bli klinikgemensam. Nästa steg är att ledarforum med chefer och ledare på 

kliniken får informationen och möjlighet att diskutera förändringen. Därefter får 

samverkansgruppen ta del av förändringen och förändringen introduceras på arbetsplatsträff samt 

beskrivs på intranätet. Sedan kommer en träningsperiod av förändringen. 

För att skapa acceptans för en förändring måste en angelägenhet skapas. Det ska grundas på 

fakta och evidens. Det måste skapas ett engagemang och vilja till förändring hos medarbetarna. 

Det är lättare att skapa acceptans hos vårdpersonalen för den nya lösningen om verksamheten är 

liten samt om lösningen påverkar en medarbetares förmåga att bedriva sitt arbete. Det är svårare 

att få acceptans för en förändring om medarbetaren inte har nytta av lösningen i sitt arbete, men 

den är bra för patienten i senare steg. Lösningen kan dessvärre bli bortglömd i medarbetarens 

övriga dagliga arbete. Det är även lättare att skapa acceptans för en förändring om personalen har 

delaktiga i utvecklingsarbetet än om ledningen sätter in en ny förändring. Tiden kan även hjälpa 

att skapa acceptans.  

4.1.5 Involverade aktörer 

I den största delen av de vårdgivande organisationernas utvecklingsarbete involveras endast 

verksamhetens personal. Exempelvis utvecklas rutiner hos den akademiska vårdcentralen av 

olika yrkesgrupper då de ska fungera med olika professioner involverade. Läkarna har en stående 

tid i veckan att diskutera förbättringsarbete. Sjuksköterskor har svårare att avsätta tid till 

förändringsarbete då de är mer styrda av patienter. På sjukhuset kan innovationsstödjande 

organisationer involveras ifall verksamheten anser att arbetet kräver kompetens som inte 

verksamheten besitter. Läkarna har även regelbundna möten om utveckling av deras arbetssätt 

och organisationen.  

Patienter och patienters anhöriga involveras endast i form av återkoppling till verksamheternas 

nuvarande arbetssätt och bemötande. Hos vissa verksamheter är inte patienterna kapabla till att 

delta i verksamhetens utvecklingsarbete på grund av sjukdom såsom demens. 

Hos vårdgivande verksamheter kan även innovationsarbete ske av externa parter och konsulter. 

Till exempel har ett examensarbete av två teknologer från Kungliga Tekniska högskolan 

utformat förbättrad hygienförhållning för patienterna på urolog-avdelningen på sjukhuset. I 

designarbetet av hygienförhållningen har patienter och personal involverats med metoden co-

create (medskapande). För ytterligare beskrivning av arbetet se Bilaga B. 

Inom vissa vårdgivande verksamheter kan även teknikleverantörer involveras i 

utvecklingsarbetet, bland annat hos sjukhuset. Men kvalitetsansvarig på sjukhuset lyfter även 
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fram ett problem med att leverantörer involveras i arbetet, ty valmöjligheterna i utvecklingen 

begränsas till den specifika leverantörens kompetens och utbud. 

4.1.6 Mätning och utvärdering 

Många vårdgivande organisationer saknar strukturerade sätt att säkerställa och utvärdera att en 

innovation eller förändring leder till det bättre för organisationen. Ofta sker endast en muntlig 

diskussion om lösningen har fungerat eller ej. Kriterier som lösningen ska uppfylla fastställs 

muntligen vid formningen av lösningen. Den akademiska vårdcentralen uttrycker att de behöver 

få in ett forsknings- och utvärderingstänk i detta. Den geriatriska verksamheten säkerställer att 

förändringar blir till förbättrande åtgärder genom att följa PDCA-cykeln noggrant med täta 

mätningar och diskussioner.  

Det är inte vanligt att vårdgivande organisationer mäter sin innovation- eller 

förbättringsförmåga. Den akademiska vårdcentralen ser dess bonus-vitesystemet som ett sätt att 

mäta kvaliteten på sjukvården. Verksamhetschefen hos specialistkliniken är tveksam till att mäta 

innovation- eller förbättringsförmåga. Genom specifika mätetal för följsamhet av basala rutiner 

mäts kvaliteten av sjukvården på sjukhuset. Sjukhuset har en egen databas för följsamhet. 

Verksamheten jämför resultat med andra sjukhus.  

4.1.7 Spridning av lösningar 

Vårdgivande organisationer kan ingå i nätverk med andra organisationer inom samma 

vårdinriktning. De offentliga verksamheterna ser en styrka mot de privata aktörerna på 

marknaden i att deras nätverk inom landstinget är stort och ett stort utbyte av idéer och lösningar 

kan ske mellan verksamheterna. De privata vårdgivande verksamheterna önskar ett större 

nätverk av både offentliga och privata verksamheter inom sjukvården för att förbättra 

utvecklingen av sjukvården.  

Verksamheter kan även utforska lösningar från andra landsting i Sverige, men detta sker sällan 

då lösningarna inte alltid är applicerbara hos Stockholms läns landsting på grund dess storlek. 

Landsting i Sverige är dåliga på att hjälpa varandra i innovationsarbetet och utvecklandet av det. 

De sker massor av enstaka projekt mellan landsting, även lösa samarbeten. Det finns även arenor 

inom sjukvården där landsting träffas. De stora regionerna träffas och pratar sakverksamheterna, 

sakfrågorna och diskuterar systemen. SLL har inget strukturerat innovationssamarbete med andra 

landsting där de exempelvis kan utbyta eller överlämna idéer. 

4.1.8 Faktorer som påverkar förändring- och innovationsarbetet 

De vårdgivande verksamheterna har uppmärksammat faktorer som påverkar deras innovation- 

och förbättringsarbete samt förmåga till att bedriva förbättringsarbete. 

Politiska beslut inom landstinget kan både trigga och hämma innovation- och 

förbättringsförmågan för de vårdgivande verksamheterna. Ändrade förutsättningar inom 

sjukvården kräver att verksamheterna är nytänkande och kan anpassa sig efter det föränderliga 

politiska klimatet. Rehabiliteringsverksamheten var tvungna att genomföra radikala förändringar 

i sin verksamhet då verksamheten gick in i vårdval för primärvårdsrehabilitering efter politiska 

beslut. Efteråt anser verksamheten att det har varit bra förändringar. I och med att de blev 

konkurrensutsatta har de blivit tvungna att vara mer tillgängliga, få en bättre genomströmning av 

patienter och en mer uppskärpt mottagningen.  

Enligt den akademiska vårdcentralen är det svårt att bedriva strukturerat förändringsarbete på 

grund av de detaljerade styrsystemen. Ersättningssystemen, bland andra bonus-vitesystemet, från 

landstinget styr hur verksamheten är organiserad. Ersättningssystemen begränsar möjligheten 

och utrymmet för innovationstänk och kreativitet eftersom att det inte är ekonomiskt gynnsamt 
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för de vårdgivande verksamheterna att bedriva utvecklingsarbete. Vårdcentralen får ersättning 

för antal patienter som besöker den, all annan tid räknas som produktionsbortfall. Enligt den 

akademiska vårdcentralen pågår det diskussioner på landstingsnivå om hur ersättningssystemen 

ska struktureras om till att baseras på vilken kvalitet och värde sjukvården ger patienten. Fokus 

på förbättrad kvalitet av sjukvården istället för ekonomi främjar innovationsförmågan enligt 

kvalitetssamordnare hos den geriatriska verksamheten. 

Även införandet av akademiska vårdcentraler var ett politiskt beslut som ska förbättra 

innovationsarbete inom sjukvården. Primärvården har inte varit van vid akademiskt tänk och 

forskning. Om denna vana finns där utökas förmågan till att finna nya lösningar. Akademiska 

vårdcentraler kommer förhoppningsvis öka innovationsförmågan i och med att samtalet kring 

förändringsarbete utökas. Ett problem är att verksamhetsformen inte är fullt förankrat i 

verksamheterna än. 

En ytterligare faktor som påverkar förändringsarbete inom vårdgivande verksamheter är 

inställningen hos cheferna, eftersom de bjuder in till en kreativ atmosfär i organisationen och 

skapar den från start. Enligt den kvalitetsansvarige på sjukhuset är engagemang den viktigaste 

parametern som påverkar innovationsarbetet.  

Tid, pengar men även organisation och tillgång till resurser påverkar innovationsarbete i 

vårdgivande organisationen. Vårdverksamheten ska kunna vara aktiv i utvecklingsprocesserna 

eftersom resultatet av innovationsarbetet blir bättre om utvecklingsarbete drivs inifrån 

sjukvården. 

Faktorer som, enligt Stockholms läns landsting, påverkar innovation i sjukvården är kanalerna in 

(idé och produkt), miljö och kreativitet (fritt tänkande) samt ersättningssystem (lönsamhet av att 

tänka nytt). 

4.2 Innovationsstödjande organisationers arbete 

I Stockholm finns ett flertal innovationsstödjande organisationer för innovationsarbete inom 

sjukvården. Bland annat har Stockholms läns landsting flera olika innovationskanaler för att ta 

emot idéer kring nya produkter och tjänster samt för stödja arbetet med att utveckla dessa.  

Alla medarbetare inom Stockholms läns landsting har möjlighet att få stöd och hjälp med 

innovationsidéer. SLL erbjuder även privata, vårdgivande organisationer att använda sig av vissa 

innovationskanaler. Men när det gäller egna produkter och idéer så vill de privata aktörerna hålla 

det inom sitt egna företag. Privata sjukhus har mycket verksamhetsutveckling internt och är 

måna om att den inte sprids till andra sjukvårdsenheter. Stockholms läns landsting har ingen 

kännedom om graden av vårdorganisationernas medvetenhet om stödet från 

innovationskanalerna. En innovationskanal har ambassadörer på alla sjukhus, samt marknadsför 

sig kanalerna för att uppmärksamma medarbetare om möjligheten till stöd i innovationsarbetet. 

Det finns även innovationsstödjande organisationer som inte ägs av Stockholms läns landsting. 

Ett exempel på en sådan organisation är en stödorganisation för forskning- och 

utvecklingsprojekt som ägs av sju kommuner i Stockholmsområdet. Organisationen arbetar mot 

landstinget och kommuner som stöd i olika processer (utvärdering, utvecklingsprocesser och 

forskning). Projekten kan handla om att utveckla metoder, processer eller implementeringsstöd 

till kommuner som arbetar med omsorg. Stödorganisationen blir ofta kontaktade när 

förändringsarbetet gäller teknik, men det kan även gälla förändrade arbetsmetoder eller 

organisatoriska processer. 
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4.2.1 Det stödjande arbetet 

Innovationsstödjande organisationer kan bland annat stödja en verksamhet eller medarbetare att 

ta patent på en produkt med alla juridiska processer och att kommersialisera produkten. De kan 

även bedöma idéerna, göra undersökningar för att hitta mottagare av idéerna och även själva 

skapa vägar in (att finansiera arbetet oftast från andra källor). 

Den innovationsstödjande organisationen på sjukhuset stödjer innovationsarbetet genom att 

koppla ihop sjukhusets vårdgivande verksamheter med näringsliv och akademi. 

Utvecklingsprojektens komplexitetsgrad är oftast hög och organisationen arbetar med de 

innovationerna som kan bli banbrytande, såsom cellterapi och vård på distans. Organisationen 

vill att idégivaren ska delaktiga i projekten med stöd utav dem i processen. Organisationen 

stödjer innovationsarbete inom vårdgivande verksamheter i deras samverkan med andra 

organisationer med  

 juridisk hjälp, 

 projektledning, 

 samordning av de olika organisationerna, 

 effektiv användning av resurser, 

 förvaltning, 

 i regulatoriska frågor kring medicintekniska ting samt 

 säkerställandet av att en systemlösning kommer att vara lönsam för verksamheten.  

Den stödjande organisationens projekt går igenom fyra faser; idé och lösningsgenerering, 

omvärld och avgränsningar, genomförande av projekt samt implementation. I första fasen är 

processerna inte fastställda men den utgöras av kreativa workshops för att nya idéer ska födas 

hos de vårdgivande organisationerna. Innovationskanalen har en tydlig process att beskriva idéer 

och oftast är en nyinkommen idé otydlig och då måste en förstudie göras där all nödvändig 

information till att kunna värdera idén tas fram. I värderingsprocessen värderas idén utifrån olika 

aspekter (kostnad, nyttan och nyttan för vem), för att underlätta beslut om genomförande av idén. 

Vid beslutsfattandet behövs nödvändiga resurser fastställas och hittas, vilket kan bland annat 

vara juridisk kompetens från den stödjande organisationen samt även företag som är villiga att 

vara delaktiga och kan finansiera utvecklingen med mera. På de beslutsfattande mötena är 

personer med kompetens inom de olika resursområdena närvarande. Den innovationsstödjande 

organisationen har en liten möjlighet att resursstödja utveckling av idéer finansiellt från 

sjukhuset, men de är beroende av externa medel. Vid initieringen av projekt tillsätts en 

projektledare, projektdirektiv och projektplan formuleras och resurser tillsätts. Organisationen 

har inga projekt har som nått implementeringsfasen än. Implementering är den svåraste biten då 

de stora problemen dyker upp i det skedet. Det är viktigt att de vårdgivande verksamheterna är 

delaktiga och driver utvecklingen av idéer för att få acceptans vid implementeringen genom 

intresse och engagemang samt att det är en lösning som fungerar för verksamheten.  Utvärdering 

ingår som en del i projekten för att säkerställa att utvecklade lösningar lever upp till effektmålen 

som ska vara mätbara. Det kan vara mål som ligger långt fram i tiden som även dem ska ingå i 

projektet. Sjukhusets stödjande organisation försöker tillsammans med vårdpersonalen att hitta 

små, separata indikatorer att mäta till projekten. Oftast ger förbättrade lösningar och högre 

kvalitet i sjukvården mer lönsamhet i ett större perspektiv eftersom det uppstår färre dyra 

komplikationer. 
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Den kommunägda stödorganisationen stöttar vårdgivande organisationer i olika skeden i deras 

förändringsarbete. Stödets utformning beror på i vilket skede i processen de vårdgivande 

organisationerna vill ha stöd. Processledning kan handla om att stötta verksamheterna i deras 

lokala processer, vilket ska leda till att verksamheterna hittar incitament, funktioner eller 

metoder som gör att förändringssatsningar fungerar långsiktigt. Det är en viktigt att 

stödorganisationen hittar faktorer i verksamheterna som säkerställer att arbetet med satsningen 

kommer att fortsätta när stödorganisationen lämnar processen. Stödorganisationens roll är att 

uppmärksamma det som forskningsmässigt stödjer en process samt stödjer långsiktighet och 

beslut om faktorerna tar verksamheterna som själva äger processerna. Stödorganisationen har 

arbetar med lärarande utvärdering där verksamheterna får ta del av stödorganisationens 

utvärderingsmetoder och stödorganisationen får ta del av processen.  
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5 ANALYS  

I detta kapitel analyseras och jämförs de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

5.1 Innovationsarbete hos vårdgivande organisationer 

Innovation hos de flesta tjänsteorganisationer uppkommer det dagliga arbetet (Miles, 2008) och 

den empiriska studien påvisar att de flesta vårdgivande organisationerna sysslar med 

förändringsarbete av rutiner, arbetssätt och organisation. De förknippar inte termen innovation 

med sitt förändringsarbete. För många innebär innovation inom vården att utveckla ny medicinsk 

teknik, vilket de ej aktivt utvecklar i sina verksamheter. Enligt Sanandaji (2012) kan detta bero 

av att sjukvården är en konservativ bransch där innovationer och förändringar som ger tydliga 

fördelar kan ta lång tid att slå igenom. Det är svårt att förändra vårdpersonalens agerande, de 

medicinska behandlingssätt som föredras samt vårdorganisationers struktur. Enligt 

verksamhetschefen vid rehabiliteringsverksamheten beror förändringsbenägenhet på drivande 

personligheter i organisationen. 

Innovationsrådet (2013) anser att innovationsarbete i offentlig verksamhet i Sverige handlar 

huvudsakligen om tjänste- och systemutveckling, vilket stämmer överens med Stockholms läns 

landsting och sjukhusets (offentlig verksamhet) syn på sitt innovationsarbete. Här finns 

innovationskanaler som ska stödja innovationsarbetet i de vårdgivande verksamheterna. Enligt 

Gallaher, Link och Petrusa (2005) sker en kontinuerlig utveckling av tjänsteinnovationer samt 

påpekar IfM och IBM (2008) att tjänsteinnovation kan både yttra sig i inkrementell och radikal 

innovation. Enligt den empiriska studien sker både inkrementell och radikal förändring och 

innovation i de vårdgivande organisationerna. En barriär för radikal tjänsteinnovation inom 

sjukvården är den väl rotade modellen av social interaktion i förhållandet mellan läkare och 

patient (Freire & Sangiorgi, 2010). 

5.1.1 Värdeskapande 

De vårdgivande organisationerna skapar värde för patienter genom att leverera god vård, enligt 

den empiriska studien. De privat ägda, vårdgivande organisationerna skapar även värde för dess 

remittent (beställaren av vården såsom Stockholms läns landsting), vilken de anser är 

organisationens kund. Enligt Stockholms läns landsting är den yttersta kunden är alltid 

medborgaren. Innovationsrådet (2013) uttrycker att inom offentliga verksamheter i Sverige ska 

innovationsprocesser syfta till att skapa värde för människor, företag och samhället. I den 

empiriska studien framkommer det att även den egna verksamheten och dess personal ligger i 

fokus för de vårdgivande organisationernas innovation- och förändringsarbete då de vill vara 

anpassningsbara för förändrade försättningar, förbättra verksamheten finansiellt samt skapa en 

bra arbetsmiljö. 

Utifrån Freire och Sangiorgis (2010) tre olika modeller för värdeskapande inom vården återfinns 

modellerna mass-produktion och mass-anpassning i den empiriska studien. Modellen mass-

produktion kan återfinnas i att de vårdgivande organisationerna anser att drivkraften till att 

förbättra och utveckla sin verksamhet är att ge god och säker vård samt att öka tillgängligheten 

för patienterna.  

Mass-anpassning som värdeskapande för de vårdgivande verksamheterna yttrar sig i den 

empiriska studien genom att patienter och anhöriga ses som en källa för att identifiera problem 

och finna nya lösningar i sjukvården, genom enkäter och direkt återkoppling från patienterna till 

vårdpersonalen. De vårdgivande verksamheterna vill då förbättra sjukvården genom förståelse av 

patienters krav och behov. Stockholms läns landsting uttryckte att innovation kan leda till att 
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vårdepisoden och vårdkedjan underlättas och effektiviseras för patienterna, vilket stämmer väl 

överens med designfokus att skapa effektiva vägar inom vården för patienten. 

5.1.2 Struktur 

Många utav de intervjuade vårdgivande verksamheterna har ingen formell struktur för sitt 

utvecklingsarbete. Den informella strukturen är ofta simpel eller ej existerande. 

Verksamhetschefen hos den privat ägda hemvårdsverksamheten efterlyser ett mer strukturerat 

sätt att arbeta med utvecklingsarbete inom verksamheten. Även Innovationsrådet (2013) 

efterlyser en stärkt förmåga att bedriva innovations- och förändringsprocesser hos offentliga 

verksamheter. Innovationsrådet anser även att det är av stor vikt att öka handlingsutrymmet att 

pröva nya tjänster och former för att öka stödet och stimulansen av innovations- och 

förändringsarbete i offentliga verksamheter. I den empiriska studien belyser den geriatriska 

verksamheten vikten av att tid avsätts till förändringsarbetet på ett tydligt sätt genom ett starkt 

ledarskap i verksamheten.  

Den empiriska studien påvisar även att de vårdgivande organisationer som innehar en formell 

struktur för sitt innovation- och förändringsarbete använder sig bland annat av modellen Lean 

Healthcare (Wickramasinghe et al., 2014). Sjukhuset har ett strukturerat sätt att arbeta med 

innovation i och med sin kvalitet och patientsäkerhetsstab samt sjukhusets innovationsstödjande 

organisation. Staben driver innovationsarbete att göra sjukhusets vård säkrare för patienter 

tillsammans med verksamheter och avdelningar på sjukhuset.  

Den innovationsstödjande organisationens fyra faser (idé och lösningsgenerering, omvärld och 

avgränsningar, genomförande av projekt samt implementation) för utvecklingsarbetet kan liknas 

med de identifierade fyra faserna för designprocessen (upptäck, definiera, utveckla samt 

leverera/implementera) i fall där designteam har utvecklat tjänster inom vården med mer eller 

mindre involvering av intressenter inom sjukvården (Freire & Sangiorgi, 2010). 

5.1.3 Idégenerering 

Enligt den empiriska studien, uppkommer ofta idéer till nya lösningar utifrån identifierade 

problem hos de vårdgivande organisationerna. Problemen identifieras genom avvikelser, 

mätningar i journalsystemen och punktpermententmätningar, återkoppling från patienter och 

anhöriga samt genom ständig återkoppling från sjukvårdspersonal. Problemen diskuteras ofta vid 

möten eller planeringsdagar och idéer till lösningar för problemen kommer förhoppningsvis upp 

under dessa sammanträden. Hos vissa vårdgivande organisationer är de uppkomna idéerna 

väldigt små och lätta att applicera i verksamheten. Sjukhusets kvalitet och patientsäkerhetsstab 

finner även nya innovationer genom utforskningar av vilka innovationer som finns på 

världsmarknaden, bland annat genom studieresor. Sjukhusets innovationsstödjande 

organisationen uppmuntrar vårdgivande verksamheter att finna idéer genom att besöka dem och 

får igång samtalet till förbättringar. Enligt Innovationsrådet (2013) är det viktigt för offentliga 

verksamheter att stimulera samtal hos dem som i sitt dagliga arbete utvecklar verksamheten. I 

den innovationsstödjande organisationens första fas (idé och lösningsgenerering) i 

utvecklingsarbetet av nya lösningar är processerna inte fastställda men den utgöras av kreativa 

workshops.  

För att stimulera innovation i vårdgivande organisationer måste en innovativ miljö skapas och 

finnas verksamheterna (Sanandaji, 2012; VINNOVA, 2013). Även Stockholms läns landsting 

belyser i den empiriska studien, behovet av utrymme för innovation samt ett nytt tänk och positiv 

anda i vårdgivande organisationer. Verksamhetschefen hos rehabiliteringsverksamheten 

uttrycker en uppfattning om att en stressig arbetsmiljö kan reducera viljan hos medarbetarna att 

delge nya idéer, eftersom de då saknar reflektionstiden att tänka ut lösningar. Sjukhusets 
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innovationsstödjande organisation anser även att processen för idégenereringen av lösningar 

behöver förbättras i vårdgivande organisationer. 

5.1.4 Idéhantering 

Något som måste förbättras i offentliga verksamheter är hanteringen av idéer och förslag till nya 

innovationer från medarbetare (Innovationsrådet, 2013; Sanandaji, 2012; VINNOVA, 2013), 

vilket även den empiriska studien visar. Enligt den empiriska studien kan återkoppling och 

insamling av idéer från vårdpersonal ske vid individuella samtal med en enhets- eller 

verksamhetschef, spontana som planerade, samt vid olika möten i de vårdgivande 

verksamheterna. Hos hemsjukvårdsverksamheten delger personalen nya idéer och lösningar med 

VD spontant och VD:n bevarar sedan förslagen i sitt huvud.  Verksamhetens personal anser att 

detta är en bra metod för idéinsamling, trots att många potentiella idéer rinner ut i sanden. Även 

hos den privatägda specialistkliniken delger personalen idéer och lösningar till 

verksamhetschefen så fort ett problem har upptäckts. Verksamhetschefen anser att detta sätt att 

samla in funna problem, idéer och lösningar fungerar i verksamheten eftersom den är liten. 

Idag finns så kallade Innovationsslussar i den svenska sjukvården, som ska etablera en struktur 

som fångar upp idéer från sjukvårdspersonalen och omsätta dem till konkreta produkter eller 

tjänster (VINNOVA, 2013). I den empiriska studien framkommer det att sjukhusets 

innovationsstödjande organisation har en tydlig process att beskriva idéer och oftast är en 

nyinkommen idé otydlig och då måste en förstudie göras där all nödvändig information till att 

kunna värdera idén tas fram. Organisationen anser att även en process för att välja ut lösningar 

behövs i vårdgivande organisationer. 

5.1.5 Val av lösningar 

I den empiriska studien framkommer det att de vårdgivande verksamheterna har en varierande 

syn på beslutsfattandet av vilka lösningar som ska utvecklas vidare. Den geriatriska 

verksamheten bestämmer sig för ett paket av lösningar att fortskrida med, eftersom det sällan är 

en lösning på ett problem enligt verksamheten.  

Hos den akademiska vårdcentralen förs dialog mellan AVC-teamet och samarbetspartners om 

vilka projekt som ska fortskrida. Vårdcentralen har inget strukturerat arbetssätt kring att ta fram 

flera lösningar på ett problem och utvärdera dem men enligt verksamheten ska förhoppningsvis 

AVC-formen på sikt kunna bidra till ett mer strukturerat arbetssätt kring detta och även 

utvärdering av vilken nytta förändringar ger.  

Hos rehabiliteringsverksamheten är det verksamhetschefen som beslutar om vilka förändringar 

som skall fortskrida vid stora förändringar, men vid mindre förändringar är det enhetscheferna 

som fattar beslutet. Ekonomisk gynnsamhet styr vilka förändringar som är viktigast att påbörja 

och arbetsmiljö- & kvalitetsförbättringar får göra avkall. När ekonomin i verksamheten är stabil 

kan utvecklingsarbete av arbetsmiljö samt kvalitet och patientsäkerhet ske.  

Sjukhusets kvalitet och patientsäkerhetsstab diskuterar om vilka projekt som ska fortskrida och 

hur detta ska ske. Verksamheten har krav från högre nivå i sjukhuset att projekts lönsamhet 

åtminstone ska vara kostnadsneutralt. Riskanalys genomförs alltid samt har verksamheten budget 

att förhålla sig till vid beslutfattandet.  

I sjukhusets innovationsstödjande organisations värderingsprocess värderas idéer utifrån olika 

aspekter (kostnad, nyttan och nyttan för vem), för att underlätta beslut om genomförande dem. 

Vid beslutsfattandet behövs nödvändiga resurser fastställas och hittas, vilket kan bland annat 

vara juridisk kompetens från den stödjande organisationen samt även företag som är villiga att 

vara delaktiga och kan finansiera utvecklingen med mera. På de beslutsfattande mötena är 

personer med kompetens inom de olika resursområdena närvarande. Den innovationsstödjande 

organisationen har en liten möjlighet att resursstödja utveckling av idéer finansiellt från 
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sjukhuset, men de är beroende av externa medel. Vid initieringen av projekt tillsätts en 

projektledare, projektdirektiv och projektplan formuleras och resurser tillsätts. 

5.1.6 Utvecklingsarbete 

Utifrån den empiriska studien skiljer sig utvecklingsarbetet av idéer till lösningar åt mellan de 

olika vårdgivande organisationerna. Vissa organisationer har ett mer strukturerat arbetssätt i 

utvecklingen av nya lösningar, bland annat genom ledningsgrupper och delmål. När 

rehabiliteringsverksamheten beslutar om en lösning, testas den under en period. Verksamheten 

bestämmer hur länge lösningen ska prövas och när den ska utvärderas, vilket är varierande 

beroende på hur många förändringen berör. Innan påbörjad testperiod, säkerställs lösningens 

lönsamhet genom riskanalyser och simuleringar. Involverade personer i prövningen av den nya 

lösningen är de som inbegrips av den.  

Enligt den empiriska studien, utför sjukhusets kvalitet och patientsäkerhetsstab tester, även i 

pilotprojekten, för att prova olika verktyg och maskiner i sjukvårdsmiljön. Projekten i kvalitet 

och patientsäkerhetsstaben har styrgrupp och uppföljningsmöten. Enligt Gallaher, Link och 

Petrusa (2005) måste testning av tjänsteinnovationer ske med de riktiga användarna, vilket 

försvårar testningen i form av rum, antal test samt ökar kostnader för testning.  

En klar struktur för utvecklingsarbetet av nya lösningar återfinns i den empiriska studien hos den 

geriatriska verksamheten, eftersom de arbetar efter Lean Healthcare. Ett krav från verksamheten 

är att varje enhet ska ha tre parallella förbättringsarbeten igång. Enheterna hittar med 

strukturerade gruppmetoder lösningar till problemen som uppkommer i verksamheten. För att 

kontrollera förändringsprojektens framfört arbetar verksamheten efter PDCA-cykeln (Gershon & 

Rajashekharaiah, 2013). 

I andra vårdgivande verksamheter sker utvecklingsarbetet på möten för att sedan initiera test av 

lösningen direkt därpå, enligt den empiriska studien. Även storleken på problemet som ska 

åtgärdas och lösningen i sig påverkar graden av struktur för att utveckla lösningen. Hos den 

akademiska vårdcentralen kan ibland diskussion startas på fikaraster och sen startas en 

arbetsgrupp för att förbättra och lösa problemet. AVC bestämmer sig då för en lösning och sedan 

testar den direkt. Mindre utvecklingsprojekt hos den akademiska vårdcentralen har 

ledningsgrupp och arbetsgrupp där projektet kan avbrytas vid sämre uppvisade delmål.  

I den empiriska studien framkommer det att specialistkliniken beslutar gemensamt om lösningar 

och det är idéägaren sedan förverkligar lösningen. Verksamheten väljer snabbt och enkelt att 

införa någon av lösningarna med risken att det kan bli fel. Det finns en öppenhet inom 

verksamheten för att testa felaktiga lösningar. De testar och utvärderar lösningarna på plats. 

Enligt verksamhetschefen är det viktigt med kort förarbete om det rör organisatoriska och 

tillgänglighetsfrågor, ej patientsäkerhetsproblem.  

Flertalet av de vårdgivande organisationerna i den empiriska studien saknar strukturerade sätt att 

säkerställa och utvärdera att en innovation eller förändring leder till det bättre för organisationen. 

Ofta sker endast en muntlig diskussion om lösningen har fungerat eller ej. Enligt sjukhusets 

innovationsstödjande organisation ingår utvärdering som en del i projekten för att säkerställa att 

utvecklade lösningar lever upp till effektmålen som ska vara mätbara. Det kan vara mål som 

ligger långt fram i tiden som även dem ska ingå i projektet. Organisationen försöker tillsammans 

med vårdpersonal att hitta små, separata indikatorer att mäta till projekten.  

5.1.7 Implementering 

Sjukhusets innovationsstödjande organisation uttrycker i den empiriska studien att 

implementering är den svåraste biten i och med att de stora problemen dyker upp i det skedet. 

Enligt studien sker implementering av nya lösningar vid arbetsplatsträffar och möten i flertalet 

av de vårdgivande organisationerna. Den geriatriska verksamheten har en rutin för hur 
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implementeringen ska genomföras, om den nya lösningen är på klinikgemensam nivå. Först 

beslutar klinikledningen om en förändring ska bli klinikgemensam. Nästa steg är att ledarforum 

med chefer och ledare på kliniken får informationen och möjlighet att diskutera förändringen. 

Därefter får samverkansgruppen ta del av förändringen och förändringen introduceras på 

arbetsplatsträff samt beskrivs på intranätet. Därefter kommer en träningsperiod av förändringen. 

I den empiriska studien framkom det även att krävs det att en angelägenhet skapas för att skapa 

acceptans för en förändring. Angelägenheten ska grundas på fakta och evidens. Det måste även 

skapas ett engagemang och vilja till förändring hos medarbetarna. Det är lättare att skapa 

acceptans hos vårdpersonalen för den nya lösningen om verksamheten är liten samt om 

lösningen påverkar en medarbetares förmåga att bedriva sitt arbete. Det är svårare att få 

acceptans för en förändring om medarbetaren inte har nytta av lösningen i sitt arbete, men den är 

bra för patienten i senare steg. Lösningen riskerar att dessvärre bli bortglömd i medarbetarens 

övriga dagliga arbete. Personalens delaktighet i utvecklingsarbetet är även en framgångsfaktor 

för skapa acceptans för en förändring. Tiden kan även hjälpa att skapa acceptans. Enligt Freire 

och Sanigiorgi (2010) måste problemet definieras i tjänstedesignprocessen utifrån alla 

involverade aktörers perspektiv och eventuella grundläggande antaganden som formar deras 

praktik eller livstil måste blottas (Junginger, 2008) för att innovationen ska accepteras och 

användas av alla aktörer den ska beröra. Exempelvis om läkarna inte använder tjänsten då de inte 

ser nyttan i att använda den fallerar tjänsten, även om den är accepterad av övriga intressenter. 

Ytterligare en aspekt, som Gallaher, Link och Petrusa (2005) belyser, är svårigheten med att 

ansökan om patent och mönsterskydd av tjänsteinnovationer på grund av komplexiteten av 

tjänstesystem. 

5.1.8 Involverade aktörer 

I den offentliga sektorn, inklusive vården, sker utveckling av nya produkter och tjänster ofta i 

samverkan med kunder och användare. Under de senaste åren har det påbörjats ett skifte i synsätt 

på kunder och användares ställning och roll i utvecklingen av offentliga verksamheter 

(Innovationsrådet, 2013; Sanandaji, 2012; VINNOVA, 2013). Motsägelsefullt framkommer det i 

den empiriska studien att endast vårdpersonal involveras i stor del av de vårdgivande 

organisationernas förbättring- och innovationsarbete. Patienter och patienters anhöriga 

involveras oftast endast i form av återkoppling till verksamheternas nuvarande arbetssätt och 

bemötande. Hos vissa vårdgivande organisationer är inte patienterna kapabla till att delta i 

verksamhetens utvecklingsarbete på grund av sjukdom såsom demens. 

I den empiriska studien framkommer att vårdgivande organisationer även kan involvera externa 

parter och konsulter i innovationsarbetet. Sjukhuset involverar den innovationsstödjande 

organisationen i de fall verksamheten anser att arbetet kräver kompetens som inte verksamheten 

besitter. Sjukvården i många länder bedriver sin egen F&U inom tjänsteinnovation samt är starkt 

länkade till universitet (Miles, 2008). Till exempel har ett examensarbete av två teknologer från 

Kungliga Tekniska högskolan utformat förbättrad hygienförhållning för patienterna på urolog-

avdelningen på sjukhuset. I designarbetet av hygienförhållningen har patienter och personal 

involverats bland annat med metoden co-create (medskapande). Det finns behov att synen på 

kunden eller användaren som mottagare av tjänster ska ersättas med syn där denne är 

medskapare och en värdefull källa till förnyelse (Innovationsrådet, 2013; Sanandaji, 2012; 

VINNOVA, 2013). 

Enligt Soete and Miozzo (2001) är tjänster inom sjukvården betraktade som till stor del 

leverantör-dominerad, vilket även framkommer till viss del i den empiriska studien. Men 

kvalitetsansvarig på sjukhuset lyfter även fram ett problem med att leverantörer involveras i 

arbetet, ty valmöjligheterna i utvecklingen begränsas till den specifika leverantörens kompetens 

och utbud. 
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5.1.9 Spridning av lösningar 

Det är av stor vikt för vårdgivande organisationer att sprida information om tjänsteinnovationer 

som kan skapa förbättring i sjukvården, då möjligheterna är stora att enskilda vårdgivande 

verksamheter kan inspireras av dessa innovationer i nytänkande av arbetssätt (Sanandaji, 2012). 

Enligt den empiriska studien ingår vissa vårdgivande organisationer i nätverk med andra 

organisationer inom samma vårdinriktning. De offentliga verksamheterna ser en styrka mot de 

privata aktörerna på marknaden i att deras nätverk inom landstinget är stort där ett betydande 

utbyte av idéer och lösningar kan ske mellan verksamheterna. De privata vårdgivande 

verksamheterna efterlyser ett större nätverk av både offentliga och privata verksamheter inom 

sjukvården för att förbättra utvecklingen av sjukvården. Enligt Stockholms läns landsting är 

svenska landsting dåliga på att hjälpa varandra i innovationsarbetet och utvecklandet av det. De 

sker enstaka projekt mellan landsting, även lösa samarbeten. Det finns även arenor inom 

sjukvården där landsting träffas. Inget strukturerat innovationssamarbete mellan SLL och andra 

landsting existerar, där det exempelvis skulle vara möjligt att utbyta och överlämna idéer. 

5.2 Förändringsarbete för att främja innovationsförmågan 

Stockholms läns landsting menar i den empiriska studien på att dess innovationskanaler är ett 

sätt att främja innovationsarbetet i vårdgivande organisationer i och med att de bland annat 

skapar kontaktytor för innovation i organisationerna samt stöttar i juridiska processer som är 

utanför sjukvårdspersonalens kompetens. 

Det framkommer även i den empiriska studien att politiska beslut inom landstinget kan främja 

och hindra innovation- och förbättringsförmågan hos de vårdgivande organisationerna. Ändrade 

förutsättningar inom sjukvården kräver att verksamheterna är nytänkande och kan anpassa sig 

efter det föränderliga politiska klimatet. Det framkommer även dock att det är svårt att bedriva 

strukturerat förändrings- och innovationsarbete på grund av de detaljerade styrsystemen. 

Innovationsrådet (2013) anser att en strukturerad innovationsprocess ökar stödet och stimulansen 

av innovation- och förändringsarbete i offentliga verksamheter. Enligt den akademiska 

vårdcentralen i den empiriska studien begränsar de nuvarande ersättningssystemen möjligheten 

och utrymmet för innovationstänk och kreativitet eftersom att det inte är ekonomiskt gynnsamt 

för de vårdgivande verksamheterna att bedriva utvecklingsarbete. I den empiriska studien 

framkommer att det förs diskussioner på landstingsnivå om hur ersättningssystemen ska 

struktureras om till att baseras på vilken kvalitet och värde sjukvården ger patienten. Fokus på 

förbättrad kvalitet av vården istället för ekonomi främjar innovationsförmågan enligt 

kvalitetssamordnare hos den geriatriska verksamheten. 

Även införandet av akademiska vårdcentraler var ett politiskt beslut som ska förbättra 

innovationsarbete inom vården eftersom primärvården har inte varit van vid akademiskt tänk och 

forskning. Om denna vana finns där utökas förmågan till att finna nya lösningar. Akademiska 

vårdcentraler kommer förhoppningsvis öka innovationsförmågan i och med att samtalet kring 

förändringsarbete utökas. Ett problem är att verksamhetsformen inte är fullt förankrat i 

verksamheterna än. 
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6 UTFORMNING AV GENOMLYSNINGSINSTRUMENT 

I detta kapitel beskrivs påverkan på utformningen av ett genomlysningsinstrument från 

ramverket av nyckelaktiviteter som utmärker innovationsarbete i vårdgivande organisationer. 

Det ramverk som analysen av det teoretiska ramverket och den empiriska studien utgör påverkar 

utformningen av ett genomlysningsinstrument för varje aspekt av innovationsarbete från PIEp:s 

intervjuguide. Genomlysningsinstrumentet återfinns i Bilaga C. Det är uppdelat i åtta aspekter av 

innovation- och förändringsarbete, se Figur 2;  

 Värdeskapande, 

 Vision och strategi, 

 Omvärldsbevakning, 

 Problemidentifiering och idéhantering, 

 Val av projekt, 

 Projektgenomförande, 

 Implementering och spridning samt 

 Medarbetare och kreativt klimat. 

I och med att det framkommer i den empiriska studien att en god implementering av en ny 

lösning är av stor vikt för att lösningen ska förbättra organisationen samt att spridning av 

lösningar mellan vårdgivande organisationer är viktigt för hela sjukvårdens utveckling, skapas en 

ny del av genomlysningsinstrumentet som belyser dessa två aspekter. Organisationens 

implementering av nya lösningar belyses genom frågor om; organisationens besluttagande av 

implementering, acceptansskapandet i organisationen för en ny lösning, genomförandet av 

implementering samt vad som påverkar om en implementering blir lyckad eller ej. Avsnittet 

belyser även vilka kanaler som organisationen använder sig av för att sprida innovationer och 

verksamhetsförbättringar. 

Eftersom problemidentifiering är en stor utgångspunkt för att generera idéer till nya lösningar i 

vårdgivande organisationer anpassas PIEp:s intervjuguides avsnitt om idéhantering till att även 

inkludera hur organisationerna identifierar problem. Avsnittet byter namn till 

Problemidentifiering och idéhantering och belyser även hur den vårdgivande organisationen 

identifierar problem som måste lösas. 

 

Figur 2. Ramverk av olika aspekter av innovationsarbetet i vårdgivande organisationer. 
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6.1 Innovation- och förändringsarbete 

Anpassningen av PIEp:s intervjuguide påverkas genomgripande av att de flesta vårdgivande 

organisationer inte anser sig arbeta med innovation utan bedriver förändringsarbete istället och 

endast i vissa organisationer eller på högre nivå i organisationen bedrivs innovationsarbete. 

Därav innehåller genomlysningsinstrumentet frågor som berör både innovationsarbete och 

förändringsarbete, eftersom det är upp till innovationspiloterna att bedöma vilka av frågorna som 

är relevanta för den specifika organisationen vars innovationsarbete skall genomlysas. Avsnittet 

om organisationens värdeskapande i genomlysningsinstrumentet anpassas till att belysa 

respondentens och organisationens uppfattning om både innovations- och förändringsarbetets 

betydelse för organisationen. I avsnittet om organisationens vision och strategi utfrågas 

respondenten om visionen och strategin för både innovation samt förändring- och 

utvecklingsarbete i organisationen; om dessa existerar, förankringen av dessa i organisationen, 

hur framtagningen har skett samt om organisationen har mål kopplade till dessa ämnen. Frågor 

ställs även om organisationsledningens stöd för innovation respektive förändringsarbete. I 

avsnittet om organisationens omvärldsbevakning adderas frågor om respondentens åsikt om 

betydelsen av samverkan med företag för organisationens förändrings- och 

verksamhetsutveckling respektive innovationsutveckling. Under avsnittet om organisationens 

projektgenomförande ställs frågor för att belysa verksamhetens organisering av både 

innovationsarbete samt förändring- och verksamhetsutvecklingsarbete. Även avsnittet om 

organisationens medarbete och kreativa klimat anpassas utifrån denna aspekt till att instrumentet 

innehåller frågor som belyser kommunikationen inom organisationen rörande både innovation- 

och förändringsarbete samt hänsynen till personalens förmåga till innovation- respektive 

förändringsarbete vid rekrytering. Till sist anpassas instrumentet utifrån denna aspekt genom att 

belysa, i avsnittet om implementering och spridning, vilka kanaler organisationen använder sig 

av för att sprida innovationer respektive verksamhetsförbättringar. 

6.2 Intressenter 

En ytterligare aspekt som genomgripande påverkar genomlysningsinstrumentet är oklarheten om 

vilken intressent som de vårdgivande organisationerna skapar värde för i sitt förändringsarbete 

(patienten, remittenten, personalen eller samhället). Istället för att ställa frågor om en specifik 

kund anpassas frågorna till att vara med öppna för respondenten att besvara utifrån flera 

intressenter. Denna anpassning återfinns i genomlysninginstrumentets avsnitt om organisationens 

värdeskapande. Detta avsnitt belyser vilka som är organisationens intressenter samt vilken syn 

organisationen har på dem. Avsnittet belyser även vem som organisationen skapar värde för, i 

vilken form detta värde yttrar sig samt hur organisationen skapar det. Anpassning av 

genomlysningsinstrumentet utifrån denna aspekt återfinns även i avsnittet om organisationens 

problemidentifiering och idéhantering, där instrumentet belyser hur organisationen arbetar för att 

generera idéer tillsammans med deras olika intressenter.  

Ett annat avsnitt som anpassningen påverkas av denna aspekt är avsnittet om organisationens 

omvärldsbevakning. Istället för att belysa hur organisationen följer upp kunders nuvarande och 

framtida behov samt hur organisationen analyserar sina styrkor och svagheter utifrån ett 

kundperspektiv, anpassas denna del av genomlysningsinstrumentet till att belysa dessa frågor ur 

perspektiv för flera intressenter. Denna del anpassas även efter otydligheten från analysen av det 

teoretiska ramverket och den empiriska studien om vilken som är en vårdgivande organisations 

konkurrenter. Avsnittet innehar frågor belyser vilka konkurrenter organisationen innehar samt 

hur organisationens bevakning av dessa organiseras.  

I genomlysningsinstrumentets avsnitt om organisationens val av projekt belyses även hur 

beställaren av vården påverkar besluten om vilka idéer som ska fortskrida att bli 

utvecklingsprojekt. 
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6.2.1 Samverkan 

Att samverka med akademi eller företag kan vara en del av en vårdgivande organisations 

innovations- och förändringsarbete, vilket framkommer i analysen. Därav har PIEp:s 

intervjuguide anpassats till att utökat belysa organisationens samverkan i avsnitten om 

organisationens omvärldsbevakning samt projektgenomförande. I avsnittet om organisationens 

omvärldsbevakning har frågan om med vem och hur organisationen samverkar i sitt innovation- 

och förändringsarbete utvecklats vidare med adderande frågor om;  

 sökandet efter samarbetspartners,  

 företags attraktion till samverkan med organisationen,  

 ansvar för dialog och kommunikation med företagen samt  

 samverkans betydelse för organisationens innovation- och förändringsarbete. 

Avsnittet om organisationens projektgenomförande belyser vilka professioner som samverkar i 

en projektgrupp samt vilka externa aktörer som kan samverka med projektgruppen. 

6.2.2 Innovationsstödjande organisationer 

Genomlysningsinstrumentet anpassas även efter påverkan av aspekten att vissa organisationer 

endast stödjer innovationsarbetet i vårdgivande organisationer och ej bedriver vårdarbete själva. 

Därav innehåller instrumentet frågor som är specifikt riktade till vårdgivande organisationer och 

frågor som är riktade till innovationsstödjande organisationer. I genomlysninginstrumentets 

avsnitt om organisationens vision och strategi belyser en fråga, som är riktad till en respondent 

från en vårdgivande organisation, hur organisationens vision och strategi påverkas av beställaren. 

En annan fråga riktad till en respondent hos en innovationsstödjande organisation belyser istället 

organisationens påverkan på en vårdgivande organisations vision och strategi. Även avsnittet om 

organisationens implementering och spridning av lösningar innehåller frågor specifikt riktade till 

respondenter från vartdera organisation. En fråga riktad till respondenter från vårdgivande 

organisationer belyser hur organisationen implementerar lösningar som kommer från en högre 

nivå i organisationen eller från beställaren. En annan fråga riktad till respondenter hos en 

innovationsstödjande organisation belyser deras stöd till vårdgivande organisationer för 

implementation av lösningar. 

6.3 Patent- och mönsterskydd 

I och med att de vårdgivande organisationerna ej patent- eller mönsterskyddar sina nya 

lösningar, av anledning att de sällan är produkter, stryks frågor angående detta i avsnittet om 

organisationens omvärldsbevakning i genomlysningsinstrumentet. Eftersom vissa vårdgivande 

organisationer inhämtar innovationer från externa organisationer och anpassar dem till sin egen 

verksamhet, adderas istället frågor som belyser hur organisationen bevakar och finner 

innovationer hos externa organisationer för att sedan implementera i sin egen organisation. 

6.4 Innovation- och förändringsarbetes omfattning 

I den empiriska studien beskriver några vårdgivande organisationer att förändringar i deras 

organisation kan vara av liten karaktär och att det tar väldigt kort tid att fatta beslut om en 

förändring till att implementera den. Andra vårdgivande organisationer (främst de stora) bedriver 

ett större förändringsarbete som tar längre tid att utveckla och implementera i verksamheten. 

Därav anpassas delen om organisationens projektgenomförande i genomlysningsinstrumentet till 

att inkludera aspekten om tidsstorleken för att utveckla och implementera en ny lösning för att 

tydliggöra för innovationspiloterna om organisationens förändringsarbetes storlek. Denna del 

anpassas även till att belysa vilka professioner som ingår i ett projekt, eftersom att vårdgivande 
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organisationer består av flera olika professioner som mer eller mindre involveras i 

förändringsarbetet.  
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7 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att besvara de frågeställningar 

som formuleras i kapitel 1. 

7.1 Nyckelaktiviteter i innovationsarbetet 

De flesta vårdgivande organisationer utför förbättring- och förändring- och utvecklingsarbete av 

rutiner, arbetssätt och organisation. Ett färre antal vårdgivande organisationer bedriver 

innovationsarbete av främst tjänste- och systemutveckling, men även produktinnovationer kan 

förekomma. Nyckelaktiviteter i de vårdgivande organisationers innovationsarbete är: 

 Värdeskapande för patienter, remittenter, den egna verksamheten och medborgaren. 

 För ett fåtal vårdgivande organisationer att utgå från en strukturerad innovation- och 

förändringsprocess 

 Idégenerering utifrån identifierade problem i sjukvården samt marknadsundersökningar 

 Olika grad av god idéhantering 

 Olika grad av strukturerat arbetssätt i valet av lösningar 

 Olika grad av strukturerat utvecklingsarbete 

 Implementering av lösningar samt skapandet av acceptans för lösningen 

 Olika grad av involvering av varierande aktörer 

 Spridning och insamling av nya lösningar sker i begränsade forum, men anses vara 

viktigt för innovation inom sjukvården 

7.2 Förändringsarbete för främjandet av innovationsförmåga 

Förändringsarbete för att förbättra innovationsförmågan i vårdgivande organisationer kan vara 

olika innovationskanaler som kan utnyttjas av organisationerna och medarbetarna. Även nya 

politiska beslut kan främja innovationsförmågan i vårdgivande organisationer eftersom de alltid 

måste vara anpassningsbara. Ett ytterligare exempel på förändringsarbete för främjandet av 

innovationsförmågan är kanske kommande förbättrade ersättningsmodeller inom sjukvården som 

baseras vilket kvalitet och värde sjukvården ger patienten. Till sist är akademiska vårdcentraler 

ett förändringsarbete från politiskt beslut som ett forsknings- och utvecklingstänkande i 

primärvården för att förbättra innovationsförmågan. 

7.3 Genomlysningsinstrument 

Ett genomlysningsintrument har utformats för ett kunna utföra så god genomlysning som möjligt 

av innovationsarbetet i vårdgivande organisationer, se Bilaga C. Utifrån PIEp:s ramverk för 

genomlysningsinstrumentet, har ytterligare aspekten Implementering & Spridning på 

innovationsarbetet tillkommit. 

Aspekten att många vårdgivande organisationer bedriver förändringsarbete istället för 

innovationsarbete är genomgående för frågor i genomlysningsinstrumentet. Även otydligheten 

om vilka kunder och konkurrenter en vårdgivande verksamhet kan ha påverkar instrumentet. 
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatet från studierna och examensarbetes arbetsgång, samt ges 

rekommendationer och förslag för framtida arbete. 

8.1 Diskussion 

Ett bekymrande resultat från den empiriska studien är den stora bristen på struktur och processer 

för förändringsarbete i många utav de mindre vårdgivande organisationerna. Det beskrivs i det 

teoretiska ramverket att arbete med tjänsteinnovation till största del sker i tjänsteorganisationers 

dagliga arbete, vilket kan stämma överens med bristen av struktur i förändringsarbetet hos 

vårdgivande organisationer som återfinns i den empiriska studien. Det dagliga arbetet för 

vårdpersonal är att behandla patienten, där förändrings- och innovationsarbete blir en bisyssla 

som sker när det finns tid över från patienten. Dessvärre är sjukvården hårt underbemannad och 

under stor stress för att hinna behandla patienterna, vilket gör att tiden till innovationsarbete i 

verksamhetens dagliga arbete kan falla ur prioriteringen. Samordnaren på den akademiska 

vårdcentralen förklarade även problematiken med att de endast får ersättning från landstinget för 

den tid en patient behandlas. All annan tid, bland annat tid till innovation och förändring av 

verksamheten, ska reduceras på grund av organisationens finansiella förutsättningar. 

Verksamhetschefen hos rehabiliteringsverksamheten uttryckte även en oro för att vårdpersonalen 

skulle känna sig ännu mer stressade av att bara bli tillfrågade om möjligheter till att förändra 

verksamheten, eftersom personalen saknar reflektionstiden till att komma på nya lösningar. För 

att främja innovationsarbetet i vårdgivande organisationer bör därav ersättningsmodellerna 

förändras samt att personalresurserna i sjukvården måste ökas för att tid till innovationsarbete 

ska finnas för vårdpersonalen. Ytterligare en orsak till att struktur för innovationsarbete saknas i 

vårdgivande organisationer kan vara att organisationernas personal saknar utbildning inom 

innovations- och förändringsarbete. De är utbildade till och experter på att behandla åkommor 

och sjukdomar samt att bemöta patienter och anhöriga. Därav är de innovationsstödjande 

organisationerna med sin kompetens om innovationsarbete, som de vårdgivande 

organisationernas personal kan sakna, nödvändiga för att främja och stödja innovationsarbetet i 

vårdgivande organisationer. De skapar även en möjlighet för de vårdgivande organisationerna att 

ta lärdom om lämpliga innovationsprocesser. De kan även sätta igång ett innovationstänk i de 

vårdgivande organisationer som inte tidigare fanns, vilket de akademiska vårdcentralerna syftar 

till att åstadkomma på lång sikt.   

Ett intressant resultat från analysen och jämförelsen av det teoretiska ramverket och den 

empiriska studien är de motstridiga resultaten om patienters involvering i utvecklingen av nya 

lösningar. Då litteraturen beskriver vikten av att patienter deltar i utvecklingen för att ta till vara 

på möjligheterna att ge dem den vård de önskar, påvisar den empiriska studien att patienter och 

anhörig endast är delaktiga i de vårdgivande organisationernas innovation- och förändringsarbete 

i form av återkoppling av den nuvarande vården. Många vårdgivande verksamheter uttrycker en 

önskan om att involvera patienter och anhöriga ytterligare i deras innovations- och 

förändringsarbete, men troligtvis saknas kunskap om hur detta kan ske. Examensarbetet för att 

förbättra patienters hygienförhållning på sjukhusets urolog-avdelning bör tas som typexempel 

om hur patienter kan vara delaktiga i att framtagandet av en produkt eller tjänst i vården. Dock 

finns ett problem i att vissa patienter lider av sjukdomar som hindrar involvering i innovations- 

och förändringsarbetet, såsom demens. Teknologerna som utförde sitt examensarbete på urolog-

avdelningen på sjukhuset uttryckte även svårigheten med att involvera och engagera patienter i 

innovationsarbetet när patienten har mycket större problem i och med sin sjukdom. 
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8.1.1 Metod 

Eftersom den empiriska studien endast baseras på kvalitativa resultat från intervjuerna skulle 

kvantitativ metod komplettera studien och kunna bidra med ytterligare argument för 

nyckelaktiviteterna som utmärker innovationsarbetet i vårdgivande organisationer. 

Sjukvårdsmarknaden i Stockholmsområdet är stort, vilket gör att de 14 intervjuer är endast en 

liten del av alla vårdgivande organisationer som finns i området. Dock är de intervjuade 

organisationerna av bred variation, bland annat eftersom de är av både offentliga och privat ägda 

verksamheter samt av olika storlekar och vårdinriktningar. Därav anses de kunna representera 

sjukvården i Stockholmsområdet. 

8.2 Rekommendationer 

De (innovationspiloter) som ska använda genomlysningsinstrumentet i sitt arbete för att 

genomlysa vårdgivande organisationers innovationsförmåga borde även anpassa instrumentet 

ytterligare efter den specifika organisationens terminologi och arbete. Detta för att kunna 

genomföra en så god genomlysning som möjligt där organisationens medarbetare har den största 

möjligheten att bidra till genomlysningen. 

8.3 Framtida arbete 

Stockholms läns landsting uttrycker att de saknar vetskap om hur välkänt innovationskanalerna 

är i deras vårdgivande verksamheter. Eftersom innovationskanalerna ska stödja och främja 

innovationsarbetet i landstingets verksamheter, är en undersökning av de vårdgivande 

verksamheternas medvetenhet om innovationskanalerna och stödet nödvändig att genomföra. 

Detta kan även ses som en möjligt att ytterligare upplysa de vårdgivande organisationerna om 

innovationsstödets existens. 

Efter genomförda innovationsprojekt i vårdgivande organisationer skulle en utvärdering av 

genomlysningsinstrumentet kunna genomföras för att ytterligare förbättra instrumentet efter de 

vårdgivande organisationernas innovation- och förbättringsarbete. 
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BILAGA A: INTERVJUGUIDER TILL EMPIRISK STUDIE 

Innovationspiloter 

 Vad hade du för tidigare erfarenhet och kunskap om förändringsarbete i vården innan 

samverkan med den vårdgivande verksamheter? 

 Beskriv den vårdgivande verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter och leveranser. 

 Förändringsarbete i vården 

 Hur hittas och utvecklas nya lösningar i organisationen? Ge gärna specifika fall som 

exempel. 

 Hur skulle du beskriva organisationens förmåga till att finna nya lösningar? 

 Hur uppfattade du att nya lösningar förverkligades? 

 Vilken skulle du beskriva var drivkraften till att organisationen ville förändra sin 

verksamhet? Vem har nytta av förändringarna? 

 Vilka aktörer var involverade i förändringsarbetet? 

 Hur involverades olika aktörer i förändringsarbetet? Vem involverade dem? Varför var 

de involverade? 

 Hur säkerställdes att förändringar var nyttiga för verksamheten? Vilka mätningsmetoder 

använde sig organisationen av? 

 Beskriv gärna ditt bidrag till förändringsarbete/innovationsarbete hos organisationen. Hur 

har du påverkat arbetet i organisationen? 

Genomlysningen 

 Hur väl anpassat var genomlysningsinstrumentet för den organisation som ni skulle 

genomlysa? 

 Hur anpassade ni intervjuguiden? Vad hade ni för hjälp och fakta för anpassningen? 

 Vad blev lyckat med intervjuguiden för er genomlysning?  

 Vad blev mindre lyckat med intervjuguide för er genomlysning? 

 Vilka insikter fick du om innovationsarbetet i organisationen? Hur utfördes de? Fanns det 

någon form av struktur? 

 

  



II 

Vårdgivande verksamheter 

 Beskriv de huvudsakliga arbetsuppgifterna för den organisation som du representerar. 

 Vilka är era kunder? Vad/till vem är er verksamhet riktad till?  

 Vilka är era huvudsakliga mål i organisationen? Vilka är era huvudsakliga leveranser? 

 Vilken är din roll i organisationen? 

Innovationsarbete 

 Hur hittas och utvecklas nya lösningar i organisationen? Ge gärna specifika fall som 

exempel. 

 Vad är innovation för dig? Är innovation ett genomgående begrepp i ert dagliga arbete? 

 Hur skulle du beskriva organisationens förmåga till att finna nya lösningar? Finns det 

någon strukturerad mall att arbeta efter?  

 Vad är syftet/drivkraften för er organisation till att finna nya lösningar och förverkliga 

dem? Vem har nytta av förändringarna? 

 Hur fångas nya idéer till nya lösningar? Var uppstår idéer till nya lösningar? 

 Hur blir en idé blir till en lösning i er organisation? 

 Hur förverkligas nya lösningar i er organisation? Vem förverkligar dem? Hur omvandlas 

erfarenheter till konkreta förbättringar i er organisation? 

 Vilka aktörer är involverade i förändringsarbetet (Personal, kunder, patienter, 

leverantörer mm.)? Vad är syftet till att de är involverade? 

 Hur involveras olika aktörer i förändringsarbetet? 

 Hur introduceras nya lösningar i er verksamhet? Hur mottas dem? Hur skapas en 

acceptans och förståelse för en ny lösning inom organisationen samt hos patienterna? 

 Hur säkerställer ni att genomförda förändringar leder till förbättrade erfarenheter hos 

patienter, kunderna och medarbetarna? Hur mäter ni att en ny lösning är bättre än den 

föregående?  

 Vilka faktorer påverkar förändringsarbetet inom vården? T.ex. sjukdomar, ekonomi, 

personal, leverantörer och teknologi. 

 Beskriv gärna ditt bidrag till förändringsarbete/innovationsarbete hos organisationen. Hur 

har du påverkat arbetet i organisationen? 

 Kan du rekommendera någon annan att intervjua inom detta område? 
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Innovationsdrivande/stödjande verksamheter inom vården 

 Beskriv de huvudsakliga arbetsuppgifterna för den organisation som du representerar. 

 Vilka är era kunder? Vad/till vem är er verksamhet riktad till?  

 Vilka är era huvudsakliga mål i organisationen? Vilka är era huvudsakliga leveranser? 

 Vilken är din roll i organisationen? 

Innovationsarbete inom vården 

 Vad är innovation för dig? I vilka olika former uppkommer innovation inom vården? 

 Hur stödjer ni innovationsarbetet i vårdgivande organisationer? 

 Vilken skulle du beskriva är drivkraften till att vårdgivande organisationer känner behov 

av att förändra sin verksamhet? Vem har nytta av förändringarna? 

 Hur hittas och utvecklas nya lösningar i organisationen? Ge gärna specifika fall som 

exempel. 

 Hur bedrivs innovationsarbete i vården? Finns det någon struktur/mall att utgå ifrån? 

 Hur skulle du beskriva vårdgivande organisationers förmåga till att finna nya lösningar? 

 Var/hos vem uppkommer idéer till nya lösningar? Hur fångas idéerna? Hur blir en idé till 

en lösning inom vården? 

 Hur förverkligas nya lösningar i vårdgivande organisation? Vem förverkligar dem? Hur 

omvandlas erfarenheter till konkreta förbättringar i er organisation? 

 Vilka aktörer är involverade i innovationsarbetet (Personal, kunder, patienter, 

leverantörer m.fl.)? Vad är syftet till att de är involverade? 

 Hur involveras olika aktörer i innovationsarbetet? 

 Hur introduceras nya lösningar i vårdgivande verksamheter? Hur mottas dem? Hur 

skapas en acceptans och förståelse för en ny lösning inom organisationen samt hos 

patienterna? 

 Hur säkerställs att genomförda förändringar leder till förbättrade erfarenheter för kunden, 

patienten eller medarbetare? Hur sker mätningar att en ny lösning är bättre än den 

föregående?  

 Vilka faktorer påverkar innovationsarbetet inom vården? T.ex. sjukdomar, ekonomi, 

personal, leverantörer och teknologi. 

 Kan du rekommendera någon annan att intervjua inom detta område? 
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BILAGA B: INTERVJUADE ORGANISATIONERS 
INNOVATIONSARBETE 

Stockholms Läns Landsting 

Stor offentlig organisation.  

Drivkraften till innovations- och förändringsarbete i sjukvården handlar om att förbättra och 

förenkla för patient och personal. I Stockholm är det en väldigt stor vårdmarknad med många 

olika vårdaktörer (privata, offentliga, stora och små) där innovation kan leda till att vårdepisoden 

och vårdkedjan underlättas och effektiviseras för patienterna. Innovation är ett stort begrepp som 

inte endast är allmän utveckling, nya produkter, nya tjänster och nya arbetssätt. Innovation 

handlar även om ett nytt tänk och en positiv anda. Det finns behov av utrymme för innovation. 

Landstinget har olika innovationskanaler för att ta emot idéer kring nya produkter och tjänster. 

En utav dem är SLL Innovation, som till mesta dels är en produktutvecklingsorganisation. Dit 

kommer medarbetare och verksamheter från vården med en idé på en produkt. SLL Innovation 

hjälper dem att ta patent med alla juridiska processer och att kommersialisera produkten. SLL 

Innovation har funnits i 7-8 år och har 10-15 anställda. SLL Innovation har ambassadörer på 

respektive sjukhus, vilka kan utgöra en ingång till att få stöd i innovationsprojekt. Landstinget 

erbjuder privata vårdgivande organisationer att SLL Innovation kan vara en kanal in för dem. 

Men när det gäller egna produkter och idéer så vill aktörerna hålla det inom sitt egna företag. 

Privata sjukhus har mycket verksamhetsutveckling internt och är måna om att deras medarbetare 

inte kommer till landstinget med idéer.  

Landstinget har även innovationskanalen Idérådet sedan 1,5 år tillbaka dit medarbete från vården 

kan vända sig de har idéer om nya tjänster eller utvecklingsarbeten och projekt. Det var något 

som önskades väldigt mycket att vårdorganisationer och vårdgivare, framförallt de privata 

vårdgivarna som ville ha en oberoende kanal in om de hade nya idéer. Till Idérådet har det redan 

kommit in ett 70-tal idéer. Rådet har en koordinator på heltid samt en ordförande. Att de inte har 

fler resurser utgör problem i dagsläget. Det finns ledarmöten som bestämmer och styr i Idérådet. 

Inkomna idéerna handlar om tjänster (ny vårdform, ett nytt kvalitetssystem). De bedömer 

idéerna, gör research om dem för att hitta mottagare av idéerna (kontaktytor) och kanske själva 

skapar vägar in, att finansiera arbetet kommer oftast från andra källor. Idérådets stöd handlar inte 

om patentstöd. De som arbetar med patenträttigheter brukar säga att det är svårare att skydda en 

ny tjänst. Det finns en stor grupp inom vården som inte bryr sig om att skydda sina nya lösningar 

utan endast vill förbättra (delas kunskapen om upptäckter så ökas kunskapen totalt sett). Idérådet 

är öppet för alla aktörer. Rådet kan även leda vidare inkomna idéer till andra, mer passande, 

kanaler. Idérådets ordförande har ett stort kunnande om innovationsaktörer utomlands. Hen har 

ett ständigt bevakande av dem och vården utomlands. 

Landstinget finansierar olika life science kluster arenor, det vill säga teknikparker såsom 

Flemingsbergs Science, Karolinska Institutet Science Park och Vetenskapsstaden. Landstinget 

sitter med i styrelser eller i ett visst bidrag. Teknikparkerna arbetar mycket som en arena för att 

få ihop akademin, företag och näringsliv. De kan hjälpa till med lite bidrag till allt ifrån att göra 

förstudier, hitta lokaler osv. Landstinget har starka samarbeten med lärosätena som KTH och KI. 

Där finns också starka innovationsaspekter.  

Innovationsplatsen på Karolinska sjukhuset stödjer innovationsarbete i vården genom att koppla 

ihop den med näringsliv och akademi. De hjälper projekt med hela kedjan. Projektens 

komplexitetsgrad är oftast hög. Innovationsplatsen arbetar med de innovationerna som kan bli 

banbrytande, exempelvis cellterapi och vård på distans (stora tjänster och produkter). 
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Om en medarbetare eller organisation vill ha hjälp från Idérådet finns en strukturerad 

ansökningsprocess på intranätet med en strukturerad mall som fylls i skriftligt. De sökande ska 

ha tänkt igenom idén, och därefter sker en bedömningsprocess.  SLL Innovation och 

Innovationsplatsen har även dem strukturerade processer för att söka innovationshjälp. Tydliga, 

utarbetade processer. 

Landstinget vet inte hur kända innovationskanalerna, stödet, är i vårdorganisationerna. SLL 

Innovation har marknadsföringskampanjer. Idérådet gör också reklam sig på intranätet. Skulle 

vilja göra en undersökning på det. 

Landstinget jobbar både med sina egna kanaler och med hjälp av andra i den här stora regionen. 

Vården är ibland testbäddar för landtingsprojekt, t.ex. att de testar vård på distans där KTH-

forskare kommer in, de har läkare från Karolinska och några ytterligare (kanske näringslivet). 

Alla medarbetare inom landstinget har möjlighet att få stöd och hjälp med innovationsidéer. 

Företag får hjälp att hitta i vården. Landstinget stödjer inte företag finansiellt men de har 

samarbetsavtal med vissa företag inom det medicinska forskningsområdet, där landstinget går in 

med pengar (läkemedelsbolag) eftersom de har gemensamma mål. 

Landstinget vill effektivisera vården för att förbättra för patienten i slutändan. Yttersta kunden är 

alltid medborgaren. Närmaste kunden till landstingets innovationsarenor kan vara 

vårdverksamheter och medarbetare. Om Landstinget tycker att produkten, som har utvecklats 

med stöd från kanalerna, är väldigt bra kan de gå in och göra en innovationsupphandling, vilket 

betyder att de kan köpa in produkten men de måste lägga fram ett direktiv eller ett 

förfrågningsunderlag så att andra aktörer kan vara med att konkurrera. Innovationsarenornas 

kund kan även vara företag som vill testa produkter (robot, mediciner). Målet är alltid att 

förbättra för medborgarna. 

Landstinget har mål som handlar om att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården, förbättra 

tillförlitligheten i kollektivtrafiken och att skapa tillväxt i regionen. Under de målen finns mer 

konkreta kvalitetsmål. Det finns även andra policydokument, till exempel regional planering, 

innovationsdriven ekonomi, en attraktiv region etc. Ett mål till innovationsarbetet är att bidra till 

de övergripande målen, att ha det i sikte. De har även konkreta mål som bland annat hur snabbt 

de tar emot aktörer som kommer samt uppföljning av nöjdhet av landstingets slussar. 

Landstinget undersöker på regional nivå hur många företag som kommer till och hur många 

lyckade kliniska prövningar har genomförts. 

Landstinget har en strategi för forskning och utveckling och de håller på att ta fram en strategi 

för forskning och innovation. Forskning är nära anknutet till innovation eftersom att i 

forskningen kan många idéer hittas. 

Viktiga bitar som påverkar innovation i vården är kanalerna in (idé och produkt), miljö och 

kreativitet (fritt tänkande) samt ersättningssystem (lönsamhet av att tänka nytt). Landstinget 

försöker stödja innovationsklimatet i de vårdgivande organisationerna i former som bland annat 

seminarier och att skicka in team av studenter. De har innovationsambassadörer som är ute i 

vården för att tala om att de finns och att hjälp finns till idéer. Alla verksamheter har ett uppdrag 

att förbättra sig, vilket är mycket upp till ledningen i verksamheten.  

Landstingets innovationsdirektör samordnar verksamheter, följer upp verksamheterna och sitter 

med i flera av grupperingarna för att driva på landstingets strategiska frågor samt tar initiativ till 

att förstärka de viktiga delarna som påverkar innovation i vården. Innovationsdirektörens ansvar 

är att samordna innovationsarbetet och att försöka skapa bättre förutsättningar för innovation 

både i landstingets kärnverksamheter som hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken samt miljö- 

och regionplanering.  

Landstinget är dåliga på att mäta innovationsförmågan i vårdgivande organisationen eftersom de 

inte har vetskap om möjligheten att mäta den. Stockholms län är kända för att vara ett innovativt 
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landsting. På ersättningssidan har nya ersättningsmodeller omtalats internationellt. De var först i 

världen med en ersättningsmodeller där betalning sker för patientnyttan. De betalar för hela 

vårdkedjan istället för att betala för en hel operation. Vårdgivaren får betala om patienten måste 

genomgå en om-operation inom två år. Den sortens ersättningsystem har lett till 

innovationsarbete om vårdprocessen. Inom den kliniska forskningen (antalet publicerade 

artiklar) är Stockholms Läns landsting bäst till i Sverige, vilket är tack vare det medicinska 

universitet Karolinska Institutet. Stockholm är en stor tillväxtregion. Landstinget har inget bra 

mått eller mätningsmetod av innovationsklimatet. Syftet och nyttan med att mäta 

innovationsförmågan i vårdgivande organisationer är att få en nulägesanalys av den (hur hög 

innovationsförmågan är). Att kunna mäta innovationsklimatet för att hjälpa till att utveckla 

formerna runt om kring. Att ta reda på om och landstinget kan göra något för att öka det. Att 

följa innovationsklimatet och mäta på flera enheter. Att verksamheterna får se vad en 

innovationsprocess är.  Att utreda den sprängande punkten för innovation i vården, vilket kan 

vara för stressigt, för lite resurser, engagemang med flera. Om de mäter och ställer krav (inte 

bara innovationsklimatet) hur de ska ha det i SLL får de incitament att hela tiden förbättra sig. 

Landsting i Sverige är dåliga på att hjälpa varandra i innovationsarbetet och utvecklandet av det. 

Det sker massor av enstaka projekt mellan landsting, även lösa samarbeten. Det finns även 

arenor där landsting träffas, inom sjukvården. De stora regionerna träffas och pratar sak-

verksamheterna, sakfrågorna och har diskuterat systemen. SLL har inget strukturerat 

innovationssamarbete med andra landsting där de exempelvis utbyter idéer, eller att de har en idé 

som ett annat landsting kan ta hand om. Det gör de inte men vill gärna. Nu har de idéer om hur 

de ska knyta ihop Stockholms arena, därefter nationellt och Norden (Danmark och Norge).  
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Akademisk vårdcentral 
Vårdgivande, offentlig, liten verksamhet  

Den akademiska vårdcentralen (AVC) är utöver en vanlig vårdcentral även en nod i ett nätverk 

av vårdgivande verksamheter. Detta ska driva, intressera och stimulera aktiviteter. AVC har tre 

huvuduppdrag; att ha en lärande miljö för studenter, att höja kompetensen hos personal (främst 

handledarkompetens och akademisk kompetens) samt att bedriva patientnära, klinisk forskning. 

Vårdcentralen blev AVC hösten 2011. De båda delarna (vårdcentralen och den akademiska 

delen) av AVC börjar närma sig varandra men har varit väldigt uppdelade. I och med att 

vårdcentralen blev AVC vill verksamheten få in ett tänk kring varför de gör som de gör, 

förbättringsarbete, kompetenssammansättning, kompetensutökning samt handledning av 

studenter för att leverera bättre vård. Verksamheten arbetar fortfarande med att få ihop delarna. 

Vårdcentralen har 40 anställda. Den akademiska delen har 1½ heltidstjänst på fyra personer. Per 

termin har AVC 20-30 läkarstudenter på en vecka vartdera och nio sjuksköterskestudenter på 

fem veckor vartdera. 

På vårdcentralen är patienterna kunderna. Vårdcentralen har samma patientuppdrag som alla 

andra vårdcentraler. Vårdcentralens verksamhet är riktad till patienterna. SLSO har visionen rätt 

vård i rätt tid som vårdcentralen ska bedriva sin verksamhet efter. Den akademiska delen har 

samarbetspartners i form av personal i nätverket, lärosäten, universiteten, företag. Den 

akademiska delen, har målen att ta emot studenter, höja kompetensen och bedriva forskning. 

Förändringsarbete 

På vårdcentralen handlar förändringsarbete om att förbättra rutiner för att höja patientsäkerheten, 

bland annat genom att ha en hög tillgänglighet. Begreppet innovation används inte generellt i 

verksamheten. De talar om förändrade arbetssätt och rutiner. Drivkraften till att förändra i 

arbetssätt, organisation och rutiner är att leverera god vård till patienterna, att hålla budget (eller 

att gå plus), att minska frustration hos personalen och att skapa en bättre arbetsmiljö. 

På vårdcentralen hittas nya lösningar på planeringsdagar och möten, antingen inom eller mellan 

yrkesgrupper. Läkarna har regelbundna möten om utveckling av deras arbetssätt och 

organisationen. Rutiner utvecklas av olika yrkesgrupper då de ska fungera med olika 

professioner involverade. Läkarna har en stående tid i veckan att diskutera förbättringsarbete. 

Sjuksköterskor har svårare att avsätta tid till förändringsarbete då de är mer styrda av patienter. 

Idéer samlas in på möten. Personalen kommer med idéer till nya lösningar, mest små 

förändringar. Ingen radikal förändring av vårdverksamheten har, men övergången till en 

akademisk vårdcentral kan vara en radikal förändring. Ibland kan diskussion startas på fikaraster 

och sen startas en arbetsgrupp för att förbättra och lösa problemet. Verksamheten bestämmer sig 

för en lösning och sedan testar den. Det finns inget strukturerat arbetssätt kring att ta fram flera 

lösningar och utvärdera dem i verksamheten. Förhoppningsvis ska AVC på sikt kunna bidra till 

ett mer strukturerat arbetssätt kring detta och även utvärdering av vilken nytta förändringar ger. 

Personalen är involverad i förändringsarbete inom vårdcentralen, även likaså studenter. I olika 

forskningsprojekt har patientorganisationer varit delaktiga, men i det dagliga förändringsarbetet 

på vårdcentralen om rutiner är patienter inte delaktiga. En patient kan lyfta ett problem eller att 

det uppstår problem kring hanteringen av en patient där verksamheten inser att det måste ske en 

förändring. Skada, avvikelse, klagomål kan ge initiativ till förändringar. Leverantörer är inte 

generellt involverade i förändringsarbete. 

Verksamheten har flera projekt som pågår och projekt som ligger på is. AVC-teamet och 

samarbetspartners för dialog om vilka projekt som ska fortskrida. Mindre utvecklingsprojekt har 

ledningsgrupp och arbetsgrupp där projektet kan avbrytas vid sämre uppvisade delmål. 
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Ett externt konsultföretag har tittat på patientens flöde på vårdcentralen. De intervjuade personal 

och patienter. Där har de fått förslag att åtgärda, vissa har reda genomförts, andra ligger och 

väntar på att åtgärdas. Det är ovanligt att externa konsulter bedriver förändringsarbete på 

vårdcentralen. När det gäller rutinförbättringar är det främst personalen som leder arbetet. 

Verksamheten utvecklar inga egna produkter men AVC blir kontaktade att testa nya produkter av 

olika slag. Just nu är verksamheten delaktig i två projekt där de ska testa nya produkter. Detta är 

pilottest där personalen testar nya metoden och utvärderar den.  

Verksamheten har ingen mall eller struktur att arbeta efter vid implementering. Implementering 

av en ny lösning sker vid APT och möten. Acceptans för en ny lösning är lätt att få om lösningen 

påverkar en medarbetares förmåga att bedriva sitt arbete. Det är svårare att få acceptans för en 

förändring om medarbetaren inte har nytta av lösningen i sitt arbete, men den är bra för patienten 

i senare steg. Det är lättare för medarbetaren att glömma att använda den nya lösningen då. 

Verksamheten behöver arbeta mer med att säkerställa att förändringar i verksamheten blir till det 

bättre. De behöver få in ett forsknings- och utvärderingstänk. De har inget systematiskt sätt. 

Verksamheten har register där de följer upp hur många patienter AVC har som uppfyller målen. 

De följer även upp tillgängligheten. Verksamheten ålagda att göra detta på grund av 

bonusvitesystem från landstinget. Följs upp på ATP en gång i kvartalet. Det sker ingen mätning 

av förbättrings/innovationsförmågan i verksamheten. Endast mätning av framgång hos enskilda 

projekt. Bonusvitesystemet kan ses som ett sätt att mäta hur vårdcentralen ligger till. 

AVC har hitintills inte arbetat mycket med att sprida erfarenheter och kunskap i sitt nätverk. 

Intresset är inte stort i nätverket då verksamheterna inte har tid att ta in nya idéer och lösningar 

utifrån. 

Påverkan på förändringsarbetet 

Verksamheten ordnar förändringsarbetsaktiviteter för handledare och personal men det får inte 

bli för mycket produktionsbortfall (alla aktiviteter där patienter inte är närvarande), vilka ger 

minus i kassan. Verksamheten arbetar mot att minska andel produktionsbortfall, men då 

stimuleras inte förändrings- och innovationsarbetet.  

Akademiska vårdcentraler ska förbättra innovationsarbete inom vården. Primärvården har inte 

varit van vid akademiskt tänk och forskning. Om denna vana finns där utökas förmågan till att 

finna nya lösningar. AVC kommer förhoppningsvis öka innovationsförmågan i och med att 

samtalet kring förändringsarbete utökas, vilket leder det till ett annat tänk och banor. Till 

exempel hur studenter kan vara med i innovations- och förändringsarbete då de har en färsk syn 

men nya tankar och idéer. Men AVC är en lösning som kommer från landstingsnivå och inte är 

fullt förankrat i verksamheterna. En lösning måste vara förankrad i verksamheten för att det ska 

ske någon förändring. AVC ska förändra primärvården under en tioårsperiod. 

Just nu är det svårt att bedriva strukturerat förändringsarbete på grund av de detaljerade 

styrsystemen. Ersättningssystemen, bland andra bonusvitesystemet, från landstinget styr hur 

verksamheten är organiserad. Vårdcentralen får ersättning för antal patienter som besöker den, 

vilket påverkar organiseringen av vårdcentralen. Det pågår diskussioner på landstingsnivå om 

hur ersättningssystemen ska struktureras om till att baseras på vilken kvalitet och värde vården 

ger patienten. Ersättningssystemen begränsar möjligheten och utrymmet för innovationstänk och 

kreativitet.  
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Geriatrisk verksamhet 

Vårdgivande, privat, stor verksamhet 
Verksamheten bedriver slutenvård (geriatrik vård där patienten vårdas bland annat efter 

operation på sjukhus, ambulans eller primärvården samt palliativ vård) och öppenvård 

(minnesmottagning och rehab). Verksamheten är den största geriatriska verksamheten i Sverige 

med 140 patientplatser och 200 patienter i hemsjukvård. Den består av sex avdelningar med 450-

500 anställda. De flesta av patienterna är geriatriska patienter (medelålder 80-85 år). Patienterna 

vårdas i genomsnitt i tio dagar (stort spann). 

Verksamhetens främsta kunder i det dagliga arbetet är patienterna (men de kallas inte för 

kunder). Enligt verksamhetschefen är kunden är den som betalar för tjänsten. Verksamheten har 

många kunder både externt och internt. Externa kunder är sjukhus, beställare (politiker och 

samhället), ägare som har krav och förväntningar på verksamheten. Interna kunder är 

avdelningar och yrkesgrupper inom kliniken. Verksamheten gör patientnöjdhetsmätningar. Det 

är viktigt med nöjda kunder och patienter för verksamheten. Verksamhetens arbete är riktat till 

den geriatriska och palliativa patienten. 

Verksamhetens mål;  

 Nöjda och delaktiga patienter.  

 Nöjda medarbetare för att leverera god vård (arbetsmiljö).   

 Processperspektiv och flöden, tar emot och lämnar patienter till bra vård, både interna 

och externa vårdprocesser (resurseffektivitet). Ander vårdtillfällen per månad/dag. 

Sjukfrånvaro. 

 Ekonomi i balans.  

Nöjda ägare, beställare och patienter och närstående. Verksamhetens strategi för att uppnå målen 

är att personalen är insatta i mål och förutsättningar för att styra arbetet åt samma håll samt att få 

ihop vårdgivarperspektivet från olika yrkesgrupper. God vård behöver multiprofessionellt team. 

Verksamhetens leveranser är god och säker vård till patienterna, tomma vårdplatser till sjukhus 

och en ekonomi i balans till ägarna.  

Kvalitet och patientsäkerhet är viktiga aspekter för verksamheten. Kvalitetsindikationer som 

beställarna ställer på verksamheten som verksamheten ska leverera. Vissa procentuella nivåer 

vid inskrivning, vård och ut. Verksamheten har en kvalitetspolicy som en målformulering att 

arbeta mot. De har även miljömål, då verksamheten är miljöcertifierad. 

Förändringsarbete i verksamheten 

Verksamheten måste utvecklas för att fortsätta vara attraktiva som vårdgivare för landstinget 

idag, men i framtiden kommer kanske patienterna bli mer kund. De måste ligga i framkant i att 

vara moderna, lyhörda och sympatiska. 

Begreppet innovation används inte inom verksamheten utan de pratar om ständig förbättring och 

utveckling. Verksamheten arbetar med förändrat arbetssätt som ger utfall på kvaliteten. 

Innovation för kvalitetssamordnaren är ta fram produkter som förbättrar vården för patienten. 

Inom teknisk innovation utför verksamheten pilottest för externa projekt samt deltar i klinisk 

utvärdering.  

Sjukvården har alltid arbetat med förbättringar, men sedan 2009 har verksamheten försökt 

strukturera och förtydliga detta arbete. De har succesivt infört Lean Healthcare och kopplat ihop 

det med ledarskap (Situationsanpassat ledarskap II som teoribas). Verksamheten har 

kvalitetscertifierat (januari 2014) sig med ledningssystem på plats. De tre delarna ska bygga 

förbättringsarbetet. Ledarskapet är viktigt framgångsfaktor att driva förändringsarbetet. Det är 

viktigt att tid avsätts till det på ett tydligt sätt. 
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Syftet till ett mer strukturerat förändringsarbete (påbörjades 2008 innan verksamheten blev 

privatägd) att de visste inför 2009 att de skulle göra mer för mindre pengar (inget med ägarbytet 

att göra). De insåg att de hade behov av att förbättra och undersöka hur de kunde göra saker 

smartare och kom därför in på Lean för att fortfarande bibehålla en god kvalitet men ändå arbeta 

resurseffektivt (arbetssätt ska förbättras). Det är en lång resa med ett idogt arbete att anpassa 

verksamheten efter Lean-strukturen och alla i verksamheten tror inte på den då de inte ser 

förbättringen för sig själva. De flesta medarbetarna tycker att detta är bra. Kunskapen om hur 

förändringsarbete går till kan vara på olika nivå i verksamheten, vilket de arbetar med att 

förbättra.  

Det finns många praktiska idéer hos dem som arbetar nära patienterna (sjuksköterskor, 

undersjuksköterskor, paramedicinare) som egentligen aldrig omsätts och leder till en förändring. 

Verksamheten har inte kulturen för detta och en organisation som fångar upp dessa idéer. Det 

skulle kunna leda till förbättring i deras verksamhet. Personalen uppmuntras att ge förslag 

eftersom det är de om gör de bästa bedömningarna för bättre vård.  Förbättring är en grund av 

medarbetarskapet, personalen ska känna att de vara delaktiga och skapa nytta. Verksamheten har 

ingen belöning eller bonus för förbättringsarbetet. Förbättringsarbetet är en viktig del av det 

löpande arbetet och ansvaret. Vissa gör det bättre eller mindre bra. 

Genom avvikelser (bland andra vårdavvikelser och avvikelser från arbetssätt) kan ge input om 

problem och idéer till förändringar komma fram. Avvikelser från arbetssätt är ett sätt att arbeta 

förbättrade metoder. De återkopplas till enheten för att utreda uppkomsten av avvikelserna. 

Ibland upptäcks då att en förändring krävs. Patientavvikelser/vårdavvikelser visar att 

verksamheten har åsamkat patientskada i vården av patienten. För att förhindra att patienter 

skadas eller att skadan sker igen tas idéer och lösningar till att förbättra patientsäkerheten.  

Problem hittas även genom mätningar. Verksamheten har kontinuerlig mätning (skickas till 

beställare) som är ett system som tankar ur data ur deras journalsystem, där de går in och hittar 

avvikelser. Det sker även punktpermententmätningar (börjar försvinna mer och mer) i hela 

Sverige varje vår och höst där bland annat antal trycksår mäts. Verksamheten har under de 

senaste fyra åren arbetat aktivt med att minska andelen trycksår (har flera tydliga mål för att 

detta ska ske). Ett dåligt resultat på en punkpermententmätning för ett år sedan ledde till att detta 

arbete intensifierades ytterligare (andelen trycksår har sedan dess halverats, vilket var ett mål).  

Vid införandet av Lean skärpte verksamheten till sina arbetssätt kring hudkontroll när patienter 

skrivs in. Det gjordes en journalgranskning av alla inskrivna patienter under några månader, för 

att ge en återkoppling till enheterna om situationens utseende. 

Vid daglig styrning, när enhetens chefer träffar alla funktioner (yrkesgrupper) i teamet, fångas 

avvikelser upp (möte på 5-10 minuter). De träffas även en gång i veckan framför en 

leantavla/förbättringstavla/kaizentavla en längre stund. Då arbetas det mer med de pågående 

förbättringsprojekten och en lägesanalys sker av hur de ligger till samt hur arbetet med dem ska 

fortskrida. Efter att verksamheten har införde ledningssystemet har de sänkt antalet pågående 

förbättringsarbeten per enhet från fem till tre, då det är bättre att ha färre projekt som kommer till 

planerat avslut än att ha många projekt som verksamheten inte hinner med. Förändringsarbete 

kan handla om bland annat servering av mat samt registrering i journaler för att få bättre flöden. 

Enheten hittar lösningar genom 1-2-3-4 metoden vilket är en brainstorming på enskild nivå, par 

och sedan i grupp där medarbetarna ska reda ut orsaken till avvikelsen. Det finns en möjlighet på 

leantavlorna där alla idéer skrivs upp, inkorgen. Uppmuntran sker genom anpassat ledarskap 

utifrån personalens utveckling/mognad (sker under tid). Verksamheten har ledningsmodellen 

Situationsanpassat ledaskap II. Situationen inom hela vården är svår när det gäller rekrytering då 

det saknas personal, framförallt. Om man hela tiden nyanställer har mycket personal inte en så 

stor mognad. 
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PDCA-cykeln (Plan-do-check-act) som en metod som verksamheten använder för att kontrollera 

projektens framfart, där ingår planeringsstadier och mätningar. Det är sällan en lösning för ett 

problem. I projektet för att minska andelen trycksår har de flera åtgärder för att nå målet. Man 

bestämmer sig för ett paket av lösningar att fortskrida med. 

Planeringsstadiet grundas på rutin. Om förbättringsprojekten som enheterna arbetar med är för 

stora ska de spaltas upp och tas i steg, det är så mycket som ska ske på en vårdavdelning så tiden 

till förbättringsprojekten är knapp. Det måste vara på så enkel nivå att enheterna hinner med och 

ta det i små steg. Vem som helst i teamet kan ha ansvar för projekt men aldrig chefen eftersom 

den ska se till att det händer och de som vet bäst är de som arbetar med patienterna. Chefen kan 

inte upprätthålla det på samma vis. 

Nästa nivå är att genomföra planen och dokumentera under resans gång. Det kan se olika ut vilka 

som utvecklar lösningen, ett grupparbete där idégivaren är med. Det är alltid någon i gruppen 

som driver arbetet. Dokumentationen kan göras vid leantavlan vid veckomötet. Därefter påbörjas 

successivt analys av insamlad data. Längre fram avslutas analysen och de fastställer hur 

förändringen blev och om den överensstämmer med hur de tänkte från början. Är de nöjda med 

förändringen eller ska de fortsätta förändringsarbetet med problemet? Vad har de lärt sig? Efter 

diskussionen tas beslut om vilka projekt som ska sjösättas (implementeras i verksamheten). 

Målvärden ska vara uppfyllda. Kriterier ska vara mätbara och avstämningsbara. Enhetschefen 

tillsammans med idégivarna sätter upp kriterierna innan projektet. Små projektmallar, A5 mallar, 

för implementering. Används ej fullt ut i alla enheter. 

Om ett förändringsprojekt visar sig inte bli en förbättrande åtgärd för verksamheten får de gå 

tillbaka till det tidigare arbetssättet och arbeta vidare med att finna lösningar till problemen. 

Börja om med PDCA. Utvärdera vad som blev fel i förändringen. 

Verksamheten utvecklar i steg för att ha möjlighet att avbryta förändringsprojekt. De har även 

ledarforum, en gång i månaden, om projektet ska bli ett klinikgemensamt projekt eller inte. I 

klinikgemensamma förbättringsprojekten har specialistgrupper med personal inom verksamheten 

som är specialistkunniga inom specifika områden (hygien, sår, fall prevention, nutrition osv). De 

kan få uppdrag från ledningen att driva ett mer långsiktigt projekt. Pågå under flera år, t.ex. 

trycksår.  

Implementering är enklare på avdelningsnivå då ett förslag tas fram och presenteras på APT osv. 

På klinikgemensamnivå blir fler människor påverkade och verksamheten har en rutin för hur 

detta ska genomföras. Klinikledningen beslutar om en förändring från specialistgrupperna ska bli 

klinikgemensam. Nästa steg är att ledarforum med chefer och ledare på kliniken får 

informationen och möjlighet att diskutera förändringen. Därefter får samverkansgruppen ta del 

av förändringen och sedan presenteras den på APT och läggs ut på intranätet. Sen börjar arbetet 

att implementera förslaget som kan ta tid att träna in och efterfråga hur det går. Träningsperiod i 

början. 

För att säkerställa att förändringar blir till förbättrande åtgärder är det viktigt att följa PDCA-

modellen noggrant. Täta mätningar och att diskutera är viktigt. Processen kan förändras under 

projektets gång. Verksamheten använder strukturerade mallar i sitt förändringsarbete för att 

lättare att få en jämförbarhet. Både metod och mätning samt att det blir bra är viktigt i lagom 

mängd. 

För att skapa acceptans för en förändring måste en angelägenhet skapas. Det ska grundas på 

fakta och evidens. Det måste skapas ett engagemang och vilja till förändring, vilket 

verksamheten försöker få med tät återkoppling till enheterna. Det är lättare att skapa acceptans 

för en förändring om personalen har varit med i utvecklingsarbetet av den än om ledningen sätter 

in en ny förändring, vilket kan krävas eftersom ett behov av samma rutiner och arbetssätt i hela 

verksamheten finns då det många medarbetare arbetar mellan olika avdelningar. Tiden kan 

hjälpa att skapa acceptans. När det största motståndet har lagt sig blir det bättre. 
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Det finns fantastiska möjligheter till att finna nya lösningar i verksamheten, men att ta tillvara på 

dem är en annan sak. Verksamheten har mycket kvar att förbättra i arbetet med att ta tillvara på 

personalens kompetens, men de är på god väg. Kvalitetsamordaren försöker hitta metoder att få 

en inblick i läget av verksamhetens förbättringsarbete, t.ex. genom nulägesanalys av 

förbättringsarbete. Hur ser medarbetarna på hur förbättringsarbetet fungerar? Verksamheten vill 

ha ett väl fungerade förändringsarbete (mål med certifieringen) för att ge patienterna så mycket 

tid och bra vård som möjligt. Endast medarbetarna som kan uttala sig om hur förändringsarbetet 

fungerar i verksamheten. Hitta förbättringsområden i förändringsarbetet för att kunna åtgärda 

det. Verksamheten är ganska bra på att anta nya arbetssätt. 

Drivkraften för verksamheten att bedriva förändringsarbete är att öka kvaliteten i första hand för 

patienterna. Verksamhetens kvalitetsamordnares uppfattning: Om personal nära patienter inser 

att deras förändringsarbete av arbetssätt ger förbättrad vård så skapas ett engagemang, lust och 

vilja och stolthet att de kan påverka sitt arbete. Det i sin tur ger positiva effekter på arbetsmiljö, 

flöde samt ekonomi och finans. Behöver inte bekymra om ekonomin om de hela tiden förbättrar 

kvaliteten. Där ska fokus och styrning ligga i förbättringsarbete av arbetsmetoder, hur arbetet går 

till. Ett för stort fokus på finans (produktion och ekonomi) stoppar/bromsar förändringsarbetet. 

Fokus, enligt kvalitetssamordnaren, ska ligga på kvalitetsförbättringar, då löser sig ekonomin av 

sig självt. Men man ska fortfarande följa upp ekonomin. 

En införd förändring i verksamheten ska på sikt ge lönsamhet åt verksamheten. Inköpandet av ny 

teknik måste ge tillbaka något inom några år, till exempel mindre arbetstimmar. Återbetalning 

handlar inte endast om pengar utan även andra arbetssätt och förhållningssätt. Ägarna får vara 

med och väga mellan vård och ekonomi. Marknadsföring kan vara en avgörande faktor.  

Involvering i förändringsarbetet 

All personal ska vara involverad i alla stadier i verksamhetens förbättringsarbete, men alla är det 

inte vilket beror på tid och intresse. Alla är intresserade av att förbättra sin verksamhet men vissa 

tror inte på de metoder som verksamheten har valt att använda vid förbättringsarbete. Antagande 

från kvalitetsamordnaren. Att alla medarbetare känner sitt ansvar och delaktighet i 

förbättringsarbetet är en framgångsfaktor för innovationsarbete.  

Personer och yrkesgrupper är olika i deras syn och involvering i förbättringsarbetet. Vissa känner 

trygghet att ha som det alltid har varit (dels äldre medarbetare). Läkargruppen är inte lika 

delaktiga i att utveckla verksamheten. De är för upptagna i de medicinska uppdragen de har. 

Utveckling och kreativitet kräver allas medverkan. Verksamheten har gjort en omorganisation i 

läkargruppen där ledarskap ligger längre ut så att de känner en större delaktighet. 

Patienterna är inte involverade i förändringsarbetet då 80 procent av dem är konjunktivit 

sviktande. Patientenkäter från landstinget, närstående kan svara på dem. Källa till input till 

förbättringsförslag. Verksamheten skulle vilja ha dem mer involverade i utvecklingen av 

förbättringsarbetet och detta kommer att vara ett måste. Enligt patientsäkerhetslagen ska 

patienten vara delaktig i arbetet att förbättra. Patienterna ska inte ramla emellan vid byte av 

vårdformer och rutiner. Patienter, närstående, patient-, pensionärs- och brukarorganisationer 

skulle vara intressanta att ha med i arbete men verksamheten har inte hittat något sätt med hög 

verkningsgrad att göra detta.  

Vid uppstarten av Lean och SLII tog verksamheten hjälp av externa konsulter, tekniskt utbildade. 

Sjukvården kan bli en sluten värld, input kommer inte från andra verksamheter med andra 

vetenskapliga ögon. Den inputen kan vara värdefull för vården att se verksamheten med en 

annan synvinkel. 

Verksamhetens ägare rapporteras om förändringsarbetet och de kommer med input till det. 
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Nätverk 

Verksamhetschefen vill arbeta mer med andra kliniker för att förbättra vården, ha ett 

forskningscenter för geriatrik.  Gemensamt forum för att diskutera geriatrikens utveckling är 

önskvärt Idag finns det ingen bra plattform att diskutera geriatrik i Stockholms län. En gång i 

månaden träffas verksamhetscheferna från de elva geriatriska klinikerna i Stockholms län (fyra 

offentliga och sju privata verksamheter). Under mötena diskuteras operativa frågor och väldigt 

sällan utvecklingsfrågor.  
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Innovationspilot på demensboende 

Vårdgivande, privat, medelstor verksamhet 

Innovationspiloten hade ingen erfarenhet eller kunskap om innovationsarbete inom vården innan 

samverkan med demensboendet. Demensboendet hade ungefär 40 rum. Arbete i verksamheten 

gick ut på att ta hand om boende som var dementa. Verksamheten hade endast läkare på jour. 

Bland medarbetarna fanns det tre sjuksköterskor, en arbetsterapeut/sjukgymnast, undersköterskor 

och vårdbiträden. Piloterna hade ingen möjlighet att sitta och arbeta där, de var där minst 2 

timmar per dag. Piloterna gjorde en genomlysning med intervjuer och enkäter. Därefter hittades 

de största problemområdena i analysen, som senare blev de teman som workshops handlade om. 

Därefter togs en handlingsplan fram till verksamheten att jobba vidare med dessa 

problemområden. Piloterna har inte återkopplat om hur deras förslag har implementeras, men 

piloten är nyfiken på det. Piloten har inga höga förhoppningar på att implementering eller vidare 

arbete med förslagen har skett. 

Innovationsarbete i verksamheten 

Innovationsarbetet i verksamheten var dåligt innan innovationspiloterna kom till demensboendet. 

Mentaliteten skilde sig från företag med annan utbildningsnivå. Cheferna tyckte att personalen 

endast klagade och personalen tyckte att cheferna inte lyssnade på deras idéer och förslag till 

förbättringar. Klimatet var inte jättebra, vilket var det största problemet. Långt under en perfekt 

innovativ verksamhet. 

Chefen var intresserad av innovationsarbete och därför anlitades piloterna. Verksamhetscheferna 

samt några individer var drivande att skapa en bättre arbetsplats. Verksamhetens förmåga att 

finna nya lösningar var dålig då klimatet inte fanns för att stödja detta. Det var som en klagomur. 

Istället för att komma med konkreta förslag till förbättringar, klagade medarbetarna på att 

nuvarande lösningar var dåliga och fungerade inte. Nya lösningar förverkligades inte alls.  

Piloterna gav som förslag att cheferna skulle komma med bättre återkoppling då medarbetarna 

kom med konkreta förbättringsförslag. Piloterna föreslog förändringar som skulle leda till en 

bättre arbetsmiljö för personalen och cheferna. De föreslog förändringarna genom workshops, 

men piloten vet inte om förändringarna implementerades. Enligt piloten är det är viktigt att all 

personal är med i förändringsarbetet i workshops. Verksamheten hade tidigare genomfört ett 

arbete om värderingar i workshopsmiljö.  

Patienterna kan inte delta i förändringsarbetet då de är dementa. Anhöriga till patienterna hade 

åsikter om förbättringar men de involverades inte i förändringsarbetet. Piloterna föreslog inte en 

åtgärd på detta i sin åtgärdsplan då de förslag piloterna föreslog ej rörde eller påverkade de 

anhöriga direkt. 

Idéhantering var ett problem i verksamheten. Problemet rörde hur idéer från medarbetare ska 

hanteras och fås fram till verksamhetscheferna. Innovationspiloternas förslag till att lösa 

problemet var en idémall som var ett formulär där idén skrivs ner med idégivare och datum. 

Idémallen ges till verksamhetschefen som ska ge ett datum för återkoppling av idén. På så sätt 

får idégivaren en konkret tidpunkt då återkoppling ska komma om idén (ungefär 2 veckor) 

Ett annat problem var dåligt arbete med en rutinpärm med alla rutiner. Verksamhetschefen hade 

en uppfattning om att den inte används utan att personalen endast bläddrade snabbt igenom den. 

Personalen ansåg att de redan kunde alla rutiner och behövde inte läsa rutinpärmen. Piloterna 

kunde påvisa skillnaden i uppfattning kring rutinerna. På workshopen kring detta problem 

skedde en diskussion om hur man bättre kunde lära upp nya anställda. 
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Personalen mottog workshopen bra, men med blandat engagemang. Verksamhetschefen och 

samordnare/schemaläggare bestämde vilka som skulle delta i workshopen. Vissa deltagare tyckte 

det var väldigt roligt och andra tyckte tvärt om.  

Verksamheten mätte index som kom från högre upp i organisationen. Personer från centralt i 

organisationen besökte alla verksamheter och undersökte hur nöjdhet hos vårdtagarna och 

anhöriga med flera. Detta redovisades med stapeldiagram som sattes upp i fikarummet, men den 

var väldigt dåligt uppdaterad. Detta skulle göras månadsvis men flera månader saknades.  

Piloten har fått en insikt om att innovationsarbete i denna vårdgivande verksamhet inte existerar. 

Det fanns inget bra arbetsklimat och arbetsmoral för att innovationsarbete skulle kunna ske. 

Piloten vet inte om innovationsarbete kan förbättra klimatet och moralen, eller något annat 

behövs istället. Det fanns inga externa konsulter i verksamheten att driva innovationsarbete. 

Piloten ansåg även att klimatet i verksamheten försvårade deras arbete, då mottagandet och 

engagemanget från verksamheten var dåligt. 

Genomlysningsinstrumenet 

Enlig innovationspiloten var inte intervjuguiden väl anpassad till verksamheten. Piloterna 

anpassade instrumentet med hjälp av deras magkänsla. Medarbetarna i verksamheten inte var 

vana med termer som innovation. De blev även rädda för att förlora jobbet när orden 

effektivisering och förändring användes. Ständiga förbättringar var ett begrepp som användes i 

genomlysningen.  Ibland förstod inte medarbetarna frågorna.  

Enligt innovationspiloten finns mer rum för förbättringar i deras intervjuguide. Mer förenklade 

och tydligare frågor för att öka förståelsen hos medarbetarna. Det ska vara mer konkreta och 

enklare frågor. Men innovationspiloten anser att den var lyckad då de fick ut resultat till analysen 

och därefter kunde utföra workshoparna. 
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Innovationspiloter på en hemsjukvårdsverksamhet 

Vårdgivande, liten verksamhet  

Verksamheten sysslar med hemsjukvård Sjuksköterskor och undersköterskor är baserade på ett 

kontor och åker ut till patienternas hem för att ge dem vård. Patienterna har svårt att ta sig till 

sjukhus och/eller behöver ofta vård. Även äldreomsorg/hemtjänst i liten utsträckning. Hårt 

specificerat vad verksamheten ska göra och leverera. Verksamheten finns på flera ställen i 

Stockholm. Precis innan samverkan med innovationspiloterna hade verksamheten köpts upp och 

slagits samman med en annan organisation och flyttat in i nya lokaler. Verksamheten hade 20-30 

anställda, varav en läkare, två sjuksköterskor och resterande undersköterskor vid samverkan med 

innovationspiloterna. Verksamheten sysslar inte med produktinnovation, utan gör förändringar i 

arbetssätt (rutiner) och organisering. 

Innovationspiloterna hade ingen tidigare erfarenhet av vårdföretag vid samverkan med 

hemsjukvårdsverksamheten.  

Förändringsarbete i verksamheten 

Piloternas insikter om innovationsarbetet i verksamheten är att är de inte arbetar aktivt med 

innovationsarbete såsom i produktionsföretag. Verksamheten har ingen struktur för 

innovationsarbete, så det finns mycket att förbättra i processen. De behöver hjälp med att 

strukturera upp arbetet och få verktyg att bedriva innovationsarbete. Det finns en ovana i 

verksamheten för konceptet förändringsarbete. 

Verksamhetens syfte med förbättringsarbete är att erbjuda patienter så god vård som möjligt. 

Verksamhetens förbättringsarbete är till nytta för patienterna, kommuner och landsting som 

betalar vården samt personalen. 

Att utveckla arbetssätt i verksamheten handlar om små, kontinuerliga förbättringsmöjligheter. 

Verksamheten utvärderar ständigt sin verksamhet med synpunkter från patienter och 

uppdragsgivare (vårdcentraler, kommuner och landsting). I förändringsarbetet förs diskussioner 

med medarbetarna och sedan testas nya lösningar. Tjänsten som erbjuds är tydlig men kan göras 

bättre och effektivare.  

Vd:n vill lära sig mer om innovationsarbete för att öka kunskapen om det. Hon driver 

utvecklingsarbetet i verksamheten, ”entreprenöriellt”. Hon har tagit in ny personal och utvecklat 

verksamheten allt eftersom. Hon är en motor för engagemang och förslag. Vd:n vill förbättra 

verksamheten men det är delade meningar om förändringsarbete hos medarbetarna. Ingen saknar 

ett mer strukturerat arbetssätt att hantera nya idéer och lösningar. Medarbetarna är generellt inte 

engagerade av förändringsarbete. Det finns ingen uppmuntran till nya idéer och lösningar från 

Vd:n. Det finns inte heller tydliga vägar för medarbetarna att komma med idéer och lösningar. 

Dessa kommer upp väldigt spontant. 

Medarbetarna får höra mycket från patienter och anhöriga i avseende på förbättringar av vården 

som ges. De förbättrar sitt eget arbete för sig själva och delar med sig av sina nya arbetssätt med 

kollegor vid lunchbordet. Verksamheten har avstämningsmöten en gång i veckan (sporadiska) 

där de går igenom vad som har eller inte har fungerat och klagomål. Det sker även mindre möten 

dagligen. De hjälper varandra att finna lösningar på problem samt bokför detta noggrant. De tar 

hjälp av allas erfarenheter för att finna lösningar. Kommer förslag tillsammans, diskuterar, testar, 

utvärderar och itererar denna process tills målen är nådda. Problemen som dyker upp på mötena 

är sällan stora. Viss vidareutbildning av personal förekommer, där erfarenheterna förs vidare till 

övrig personal.  

Vd:n strukturerar om verksamheten utan att någon annan är involverad i besluten eller 

framställandet av lösningarna. Hon har en extern konsult som hjälper verksamheten att styra upp 
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rutiner på personlig nivå. Konsulten hjälper även Vd:n i hennes arbetssätt. Vd:n är inte 

strukturerad i sitt arbetssätt och patienter ringer henne var femte minut, vilket tar mycket av 

hennes tid. Innovationspiloterna träffade konsulten snabbt en gång utan att intervjua honom. 

Konsulten ifrågasätter rutiner och arbetssätt. När Vd:n får idéer, till exempel medan hon kör bil, 

skriver hon ner dem på ett papper. Involverade i förändringsarbetet är Vd:n och hennes dotter 

som är administrativt ansvarig samt utnämnda sjuksköterskor, undersjuksköterskor och 

vårdbiträden. Mest delaktiga i förändringsarbetet är Vd:n och hennes dotter.  

Liten och nära verksamhet, alla känner varandra bra. Det som kommer upp tar verksamheten tag 

i på en gång och gör en förändring. Idéerna kommer in spontant, det finns ingen struktur för 

hantering av idéer och lösningar. Medarbetarnas förslag till nya idéer och lösningar kan tas upp 

direkt med Vd muntligt, men detta sker sällan. Vd:n bevarar förslagen i sitt huvud.  

Medarbetarna tycker att detta är en bra metod för idéinsamling. Sjuksköterskorna kommer med 

flest förslag och även de som har arbetat där längst.  Det finns många initiativ men mycket rinner 

ut i sanden för att verksamheten inte arbetar med detta på ett strukturerat sätt. Verksamheten kan 

identifiera problem men gör inte så mycket åt dem. De använder den erfarenhet som finns i 

företaget, sedan testar de lösningar och därefter sker utvärdering. Mycket av förändringsarbetet i 

verksamheten under samverkan med innovationspiloterna handlade om att få de sammanslagna 

verksamheterna att fungera tillsammans. 

Nya lösningar (till exempel nya läkemedel eller arbetssätt) från andra håll förverkligas och 

implementeras muntligt under möten där inte alla medarbetare är med då vissa är ute på rundor.  

Innovationspiloterna försökte få fram information om hur idéer blev till lösningar eller läggs ner 

men det var svårt att få svar på dessa frågor. 

Verksamheten har väldigt få mätmetoder för utvärdering av förbättringar, på gränsen till inga 

alls. De har alltid kontinuerlig dialog med patienter och anhöriga om arbetet, speciellt om något 

inte fungerar, då är dialogen intensiv. Verksamheten har patientenkäter för att säkerställa 

kvaliteten av deras arbete. Den externa konsulten som hjälper att kvalitetssäkra arbetet och driva 

fram kvalitetssäkringssystem. Konsulten hjälper även till med ISO-certifiering och regler. 

Genomlysningsintrumentet 

Intervjuguiden anpassades väldigt mycket av innovationspiloterna. Stommen var bra. Den fick 

anpassas då verksamheten inte hade produkter som skulle säljas, utan det som erbjöds var vård 

till patienter. Efter de första intervjuerna anpassades guiden ytterligare. Piloterna var tvungna att 

förklara ord av relativt enkla koncept då medarbetarna inte förstod dem. De var tvungna att 

förklara mer och göra den på den nivå medarbetarna sysslade med. Språket är inte anpassad till 

sjukvården. Piloterna hade ingen hjälp vid anpassningen av guiden. De visste vad de ville 

åstadkomma med frågorna. De tog till vara på kunskap från Innovationspilots-kursen samt även 

den insikt de fick efter de första veckorna i verksamheten. Med intervjuguiden fick 

innovationspiloterna en tydlig bild av verksamheten, bilden var ganska uppenbar. 
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Rehabiliteringsverksamhet 

Vårdgivande offentlig medelstor verksamhet  

Verksamheten består av tre enheter i Stockholm. Alla tre enheterna har samma uppdrag, vilka är 

att bedriva sjukgymnastik-, arbetsterapi- och dietistverksamhet. 65 medarbetare, jämt fördelat på 

enheterna. Verksamheten är till för patienter på mottagningarna och patienter i hemmet. 

Hembesöken handlar om att förbättra vårdkedjan och förkorta vårdtiderna för patienter som 

ligger inne på sjukhus. Verksamheten hjälper även till med hjälpmedel till patienterna i hemmen. 

Patienterna är i alla åldrar och har alla typer av problem. Patienter är kunderna. Verksamheten är 

riktad till patienter och remittenter (husläkare, sjukhus, BVC och MVC), men även till anhöriga. 

Verksamhetens mål är nöjda patienter, god kvalitet och ekonomisk stabilitet.  

Begreppet innovation används inte i verksamheten. De använder orden förändringsarbete och 

förbättringsarbete (mer) samt även mycket ändrat arbetssätt. Verksamheten förändrar ofta 

arbetssätt och processer då de behöver anpassa sig efter de förutsättningar som finns. 

Förutsättningarna handlar mycket om att ersättningsmodellerna som ändras. Verksamheten har 

fått en ny ersättningsmodell som började gälla första maj. De behöver nu ändra arbetssätt för att 

få ekonomin att gå ihop.  

Verksamheten försöker uppmuntra medarbetarna att komma med idéer och lösningar då det är 

oftast dem som ser de praktiska lösningarna. Uppmuntran sker genom individuella samtal och 

möten. Ofta känner medarbetarna sig stressade och att ens få frågan om de har nya idéer är 

jobbigt för dem. Medarbetarna känner att de inte har reflektionstiden att komma på nya idéer. 

Verksamhetschefen har även samtal med nyanställda efter någon månad för att finna nya idéer 

och synpunkter om arbetssätt, då de har en ny färsk syn på verksamheten. Om verksamheten 

kommer fram till en lösning som de tror på, då testas metoden under en period. De bestämmer 

hur länge den ska prövas och när den ska utvärderas. Olika beroende på hur många förändringen 

berör. Verksamheten gör tillsammans med en ekonom riskanalyser och simuleringar för att 

säkerställa en lösnings lönsamhet innan påbörjad testperiod. 

Verksamheten har ingen bra process att ta fram lösningar på problem. Lösningarna kommer upp 

på ett möte för ett problem. De hör om någon medarbetare har en konstruktiv lösning. Ibland är 

lösningen självklar att den prövas direkt. Ibland formas en arbetsgrupp som arbetar med de 

praktiska lösningarna till det nya arbetssättet. Därefter presenteras förslaget tillbakaför gruppen. 

Under prövningstiden utvecklas lösningen inte vidare på grund av tidsbrist. Ibland upptäcker de 

att konceptet inte fungerar och om lösningen är självklar och enkel kan ändringen ske. Men 

oftast är det ett koncept tills utvärderingen. De som är involverade i testningen är de som 

inbegriper av den nya lösningen.  

Deras utvärderingsmetoder är inte strukturerade i form av protokoll utan de ställer endast frågan 

om lösningen har fungerat. Kriterier som lösningen ska uppfylla fastställs muntligen vid 

formningen av lösningen. De har ingen bra rutin för att säkerställa att förändringar är nyttiga för 

verksamheten. Utvärderingen som blir en diskussion eftersom de har inga bra verktyg att 

utvärdera lösningar med.  

Är det stora förändringar är det verksamhetschefen som bestämmer vilka förändringar som skall 

fortsättas med. Små förändringar är det enhetscheferna. Ekonomin styr vilka förändringar (de 

som är gynnsamma för ekonomin) som är viktigast att påbörja. Arbetsmiljö- och 

kvalitetsförbättringar får göra avkall. När ekonomin är stabil kan utvecklingsarbete av 

arbetsmiljö samt kvalitet och patientsäkerhet ske. 
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Verksamheten har troligtvis gjort en förändring men sen gått tillbaka till det gamla arbetssättet 

när förändringen inte har levt upp till förväntningarna. Inte alls ofta men det har nog hänt. 

Drivkraften att förändra i verksamheten är att öka kvaliteten och få en bättre miljö för arbetarna 

och bättre vård för patienterna. Men verksamhetens förmåga att finna nya lösningar är sådär. 

Många har arbetat länge har svårt att ändra arbetssätt. Har svårt att se att de kan arbeta på ett 

annat sätt självmant och se det positiva i det. Ofta är det motstånd inom verksamheten för 

förändringar. För att skapa acceptans försöker ledningen att lyfta fram positiva exempel när 

förändringen har varit lyckad, både från den egna verksamheten samt från andra. 

Förut hade de regelbunden kontakt med patientorganisationer för att finna problem och 

lösningar, men det har runnit ut i sanden. Det är nu endast personalen som är involverade i 

förbättringsarbetet. Ibland har de tagit in externa konsulter för att förändra inställningar i 

arbetsgruppen, vilket ska leda till att förändringen av arbetssätt sker lättare. Detta arbete har skett 

med gruppövningar och samtal med syftet att sätta medarbetarna i större perspektiv och få dem 

att se saker från andra synvinklar. Externa konsulter har använts då ledningsgruppen inte har haft 

kompetensen att leda detta. Verksamheten har studenter från de olika yrkesgrupperna som gör 

sin praktik hos dem. Studenterna har inte kommit med några idéer som har nått 

verksamhetschefen. 

Ekonomi och politiska beslut påverkar förändringsarbete i verksamheten, då de är i en politisk 

styrd organisation där de måste anpassa sig efter politikernas beslut. Det är stora, radikala 

förändringar som har skett i verksamheten under de senaste åren, i form av helt nya arbetssätt 

som har varit påfrestande för medarbetarna. Ändrade förutsättningarna i form av ändrade 

uppdrag och ersättningar har orsakat de radikala förändringarna. Ett exempel är att i oktober 

2012 gick verksamheten in i vårdval för primärvårdsrehabilitering efter politiska beslut. 

Verksamheten fick då fler konkurrenter och helt andra ersättningar. På grund av detta politiska 

beslut var de tvungna att förändra verksamheten väldigt mycket. De var förberedda på 

förändringen och planerade så gott de kunde, men verksamheten hade svårt att förutse hur det 

skulle slå. Nu efteråt anser de att det har varit bra förändringar för verksamheten. I och med att 

de blev konkurrensutsatta har de blivit tvungna att vara mer tillgängliga, få en bättre 

genomströmning av patienter och en mer uppskärpt mottagningen. Effekterna har märkts nu på 

senaste efter att kaoset i början av förändringarna har lagt sig. 

På en mottagning har enhetschefen varit engagerad och drivande i lean-konceptet för att 

eliminera onödigt arbete och skapa en smidig organisation. Den enheten har haft den svåraste 

ekonomiska situationen i verksamheten. Har smittat lite av sig på övrig verksamhet.  Det är en 

annan enhet som har varit mest förändringsbenägna, inte lean-enheten. Enligt verksamhetschefen 

beror benägenheten på drivande personligheter i enheten.  

Verksamheten är delaktig i nätverk inom organisationen där de utbyter erfarenheter, delar med 

sig av lathundar och nya sätt att tänka angående tolkningsfrågor. Öppenheten i nätverken är stor 

då verksamheterna är inom samma organisation. De är mer kollegor än konkurrenter. Detta är en 

styrka mot privata aktörer som inte har samma nätverk. Mötena sker 2-3 gånger per termin. 

Ibland söker verksamheten information från andra landsting som har varit framåt i 

förändringsarbete, men det sker inte ofta. Stockholms läns landsting är speciellt då det är så stort 

och svårt att jämföra med andra landsting. Detta skulle kunna förbättras. 
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Specialistklinik 

Vårdgivande, privatägd, liten verksamhet  

Vårdproducent, specialistmottagning för öron näsa hals. De är nystartade och har funnits i ett år.  

Verksamheten har öppenvårdspatienter, patienter som kommer från mottagning och opereras i 

dagkirurgi. De har åtta anställda (läkare, sjuksköterskor, undersjuksköterskor). Verksamhetens 

kund är remittenter och beställare (landsting och försäkringsbolag). Verksamheten är riktad till 

patienterna (leveransen). Huvudsaklig leverans är vård. Huvudsakliga mål är att ge bästa möjliga 

sjukvård. Deras strategi för att uppnå målet är dels att de arbetar hårt med tillgänglighet, vilket är 

viktigt för att kunna ge bra vård. De arbetar även med förbättrad säkerhet, kvalitet, uppföljningar 

och kontroll. Tillgänglighet är ett viktigt ord för verksamheten. De försöker öka den på alla 

kanaler. Patienterna ska ha lätt att hitta och nå verksamheten samt att få tid hos den.  

Förändringsarbete 

Drivkraften att bedriva förändringsarbete är för att uppnå bästa tillgänglighet för patienter och 

för att ha effektiva lösningar för personalen.  

Nya idéer och lösningar hittas genom två sätt. Dels genom input och återkoppling från 

patienterna och dels genom ständig återkoppling från all personal. Från patienter fås inputen 

genom enkäter och genom muntliga påpekande från patienterna. Inputen samlas i Excel-fil. 

Personalen reagerar direkt om något måste göras om och förbättras. Alltid undvika dåligt flöde 

för patienten. Patienten ska få ett komplett besök utan att behöva komma tillbaka. Personalen hör 

av sig till verksamhetschefen angående idéer och lösningar så fort något är fel och inte fungerar. 

Detta sätt att samla in funna problem, idéer och lösningar fungerar i verksamheten eftersom den 

är liten. 

Idé till lösning sker i diskussion i personalgruppen. De använder ingen mall att finna nya 

lösningar. Många problem har en enkel lösning som inte kräver ett koncept utan endast att till 

exempel en telefontid ändras. Vid mer komplicerat problem tar verksamhetschefen hjälp av de 

två till tre närmaste berörda av problemet och diskuterar fram flera lösningar. Verksamheten 

beslutar om lösningar och idéägaren förverkligar sedan lösningen. De väljer snabbt och enkelt att 

införa någon av lösningarna med risken att det kan bli fel. Verksamheten är öppen för att testa 

felaktiga lösningar. De testar och utvärderar lösningarna på plats. Enligt verksamhetschefen är 

det viktigt med kort förarbete om det rör organisatoriska och tillgänglighetsfrågor, ej 

patientsäkerhetsproblem. Kort förberedelse till att snabbt införa lösningen för att testa och 

utvärdera den på plats. Organisationens förmåga att finna nya lösningar är extremt hög enligt 

verksamhetschefen eftersom de har ett öppet förhållningssätt till att lägga fram nya lösningar och 

ta felaktiga beslut. Ingen behöver skämmas för ett uselt förslag.  

Det har skett radikala förändringar i verksamheten, men omedvetna sådana. De radikala 

förändringarna har inte skett för att lösa specifika frågor utan att verksamheten till exempel 

precis har bytt lokal, vilket är en stor förändring som beror på flera parametrar. Det beslutades 

tidigt om detta. Flytten förändrade arbetssätt i verksamheten, som till exempel patientflöden på 

mottagningen, rutiner kring patienter på rummen och städning av rummen. Även sätt att boka 

patienter till operation förändrades, det vill säga hur patienter kallas, planeras och informeras för 

operation. Verksamheten har även utökat personalgruppen, vilket har lett till att 

ansvarsfördelningen har förändrats. Förändringarna löstes genom att verksamhetschefen samlade 

ihop vilka förändringar som ska ske. Han har en grupp av medarbetare som han har förtroende 

för i vissa problem, vilka han ger ansvar att skapa lösningar till problem för att sedan uppvisa för 

verksamhetschefen.  

Medarbetarna grundar lösningar på tidigare erfarenhet och diskussion med andra medarbetare. 

De samlar även in information och erfarenheter från andra liknande enheter som de tidigare har 
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arbetat på genom att ringa sina gamla kollegor och hur de gör i sin verksamhet. Verksamheten 

leder sitt förändringsarbete genom att identifiera best practice och kopierar därefter. 

Verksamheten gör inte informationssökningar på internet eller i akademin när problemen gäller 

arbetssätt och organisation Deras sätt att behandla patienter är evidensbaserat och grundad på 

forskning från akademin.  

Implementering sker vid små möten. Acceptans för lösningar fås då gruppen är liten. Vid 

implementering sker testperioder på vissa lösningar, testningstiden beror på lösningen (en vecka 

oftast, ibland en månad).  

Verksamheten ingen ”projektportfölj” nu, men det kommer att bli att de får välja ut projekt att gå 

vidare med. Nu genomförs allt som kommer upp. 

Det säkerställs dåligt att en ny lösning är en förbättrande åtgärd för verksamheten, endast genom 

personlig bedömning från berörd personal. Att en lösning har lett till förbättring syns även 

genom ökning eller minskning av patientbokningar. Verksamheten går på egen känsla för att 

finna metoder att utvärdera lösningar. De använder det de har och drar sig för att hitta på nått 

nytt. Ofta är det simpla problem där en lösning kan mätas på enkelt sätt. De behandlar varje litet 

problem enskilt. Vid ett stort problem (till exempel en för hög kostnadsmassa) är problemet för 

komplext för att mäta med en parameter. En enskild lösning säkerställs som lönsam genom att 

titta på inflöden. De mäter före mot efter. 

Externa konsulter används inte för att förbättra verksamheten. 

Ägarna är inte involverade i förändringsarbete, de får budgetrapportering. 

Innovation är inte ett begrepp som används i förändringsarbetet. Istället används begreppet 

arbetssätt som görs mer tillgängliga. Verksamhetschefen använder begreppet pragmatiska 

lösningar, det vill säga att man inte ska ha ideal utan välja den lösning som når målet bäst. 

Inga mätningar på innovationsförmåga eller förbättringsförmågan. Tveksamt att mäta detta. 

Verksamhetschefen tycker inte att det står för något, på grund av gamla erfarenhet. Det 

återspeglar inte en riktigt dynamisk organisation utan återspeglar endast att mäta något. 

Mätningen blir för komplex och tar mer mycket tid än vad den tillför. Sådana mått är larviga. 

Faktorer som påverkar förändringsarbete inom verksamheten är inställningen hos första 

linjecheferna. Atmosfär som finns i en grupp eller inte. Första linjechef bjuder in till atmosfären 

och skapar den från start. 

Lönsamhet säkerställs genom rapportering, även på veckobasis. Verksamhetschefen, hans chef, 

och hans controller tar del av detta. 

De har inte än behövt väga mellan bättre vård eller lönsamhet. 
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Kvalitet och patientsäkerhet på sjukhus.  

Stödjande, offentlig, medelstor verksamhet på stort sjukhus  

Arbetet rör att förbättra kvalitet och patientsäkerheten på sjukhuset, bland annat i avseende på 

läkemedel och vårdrelaterande infektioner.  Verksamheten är sjukhusövergripande, 40 personer 

arbetar inom verksamheten. Arbetsuppgifter är att finna nya vägar, förbättra arbetssätt och även 

att inventera marknaden för att finna barriärer för att göra vården säkrare. Marknaden inventeras 

genom att hålla ögonen öppna.  

Identifierat problemen för länge sedan. Problem uppstår vid avvikelser som verksamheten är 

tvungna att anmäla enligt lag. Problem hittas även vid punktpermententstudier som följs upp två 

gånger om året samt i journalerna. Om 15 procent av patienterna har en vårdrelaterande infektion 

är det självklart att problemet måste lösas, likaså om det är samma problem i sex Lex Maria-

anmälningar av 70. Läkemedel största risken patienterna utsätts för, 25-30 allvarliga fall till 

Socialstyrelsen. Verksamheten måste hitta andra vägar och nya modeller för vårdrelaterande 

infektioner.  

Åker runt i världen för att suga upp nya lösningar såsom läkemedelsautomater, färdig berett, 

sprutpumpar färdigblandad antibiotika. Förmedlade till sjukhuset möjligheter och lösningar 

fanns ute i världen och fick därefter medel att göra förstudie med 15 chefssjuksköterskor. 

Mycket nytt för den svenska marknaden, till exempel att sprutpumpar. Apoteket började tillverka 

dem 2007.  Sjukhuset fick tre läkemedelsautomater som de testade i Thorax-huset, nu har 

sjukhuset 77 vilket är den nya modellen i nya sjukhuset hos alla utom en avdelning där de 

använder endast vätskor. Möjligt på grund av en stor upphandling, kravspecifikationer och 

användartester. Började i liten skala, nu större. Lösningen är mycket säkrare och kostar mindre.  

En annan lösning är slutenvårdsdos som de hittade utomlands men de har anpassat modellen 

efter sjukhusets egna sätt att arbeta. Tabletter i påsar, en för varje patient per dos, på 20 

avdelningar. Metoden är säkrare (påsarna paketeras maskinellt, fotograferas och kontrolleras i 

databas) än att sjuksköterskorna doserar själva vilket spar tid för dem i arbetsmomentet.  

Verksamheten har arbetat länge med att förebygga vårdrelaterande infektioner. Ibland har inte en 

förändring fungerat, de hade en lösning men gick tillbaka till det gamla efter testningen. 

Verksamheten sökte hjälp att ta fram förbättringar hos ett samarbetsorgan mellan ett medicinskt 

universitet, ett tekniskt universitet och ett landsting samt finansiellt stöd från av VINNOVA 

(Sveriges innovationsmyndighet). Bakteriespanare, psykologer samt industridesigners 

observerade, skrev rapporter och fotograferade. De gjorde odlingar på ytor som patienter vidrör 

och resultatet var skrämmande för verksamheten. Bakteriehalten reducerades med förbättrad 

städning men fem olika examensarbeten av studenter har startas för att minska halten ytterligare.  

Ett nytt sängbord har tagits fram på en barnavdelning på sjukhuset. Verksamheten har hjälpt 

idéägaren att söka lånepengar till patent och tillverkning.  

Verksamheten gjorde en spaning när det gäller kuvöser på sjukhuset på grund att de har haft 

smittspridning. De tänkte på att det finns många komponenter i dem. Verksamheten odlade på 

kuvöserna och fick resultatet att det var mycket bakterier i kuvöserna (även rengjorda). De fick 

mycket kunskap som de inte kunde blunda för. Nu har de kontaktat företag som har en lösning 

med ånga som möjligen kan anpassas till sjukhusets förutsättningar. Verksamheten har tagit 

kontakt med sjukhusets stödorganisation för innovation om hur projektet ska läggas upp.  

Stödorganisationen är inte alltid inblandade i förändringsarbeten från verksamheten, endast när 

det rör sig om hela projekt där specifik upphandling kommer sedan. De vill ha stöd i hur det 

finansiella flödet ska se ut. Läkemedelsautomaterna upphandlades direkt.  

Verksamheten diskuterar vilka projekt som ska fortskrida och hur detta ska ske. De bestämmer 

vilken lösning de vill prova, sedan kan modellen för projekten ändras under projektets framfart. 
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De utför tester hela vägen, även i pilotprojekten, för att testa olika verktyg och maskiner i 

sjukvårdsmiljön. Inga strukturerade mallar finns för projekten (har visat sig inte fungera 

tidigare), men de har styrgrupp och uppföljningsmöten som kan leda till avbrott. Under piloterna 

kan projekt avbrytas. En gång fick de inte läkarna med sig så då avbröt de projektet.  

Sjukvårdspersonal är involverade i förändringsarbetet bland annat genom att chefsjuksköterskor 

planerar projektet. De väljer ut fem olika avdelningar på sjukhuset. Det kan krångla med att 

personalen inte får avsatt tid till innovationsarbete. På grund av hög omsättning av 

sjuksköterskor kan projekt stanna av till viss del. Ibland involveras patienten i projekten, 

speciellt när de påverkas direkt av innovationen. Då utförs intervjuer och enkäter med patienter 

under pilot samt implementering på de första 10 avdelningarna. Leverantörerna är involverade i 

projektet, vilket är både bra och dåligt. De styr lite för mycket och hindrar möjligheterna i 

utvecklingen av lösningar. Det kanske finns bättre leverantörer till lösningen. Leverantörerna kan 

även ta tester som inte är relevanta för vårdorganisationerna. Deras studier är bra. 

I vissa projekt använder verksamheten kravspecifikationer som ska uppfyllas av lösningen. 

Kraven fastställs av alla inblandade (teknik, it, användare i vården och säkerhet).  Patienters 

involvering i innovationsarbetet beror på projektet. 

Verksamheten har specifika mätetal när det gäller följsamhet i basala rutiner på sjukhuset. 

Mätningar kan gå till genom att de finner en person på alla avdelningar som observerar sina 

arbetskamrater. Detta görs nu även nationellt. Sjukhuset har en egen databas för följsamhet. 

Verksamheten jämför resultat med andra sjukhus. De utbyter även metoder med andra sjukhus i 

Stockholm samt med olika kommittéer. I och med att sjukhuset är stort har de kanske lättare att 

driva dessa projekt eftersom de har mer resurser att tillgå.  

Verksamheten har krav från högre nivå att projektens lönsamhet ska vara kostnadsneutralt, det är 

bra om de tjänar pengar på förbättringen. Ibland väger verksamheten om projekt är rimliga att 

genomföra. Riskanalys genomförs alltid samt har verksamheten budget att förhålla sig till.  

De arbetar inte efter några metoder för att få med personalen. De lyfter bland annat resultat för 

personalen och har samtal med dem för att skapa acceptans. Läkarna är svårast att nå. 

Engagemang är den viktigaste parametern som påverkar innovationsarbetet på sjukhuset.  
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Kliniskt träningscentrum på sjukhus 

Produktutvecklande, offentlig, liten verksamhet på stort sjukhus  

Verksamheten står med lokaler, attrapper, material och utveckling till handledare som ska lära ut 

moment till vårdpersonal och vårdstudenter. Verksamheten står även med undervisningsfilmer 

och broschyrer som visar metoderna innan vårdpersonalen testar på attrappen. Alla 

personalkategorier och studentkategorier inom vården är verksamhetens kunder. Verksamheten 

är till för vårdpersonalen på sjukhuset. I ett utökat perspektiv leder verksamheten till bättre vård 

för patienterna i och med att vårdpersonalen kan sitt arbete. Verksamheten har åtta anställda. 

Chefassistenen hör behovet från dem som besöker centrumet (vårdpersonal), vilka attrapper som 

saknas eller behöver förbättras. Idéer om attrapper fås från tidigare arbetserfarenheter inom 

vården. Dels har behov hittats genom att det är säkrare att studenter först tränar metoder på 

attrapper än direkt på patienter. Även andra avdelningarna på sjukhuset kommer med idéer till 

KTC. 

Chefsassistenten börjar skissa, ta fram måtten och tänka på hur attrappen ska se ut. Sedan görs en 

check-lista över metoden som ska läras ut med attrappen. Hon kontrollerar sedan med läkare att 

det ser korrekt ut. Ett mål är att attrapperna ska vara anatomiskt korrekta. Sen visas skissen och 

specifikationen för MT-avdelningen (medicinsk teknik) på sjukhuset för att göra en beställning 

av prototypen. Verksamheten gör även själva prototyper av attrapper samt sitter och klurar på 

arbetstid hur de ska lösa behoven. De tänker på vilka överblivna material de redan har i 

verksamheten samt material som behöver köpas för att försöka skapa en sanningsenlig attrapp till 

det behov som vårdpersonalen behöver träna på. De gör efter behov och kostar ingenting. Ibland 

gör de informationssökning av kvalitet, material och resurser. De har ett bra kontaktnät för att 

göra attrapper. Arbetet att utveckla attrapper sker i luckor under det dagliga arbetet. 

Läkare får testa attrapperna och komma med förslag på förbättringar. De kommer med krav 

(muntligt) om hur attrappen ska vara utformad.   

Det är mest chefsassistenten som tar fram nya attrapper i verksamheten, men hon drar ofta in 

utbildningsassistenten i projekten. Hon gör även en broschyr över metoden med attrappen. Från 

papper och prototyper till riktig produktion. Chefsassistenten anser att hon alltid varit innovativ, 

har kommit på massvis med saker som hon skulle vilja få hjälp med att få i produktion. Alla 

KTC i Sverige har samma behov att få sina idéer och lösningar till produktion. Utländska 

verksamheter har besökt denna KTC och varit imponerade av vad som har tagits fram. 

Begreppet innovation används i verksamheten. Innovation är när en uppfinning går ut till 

produktion och marknaden. Verksamhetens förmåga att finna nya lösningar är god enligt 

chefsassistenten. Verksamheten mäter ej sin innovationsförmåga då det skulle ta tid och pengar 

att göra sådana studier. Man blir bättre av att träna. Drivkraften är att det finns behov av att träna 

på metoder i att ge vård. 

Lönsamhet säkerställs genom att få billiga produkter i produktion. Genom intresseanmälan kan 

man säkra att det täcker produktionen av attrapper. Chefsassistenten har även tagit fram attrapper 

som enligt henne har varit bra men ingen ville köpa. 

Det tar år att ta fram attrapper då arbetet ska gå genom flera instanser. De vill inte tillverka om 

det inte finns något behov, och då vill de veta behovet. Verksamheten söker då vilket behov som 

finns på andra KTC-verksamheter. Det mesta som verksamheten gör är till för hela världen. 

Chefsassistenten har tagit fram en syrgasvägg som idag används i flera vårdgivande 

organisationer. Den har även blivit kopierad. Hon har inget patent eller skydd för sin vägg. Hon 
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skapade väggen endast för verksamheten, men därefter ville fler ha den. Hon ångrar att den inte 

blev patentskyddad. Det är för dyrt med patent. Hon har även gjort ett undervisningsben som hon 

började med att skissa upp. Sedan var det svårt att hitta någon som kunde tillverka benet. Men 

efter några år fann hon en man som tillverkade benet men det blev dyrt eftersom kvantiteten var 

endast ett ben. Projektet lades ner på grund av ekonomi. Dyrt att tillverka attrapper vilket stoppar 

innovationsarbetet. 

Verksamheten tog fram en attrapp som ett japanskt företag sa att de redan skulle producera. 

Projektet avbröts då för att istället beställa attrappen från det japanska företaget, vilket skulle 

spara in resurser för verksamheten.  

De vill utveckla simulatorer tillsammans med KTH. Chefsassistenten tycker att ingenjörer ska ta 

mer hjälp av personal inom sjukvården när nya innovationer tas fram eftersom vårdpersonalen 

känner till problemen och behoven. 
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Examensarbetestudenter 

Urologavdelning på ett sjukhus, offentlig verksamhet.  

KTH-studenterna skulle finna och implementera lösningar för patienter och besökare att bli 

bättre med hygien för att undvika smittor. Examensarbetet är ett tjänstedesignprojekt. 

Studenterna hade ingen tidigare bakgrund inom vården, de är intresserade för tjänstedesign. 

Examensarbete är vid intervjutillfället i påbörjan av implementeringsfas.  

Har varit mycket smittor mellan patienter på sjukhuset. Utifrån workshops har sjukhuset har valt 

att fokusera på hygien. Vårdrelaterande infektioner värderas högt i ledningen. Ett 

samarbetsorgan mellan ett medicinskt universitet, ett tekniskt universitet och ett landsting 

utannonserade examensarbetet. Det hade börjat med att personalen (verksamhetschefer) på 

sjukhuset hade en workshop om hygienförbättringar för patienter. Samarbetsorganet hade gjort 

snabba observationer på en eftermiddag där de hade hittat behovet av förbättring. 

Process 

Studenterna har arbetat i fyra steg; Förstå problemen, skapandefas, implementeringsfas och 

utvärdering.  

De hittade först problem genom att arbeta användarnära. De observerade och intervjuade 

patienter, besökare och personal för att ta reda på de största hygienproblemen på avdelningen. 

De gjorde en kundresa/användarresa för patienterna och besökare för att till exempel förstå var 

kontaktområden/ytor finns (kontakt med andra smittor och risker). Studenterna har letat efter och 

hittat förbättringsområden för helheten av kundresan.  

Creation-fas (skapandet av lösningar) därefter. Studenterna har tagit fram olika koncept till 

lösningar och fått återkoppling om dem från patienter, besökare och lite personal i kvalitativa 

mätningar i form av intervjuer. I skapandefasen av lösningar har de använt sig av co creation-

metoden, vilken handlar om att involvera användarna i framtagandet av lösningar/koncept. 

Studenterna har tillexempel bett besökare att rita en bacill. Studenterna har sedan funnit 

gemensamma nämnare i de olika bilderna för att skapa en bild av en bacill som många förstår 

vad det är. De har även tagit hjälp av personal som har fått märkt ut kontaktytor som patienter 

och besökare vidrör.   

För att utvärdera koncepten har studenterna haft muntliga intervjuer med triggermaterial, det vill 

säga visat prototyper utan att de intervjuade (patienter och besökare) visste att det var något nytt 

och frågat i efterhand om upplevelsen. Med intervjuerna vill studenterna få fram om patienter 

och besökare har förändrat sitt beteende till följd av koncepten. Det har även skett kvantitativa 

mätningar där de har mätt bland annat åtgång på handdesinfektionsmedel och tvål samt hur 

många patienter och besökare som har sett en viss skylt. De har gjort loopar med detta och skurit 

ner på möjliga koncept under arbetets gång.  

Lösningarna är klara vid slutet av examensarbetet. Studenterna har skapat många 

av ”produkterna” själva, men produktion av en broschyr och t.ex. målning av vägg har gått 

genom sjukhuset för leverantörer. 

Efter implementering av de färdiga lösningarna ska en utvärdering ske. Därefter ska studenterna 

ha ett möte med linjechefer på sjukhuset för att se vilka som tar till sig lösningarna. Ledningen är 

positiv. 

Metoderna har studenterna funnit från en tidigare tjänstedesignkurs. Även litteraturstudie i 

början av examensarbetet. 
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Problem i studenternas arbete 

Att finna och påvisa användarvärde har varit svårt, att skapa en trevlig stämning av att förbättra 

hygienen. Det skapar ett värde för patienten att de inte blir sjuka, men de märker inte dem 

tydligt.  

Det var viktigt för studenterna att personalen skulle förstå att de ville titta på hur dem arbetar. 

Det tog ett tag för personalen att förstå att studenterna var där för att få reda på vad personalen 

tyckte och för att förbättra för patienterna. När personalen fick denna förståelse var det mycket 

lättare att få dem att engagera sig. Personalens kunskap var väldigt viktig i början av arbetet då 

studenterna hade väldigt lite kunskap om vården. Personalen ville inte att studenterna skulle ta 

bort prototyper efter tester. 

Personalen har reagerat positivt på studenternas arbetssätt och de tycker att dem är kreativa. 

Vissa i personalen har tyckt att de inte har tid med detta (att ställa upp på intervjuer) då de redan 

har stressigt arbete. Enligt studenterna är det svårt att få respons fort i sjukvården. Det är lättare 

när de har ledningen bakom sig. 

Studenterna har även haft lite svårt att få intervjuer med patienter, har skiftat från dag till dag. 

Det är känsligt med patienter som är väldigt sjuka då de inte har lust att prioritera en intervju 

med studenter när de lider av sin sjukdom. 

Uppfattning om innovationsarbete i vården 

Studenterna har känt att det inte är innovationsarbete just där de har varit i vården. De vet inte 

hur det är med ny teknik och forskning. Överlag känns innovationsarbetet frånvarande i vården 

(inte när det gäller medicinsk teknik). Ingen som går ut och frågar vad folk tycker. Det behövs 

mer tjänstedesign inom vården.  

Det finns även andra projekt med samarbetsorganet för att förbättra vården. Vården är 

intresserade av förnyelse och det som studenterna har gjort. Det är mycket nytänkande gällande 

smittspridning på det nya sjukhuset, med till exempel dörrar som öppnas med foten. 
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Innovationsstödjande verksamhet på ett sjukhus 

Stödjande, offentlig, medelstor organisation på stort sjukhus  

Organisationen tillhör en stabsfunktion inom innovation och utveckling på sjukhuset. 

Stabsfunktionen har tre verksamheter (medicinsk teknik, IT och innovationsstödet). Alla 

verksamheterna är viktiga bitar i innovations- och utvecklingsarbetet på sjukhuset. Den 

innovationsstödjande organisationen har 20-30 anställda (men alla arbetar inte heltid). 

Organisationen var först ett projekt som startades 2010, två år senare blev det en organisation 

och sedan skapades stabsfunktionen. Deras kunder finns internt på sjukhuset i form av olika 

kliniker, men även externt i form av företag som vill utveckla nya lösningar. Verksamheten är 

riktad till båda. Organisationen ska inte bedriva utveckling hos sig, utan de stödjer, koordinerar 

och driver utvecklingsprojekt där det sker samverkan mellan vården, industrin och akademin för 

att utveckla bra lösningar kring olika problem. Organisationens mål är att förbättra för patienten. 

Patienten är alltid först är sjukhuset ledord och allt ska vara till nytta för patienten. 

Organisationens uppdrag är minska gapet mellan vårdens behov och lösningarna som finns på 

marknaden.  

Innovation är att föra in nya tankar och idéer i en verksamhet. Vården är en verksamhet som kan 

vara komplicerad att arbeta med. Varför fungerar inte lösningar (från andra sorters verksamheter) 

i vården? Det kanske inte handlar om innovation utan kan även handla om att förhålla sig till 

regelverk i vården som innovationer ska anpassas efter.  Innovationer från andra sorters 

verksamheter kan tas in i vården och ska anpassas efter de förutsättningar som finns där, 

innovationerna görs då på ett nytt sätt. Innovation kan vara att få till möjligheterna att använda 

lösningar på teknik i vården.  Innovation i vården kan bland annat vara tekniska lösningar, 

förpackning av teknik, arbetssätt samt organisering av vården. Den innovationsstödjande 

organisationen är inte delaktig i läkemedelsutveckling, men de samarbetar med 

läkemedelsföretag som intresserade av hela vårdkedjan. Organisationen har ett projekt kring 

cellterapi, där de hjälpa forskningen att komma till klinisk drift då det finns ett gap däremellan.   

Organisationen stödjer innovationsarbete i vårdgivande organisationer i deras samverkan med 

andra verksamheter med juridisk hjälp, leda projekt, samordna olika verksamheter i projekt, 

effektiv användning av resurser, förvaltning samt i regulatoriska frågor kring medicintekniska 

saker. De stödjer även arbetet i hur beräkning ska utföras av att systemlösningar är 

kostnadseffektiva och nyttorna för patienten. De stödjer säkerställandet av att en systemlösning 

kommer att vara lönsam för verksamheten. Organisationen utvecklar inte lösningar, utan hjälper 

kliniker att komma vidare med sin idé. Hjälpen kan vara genom att hitta företag som kan hjälpa 

kliniken att utveckla idén, om kliniken vill starta ett företag. Organisationen ska hjälpa kliniken i 

processen om de tycker att det är något som är värt att gå vidare med. De har en slags värdering 

av olika saker att göra. 

Det är ett 30-tal pågående projekt i organisationen. Projektkoordinatorn hanterar alla projekt, de 

har delat upp projekten i olika program. De har inte avbrutit många projekt. Organisationen ska 

införa processen att göra projektvärderingar under projektens gång om inte projektens leveranser 

tillfredsställer förväntningarna. Projekten måste ge nytta för samhället då det är skattebetalarna 

som bekostar projekten.  

Innovationsarbete 

Drivkraften att vårdgivande organisationer vill förbättra sin verksamhet är att förbättra för 

patienten och att ha bra arbetsprocesser. Det finns inget tydligt svar på hur idéer i vården hittas. 

Om folk känner till organisationen kommer dem till den med idéer. De vill få processen att öka, 

de ska marknadsföras mer.  
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Det kan vara väldigt blandat vem som hittar idéerna. Allt från personal såsom sjuksköterskor, 

verksamhetschefer till företag som arbetar med olika tekniker som kan anpassas till vården.  

Organisationen uppmuntrar verksamheter att finna idéer genom att besöka dem och att få igång 

samtalet till förbättringar. Det finns många idéer i vårdgivande organisationer, men processen för 

genereringen av lösningar behöver förbättras. Ju bredare perspektivet är vid genereringen desto 

bättre lösningar blir det. Även en process för att välja ut lösningar behövs. Det finns en tydlig 

process att beskriva idén på ett sätt så att den går att värdera. Oftast är en nyinkommen idé 

otydlig och då måste en förstudie göras där information tas fram. Organisationen vill att 

idégivaren ska göra så mycket som möjligt med stöd utav dem i processen. Det blir svårare i de 

fall då idégivaren endast vill ge idén utan att gå vidare med den själv. 

Därefter kommer idén till en värderingsprocess om den är något som ska genomföras, där den 

värderas utifrån olika aspekter (kostnad, nyttan och nyttan för vem). Därefter tas beslut om idén 

ska genomföras eller inte. Då behövs nödvändiga resurser fastställas och hittas, vilket bland 

annat kan vara att det behövs juridisk kompetens som den stödjande organisationen kan stå för, 

företag som är villiga att vara delaktiga och kan finansiera utvecklingen med mera. På mötena 

finns personer med kompetens inom de olika resursområdena som hjälps åt att formulera vilka 

resurser som ska vara delaktiga i utvecklingen av idén. Den innovationsstödjande organisationen 

har en liten möjlighet att resursstödja utveckling av idéer finansiellt från sjukhuset, men de är 

beroende av externa medel. 

Därefter initieras projektet, en projektledare tillsätts, projektdirektiv och projektplan skrivs och 

resurser tillsätts. Helt enligt en metod (innotil) som organisationen har att arbeta med. Metoden 

bygger på en landstingsmetod som heter projektil. Standardprojektmetod. 

Organisationen har inga projekt har som nått implementering i verksamheten än. De arbetar med 

att ta fram metoder för detta. Implementering är den svåraste biten då de stora problemen dyker 

upp i det skedet. Det är viktigt att verksamheterna är med och driver utvecklingen av idéer för att 

få acceptans vid implementeringen och att det är en lösning som fungerar för verksamheten. Det 

kan vara så att ersättningsmodellerna inte fungerar för den nya lösningen. Även juridiska 

problem kan dyka upp vid implementeringen. Detta måste in i processen av projektutvecklingen. 

Det är viktigt att verksamheten som lösningen ska implementeras i är delaktiga i 

utvecklingsprojektet för att de ska ha ett intresse och engagemang för lösningen. Det är där som 

mottagandet för en lösning skapas. Vid mottagandet av en ny lösning ska den börjas på de som 

är lätta att fånga först (early adopters) för att sedan skapa ett intresse genom dem hos närmaste 

grupp. Användare som är minst benägna att ta till sig den nya lösningen ska inte bli tvingade till 

det. När användare tvingas att använda lösningen är det väldigt många motståndare först, vilket 

kräver en stark ledning för att förändra attityden hos användarna. 

Utvärdering ingår som en del i projekten för att säkerställa att utvecklade lösningar lever upp till 

effektmålen som ska vara mätbara. Det kan vara mål som ligger långt fram i tiden som även dem 

ska ingå i projektet. Det kan finnas många mål som är svåra att mäta samt att säkerställa att 

resultaten i mätningarna beror på den nya lösningen. Organisationen tillsammans med 

vårdpersonalen försöker hitta små, separata indikatorer att mäta till projekten. Lönsamhet 

säkerställs genom indikatorer att mäta på. Ett värde sätts på indikatorerna. Oftast ger förbättrade 

lösningar och högre kvalitet i vården mer lönsamhet i ett större perspektiv eftersom det uppstår 

färre dyra komplikationer. 

Organisationens projekt har fyra faser som de arbetar med; idé och lösningsgenerering, omvärld 

och avgränsningar, genomförande av projekt samt implementation. I första fasen är processerna 

inte fastställda. Kan ha kreativa workshops med personer som har olika kompetenser och är 

delaktiga i det som lösningen ska användas till.  

Organisationen försöker engagera och involvera mer studenter i utvecklingsprojekten genom 

kurser och examensarbeten. De har även ett projekt där de försöker skapa ett nationellt initiativ 
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för utveckling av vård på distans. Där är akademin med som en part för att få in studenter och 

forskare att generera idéer och lösningar till de behoven som finns i utvecklingen.  

Patienter är involverade i projekt där det utvecklas teknik och lösningar där patienten är direkt 

involverad. Dels ett projekt som handlar om att patienten ska kunna vara hemma under en del av 

tiden som den får ny medicin (under den tiden medicinen ställs in). Då är de med i projektet för 

att de ska använda tekniken för att kommunicera med läkaren på sjukhuset. Återkopplingen om 

deras uppfattning av sättet att behandlas på i hemmet är väldigt viktig. Återkopplingen samlades 

in i enkät och intervjuer med patienterna för utvärdering. I en annan del av projektet är 

patienterna delaktiga att testa en teknisk lösning för att göra motorikbedömningar på distans. När 

patienter är involverade i forskningsprojekt måste det ansökas om etiskt tillstånd. 

Personal är involverade i projekt antingen genom att de ger input eller att de är aktivt delaktiga. 

Leverantörer kan involveras i utvecklingsprojekt för att ta fram ett system som fungerar bra för 

situationen. Organisationen vill ha en trippelhelixkonstellation av alla involverade aktörer. 

Tid, pengar men även organisation och tillgång till resurser påverkar innovationsarbete i 

vårdgivande organisationen. Vårdverksamheten ska kunna vara aktiv i utvecklingsprocesserna. 

Resultatet blir bättre om utvecklingsarbete drivs inifrån vården. 
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Stödorganisation för förändringsarbete i kommun och 
landsting 

Stödjande, offentlig, liten organisation  

En stödorganisation sedan 2007 för forskning- och utvecklingsprojekt som ägs av sju kommuner. 

De jobbar mot landstinget och kommuner som stöd i olika processer (utvärdering, 

utvecklingsprocesser och forskning). Organisationen arbetar ej kliniskt. Projekten kan handla om 

att utveckla metoder, processer eller implementeringsstöd till kommuner som arbetar med 

omsorg. Organisationens kunder är kommunerna och landstinget. Målet är att förbättra för 

patienten, det vill säga att förbättra vården och omsorgen för personer över 65 och personer med 

funktionsnedsättning. Förbättra i det stöd patienterna får från kommun och landsting. 

Organisationen har två fasta tjänster, tio personer som jobbar där. Innovation för organisationen 

är oftast teknik, teknik för äldre. Innovation kan egentligen även vara arbetssätt. Det är sällan de 

använder innovation om till exempel ändrade behandlingsmetoder, de pratar då mer om 

förändring. Förändring pågår hela tiden (motto). Hur de arbetar och hur de redovisar sitt arbete är 

förändringsarbete för organisationen. Stödorganisationen styrs av en styrgrupp med 

representanter från de olika verksamheterna, även ett råd med kommunrepresentanter. 

Stödorganisationen stöttar vårdgivande organisationer i olika skeden i deras förändringsarbete. 

Hur stödet ser ut beror på i vilket skede i processen de vårdgivande organisationerna vill ha stöd.  

Processledning kan handla om att stötta verksamheterna i deras lokala processer, vilket ska leda 

till att verksamheterna hittar incitament, funktioner eller metoder som gör att 

förändringssatsningar fungerar långsiktigt. Detta är en viktig roll från stödorganisationen att hitta 

faktorer i verksamheterna som gör att arbetet med satsningen kommer att fortsätta när 

stödorganisationen lämnar processen. Det är verksamheterna, som själva äger processerna, som 

ska bestämma faktorerna. Organisationens roll är att uppmärksamma det som forskningsmässigt 

stödjer en process och stödjer långsiktighet. Det är fritt för verksamheterna att hitta sina 

innovationer, det kan lösas på många sätt. 

Organisationen blir ofta kontaktade när förändringsarbetet gäller teknik, men det kan även gälla 

förändrade arbetsmetoder eller organisatoriska processer. Men i vissa processer som de driver 

har organisationen kommit med ett förslag som de formulerar tillsammans i samverkan med 

kunderna. 

Organisationen har arbetat med att bli bättre på att kommunicera strukturerna av 

implementering-, utveckling- och utvärderingsprocesser. De önskar att vara med från början eller 

väldigt tidigt i processen för att stötta den. Utvärdering går inte att göra när allt är klart, utan det 

ska ske under hela förändringsprocessen. Implementering är något som behövs stöttas 

kontinuerligt. Organisationen har arbetat mycket med lärarande utvärdering. Utvärderingen läggs 

då upp tillsammans med verksamheterna, även metoden för utvärdering. Det sker en dialog 

mellan stödorganisationen och verksamheterna som stärker processen. Lärandet är att parterna 

lär av varandra. Verksamheterna får ta del av stödorganisationens utvärderingstankar och 

stödorganisationen får ta del av processen.  

Förändringsprocess av samordnad vårdplanering 

En process som organisationen stöttar är förbättring av samordnad vårdplanering som nu kan ske 

via video. En grupp har formats för samverkan med personer från ledningsnivå samt personer 

som jobbar med vårdplanering i praktiken. Även en mindre grupp finns med de som leder 

processen (operativ arbetsgrupp) som tar fram stöd till ett gemensamt arbetssätt. Utvärdering 

från andra projekt har visat att det är den operativa gruppen som skapar ökad kvalitet till kunden, 

det vill säga arbetet med processen (vad är det som görs i samordnad vårdplanering). Video är en 
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anledning till att titta på mötesformen samordnad vårdplanering. De har diskuterar hur den har 

fungerat och inte fungerat i många år. 

Organisationen processleder samverkan mellan olika verksamheter för att använda 

videokonferensteknik, vilket är nytt för alla inblandande verksamheter. Styrelsen tyckte att 

processen skulle genomföras, beslutet kom även från högre nivå. Om satsning kommer högre 

ifrån tillkommer stimulansmedel. Förändringen har varit på tapeten länge utan att riktigt komma 

igång. Idén har funnits sedan 2005 i hela landet. 

Processen påbörjades med att verksamhetschefen på en geriatrikverksamhet gav sitt 

godkännande för förändringsprocessen och därefter gav personalen mandat och lite tid för att 

genomföra detta samt tog beslut att köpa in tekniken då den är dyr. Förändringen kostar pengar 

initialt, sen kan kanske verksamheterna spara in pengar.  När processen startades frågades vilka 

kommuner som skulle vara aktuella för förändringsarbetet. Därefter gjorde alla deltagande 

verksamheter en egen inventering initialt; hur det såg ut på det ut hos dem, hur tekniken ska 

upphandlas, vilka tekniksystem som ska användas. Det ingick i processen att träffas och prata 

om teknik på ett företag som levererar tekniken. När alla verksamheter som är delaktiga i 

processen har fått sin teknik övergår projektet till en testfas, där de ska bli bekväma med 

tekniken och metoden. Här undersöks vilken utbildning och lathundar som behövs med metoden.  

Stödorganisationen och verksamheterna har diskuterat innebörden av test. De första testen är att 

börja prova tekniken och att bli bekväm med den. Därefter ska rollspelstest ske. Processen fick 

av en kommun fallbeskrivningar av äldre där mötesstödet kan provas. Test är flera dimensioner; 

testa tekniken, testa rollspel, testa med en äldre person som inte är patient och tillslut sker 

pilottest med patienter. Test sker när de involverade verksamheterna vill och kan, ingen bestämd 

tid. För att samla upp erfarenheter och intryck från testerna i samverkansgruppen används en 

enkät. Möte sker när de har lyckats utföra test under en period. Sedan sker utvärdering om det är 

något som ska revideras i mötesstödet eller tekniken. Processen fortskrider så i loopar. 

Verksamheterna vill se vinst och nytta med samordnade vårdplanering via video. Under 

stödorganisationens delaktighet i förändringsprocessen sker flera avstämningar.  

Yrkesgrupper som är involverade i processen är dels de som kommer att använda videokonferens 

i praktiken och de som vårdplanerar idag (sjuksköterskor, distriktsköterskor, vårdplanerare och 

biståndshandläggare). De har formerat en samverkans grupp från de olika verksamheterna, där 

de har valt att träffas (1-2 ggr varje månad) för att prata hur de ska arbeta tillsammans. Det finns 

en större grupp med personer från ledningsnivå, överläkare och omvårdnadschefer. De har 

ledning- och personalansvar samt kan ta beslut (har en viktig roll i att förändringsarbete sker). 

De skapar möjligheten för förändringsarbetet. Gruppen har samverkansmöten. Varje verksamhet 

har en egen organisation för den här processen. Verksamheterna säkerställer processens 

lönsamhet för sin enhet genom kalkyler. Det är bara ledningen som kan ta detta beslut. Alla ser 

vinster med förändringen i ekonomi, patientsäkerhet och kvalitet samt att det leder till 

framtidsarbete. 

Acceptans skapas genom att nyttorna med förändringen lyfts fram. Det är viktigt att involvera all 

personal tidigt.  

Förmågan till förändringsarbete kommer om möjligheter finns, till exempel tidsmässigt för att 

hinna reflektera över förändringsarbete. I ett förändringsarbete kan nya förändringsprocesser 

födas. 
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BILAGA C: GENOMLYSNINGSINSTRUMENT FÖR 
VÅRDGIVANDE ORGANISATIONER 

INTERVJUGUIDE 

VÅRDGIVANDE 

ORGANISATIONER 
INNOVATIONSGENOMLYSNING 
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Innovation som värdeskapande     
Innovation är att skapa värde genom att generera och nyttiggöra nya idéer. Det kan vara: 

 En ny vara eller tjänst 
 En ny process eller metod för att producera en vara eller tjänst 
 Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med 

externa aktörer 
 En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och användare på 

marknaderna 
 Nya kompetenser, resurser eller material 

 

Avsnittet syftar till att du som intervjuare ska få med dig en beskrivning av respondentens syn 
på innovation och förbättringsarbete – vad det är för henne/honom. 
Försök fånga en bild av vad man anser att det är för värde som organisationen genererar för 
sina intressenter– vad levererar de och vilka är deras intressenter?  
 

a) Innovation som värdeskapande 
 
a) Vad betyder begreppet innovation för respondenten och vad anser han/hon att det betyder 

inom organisationen?  
a. Är innovation viktigt? Detta är en ledande fråga – be respondenten utveckla varför 

det är viktigt, på vilket sätt.  
 

b) Vad betyder begreppet förbättringsarbete för respondenten och organisationen?  
a. På vilket sätt är förbättringsarbete viktigt för organisationen? 

 
c) Vilka är organisationens intressenter?  

a. Vilken syn har organisationen på de olika intressenterna? 
 
d) Vem skapar organisationen värde för? 
 
e) Vad är era främsta leveranser? 

a. Vilka grundläggande värden tillför ni era intressenter? (inte endast vård och 
vårdplatser – utan mer grundläggande värdena –unikheten- t.ex. kvalitet, säkerhet, 
trivsel, tillförlitlighet osv.) 
 

f) Vilken aspekt innehar det största värdet för er organisation när ni skapar värde för olika 
intressenter: 

a. friskare befolkning, 
b. kortare tillfriskningstid för patienter, 
c. ökad livskvalitet hos patienter,  
d. ökat förtroende för vården hos befolkningen, 
e. ökad kvalitet av vården, 
f. ökad säkerhet i vården,  
g. nya funktioner i organisationen, 
h. en ny affärsmodell, 
i. annat?  

 
g) Arbetar ni med att hitta sätt att skapa nya värden för olika intressenter? Hur? 
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h) Vilket är viktigast när ni ska hitta nya värden: 
a. ny teknik, 
b. ny behandlingsmetod, 
c. ny marknad, 
d. nytt vårdområde, 
e. nytt arbetssätt, 
f. nya processer, 
g. ny affärsmodell, 
h. annat? 

 
i) Vet ni hur nöjda era intressenter är? Hur tar ni reda på det? 
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Vision och strategi  

Få en beskrivning av organisationens innovationsstrategi och vision för deras innovations- 
och förbättringsarbete. Vilken typ av innovation som behövs för att möta organisationens 
mål? Finns det en riktning om vad som ska göras? Hur ser organisationen på 
innovationsarbete? Belys hur synen på organisationens innovationsarbete är förankrad och 
spridd i organisationen.  
 

2 Vision och strategi  

a) Hur uppmuntras du att ta del av organisationens strategi och vision för: 
1. innovation? 
2. förbättrings- och utvecklingsarbete? 

 
b) Kan du beskriva den övergripande innovationsstrategin för organisationen? Vad 

innehåller den? Finns den uttalad i t.ex. organisationsstrategin eller 
verksamhetsstrategin?   
 

c) Hur tas strategin fram?   
a. Vilka medverkar?  

b. Hur ofta revideras strategin? 
 

d) Hur uppfattar du organisationens vision av innovationsarbete? 
 

e) Hur uppfattar du organisationens vision av förbättringsarbete? 
 

f) Vilken påverkan på organisationens strategi/vision för innovation samt 
förbättringsarbete finns från beställaren? (Med hänsyn på upphandling och krav från 
beställarna) (För innovationspiloterna på KS, DS och SLSO) 
 

g) Hur påverkar ni innovationsstrategin och visionen på förbättringsarbete hos utföraren? 
(För innovationspiloterna på HSF) 

 
h) Hur väl anser du att strategin/visionen är spridd i organisationen?  

a. Varför ser det ut så? Hur sprids den, av vilka, på vilket sätt? Är den viktig i 
organisationen? 

i) Är du nöjd med den vision och strategi ni har idag? Varför/varför inte? Vad vill du ändra på 

j) Hur stöttar ledningen innovationsarbete? (tillsätter resurser, tillåter tid, lyfter fram som 
viktigt i olika dokument och möten) 

 
k) Finns det mål kopplade till innovation? Hur är de beskrivna? Hur följs de upp? 

 
l) Hur stöttar ledningen förbättringsarbete? 

 
m) Finns det mål kopplade till förbättringsarbete?  Hur är de beskrivna? Hur följs de upp? 
 

n) Genomförs mätning och uppföljning av hur lyckade olika utvecklingsprojekt är? Hur görs 
det? Vad är utfallet för organisationen?  

 

o) Fungerar det bra med det sätt ni mäter/inte mäter idag? Vill du ändra något? 
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Omvärldsbevakning  

Beskriv hur organisationen förstår sin omvärld och förändringar i den som kan påverka 
organisationens riktning. Hur arbetar organisationen för att uppfatta signaler i dess 
omgivning för att identifiera möjligheter och hot? Hur samverkar organisationen med 
partners och externa aktörer? 
 

3 Omvärldsbevakning 
 

a) Följer ni upp era intressenters nuvarande och framtida behov? Hur då? (t.ex. 
kundundersökningar, informella diskussioner, med vem) 

b) Analyserar ni era styrkor och svagheter utifrån intressenternas perspektiv? Hur då?  

c) Vilka är era konkurrenter? 
 

d) Hur följer ni konkurrenternas utveckling och hur deras val påverkar era intressenter och 
er organisation? 
 

e) Letar ni aktivt efter ny kunskap utanför organisationen? Hur tar ni in kunskapen i  
organisationen? (Köper, samverkar, vidareutbildning) 
 

f) Samverkar ni med andra partners i ert utvecklingsarbete? Med vem och hur? 
a. Beställare/utförare 
b. Patienter 
c. Anhöriga 
d. Leverantörer 
e. Akademin 
f. Annan 
Inom vilket område: 

a) Vårdpraktik 
b) Teknisk utveckling 
c) Logistisk 
d) Marknadsföring 
e) Etc –  

 

g) Arbetar ni aktivt med att leta upp samarbetspartners? 
 

h) Hur attraheras företag till samverkan med organisationen? 
a. Finns det etablerade relationer mellan organisationen och andra företag? Vilken 

typ av företag? 
b. Vilka typer av företag intresserar sig för samverkan med organisationen inom 

förbättrings- och verksamhetsutveckling? 
c. Vilka typer av företag intresserar sig för samverkan med organisationen inom 

innovationsutveckling? 
 

i) Vem i organisationen ansvarar för dialog och kommunikation med företagen?  
j) Anser du att samverkan med företag är viktigt för organisationen i samband med 

förbättrings- och verksamhetsutveckling? Hur kommer det sig? 
 

k) Anser du att samverkan med företag är viktigt för organisationen i samband med 
innovationsutveckling? Hur kommer det sig? 
 

l) Hur tar ni till er innovationer från externa organisationer? (Exempelvis via nätverk, 
samverkan, resor osv.) 
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m) Är det relevant för er att följa upp förändringar i t.ex. lagstiftning som kan påverka er 
bransch? Hur gör ni det? 
 

n) Är du nöjd med hur ni följer vad som händer utanför organisationen som kan påverka er? 
Varför/varför inte? Vad vill du ändra på? 

 

o) Är du nöjd med hur ni samverkar med externa partners? Varför/varför inte? Vad ändra? 
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Problemidentifiering och idéhantering  

Idéidentifiering är en källa för innovation och belyser hur organisationen genererar och 
samlar in idéer för innovation. Idéer kan uppkomma för att lösa identifierade problem inom 
organisationen. Beskriv hur respondenten och organisationen arbetar med att (1) få vetskap 
om problem; (2)generera idéer internt och hur öppen den är för att generera idéer 
tillsammans med kunder eller externa partners; (3) samla in idéer internt och externt. Ta 
också reda på om de använder systematiska metoder för att finna problem och generera eller 
samla in idéer samt hur idéer utvärderas. 
 

4  Problemidentifiering och idéhantering 
 

a) Hur får ni vetskap om problem som finns i er vårdgivande organisation? 
a. Vem informerar er om problem inom olika områden? Vilka områden? 

 
b) Om du har en idé - hur gör du då för att gå vidare med den? 

a. Ges du tid och möjlighet att vidareutveckla den? 
c) Samlas idéer in på ett specifikt ställe – var och hur då? 
d) Bedöms idéerna? Av vem? När och hur? 
e) Hur får man feedback på sin idé?  

 
f) Vad är din uppfattning om hur/var/vem nya idéer uppkommer i organisationen?  

 

g) Hur arbetar ni med att samla in idéer utanför organisationen? 
 

h) Hur arbetar ni för att generera idéer tillsammans inom organisationen? 
i) Hur arbetar ni för att generera idéer tillsammans med de olika intressenterna? 

(Exempelvis beställare, innovationsstödjande verksamheter, patienter och anhöriga) 

 

j) Har du någon uppfattning om kvaliteten på de idéer som genereras? (inkrementella, 
radikala, genomförbara, visionära) 
 

k) Är du nöjd med hur ni jobbar med idéhantering idag? Varför/varför inte? Vad vill du ändra 
på? 
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Val av projekt   
Val av projekt är en aktivitet där beslut fattas om vilka idéer som man faktiskt startar 
utvecklingsprojekt/utvecklingsarbete för. Här är det viktigt att ni definierar för personen som 
intervjuas vad ni menar med projekt, eftersom begreppet projekt har ett brett spektrum av 
betydelser inom hälso- och sjukvården. Fånga hur organisationen går tillväga när de fattar 
beslut om projekt. Undersök om organisationen har en strukturerad process och uttalade 
kriterier som används vid analysen. Beskriv organisationens tillvägagångssätt, både om de 
finns formella arbetssätt men också att fånga de informella arbetssätten samt hur portföljen 
av förbättringsprojekt ser ut. 
 

5  Val av projekt 
 

a) Vad innebär projekt och att arbeta i projekt för dig och din organisation? 
 

b) Hur ofta startas nya projekt? Hur ofta revideras vilka idéer som blir projekt? 
 

c) Hur bestämmer ni vilka idéer som går vidare till att bli utvecklingsprojekt? 
a. Finns det en formaliserad process eller sker det mer informellt?  

b. Vem/vilka i organisationen fattar beslutet? Finns det en formell grupp? Vilka 
funktioner ingår i den? 

c. Påverkas beslutet av krav från beställaren? Hur? (Ledande fråga) 

d. Har ni uttalade urvalskriterier? Vilken typ av kriterier är det?  
 

e. Har ni något sätt att visualisera/analysera vilken typ av projekt ni har?  
i. (tex: inkrementella vs radikala, grad av risktagande, ekonomiska 

förväntningar, förväntat ROI (return of investment), produkt, tjänst, process) 

 

d) Vad påverkar valet av vilka idéer som ska utvecklas i vidare arbete/projekt? 
 

e) Anser du att den samling av projekt ni har idag är bra? Varför/varför inte – vad ändra på? 
 

f) Anser du att era projekt/förbättringsarbeten täcker de behov av förbättring som finns i 
organisationen? 
 

g) Är du nöjd med hur ni arbetar idag med att välja ut vilka idéer som blir projekt? Varför/varför 
inte – vad ändra på? 
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Projektgenomförande  
Projektgenomförande handlar om hur arbetet att utveckla nya produkter, tjänster och 
arbetssätt m.m. går till i praktiken – speciellt det som sker efter att man identifierat idéer och 
valt vilka som ska realiseras, detta går dock överlapp ibland. Hur arbetet organiseras ska 
beskrivas, t ex om man arbetar i linjefunktioner eller i särskilda projektgrupper/team och i så 
fall om teamen är tillfälligt sammansatta eller permanenta. Man vill också belysa vilka som 
deltar – från olika funktioner i organisationen, i ett team, i organisationen och vilka andra 
aktörer man samverkar med. Vidare vill man belysa om organisationen har en formell 
utvecklingsprocess, om den är iterativ och vilka faser som ingår i utvecklings- och 
innovationsarbetet och om man använder några metoder/verktyg i sitt utvecklingsarbete 
samt om processen är något man aktivt vidareutvecklar.  

6 Projektgenomförande 
 

a) Hur är innovationsarbetet organiserat i organisationen?  
a. Vem ansvarar för arbetet? 
b. Sker arbetet inom en viss linjefunktion/enhet eller i projektgrupper? 
c. Hur väljs vilka som ska ingå i en projektgrupp eller team? 
d. Vem finansierar arbetet? Hur finansieras arbetet? 

 
b) Hur är förbättring- och verksamhetsutveckling arbetet organiserat i organisationen?  

a. Vem ansvarar för utvecklingen? 
b. Sker utvecklingen inom en viss linjefunktion/enhet eller i projektgrupper? 
c. Hur väljs vilka som ska ingå i en projektgrupp eller team? 
d. Vem finansierar utvecklingen? Hur finansieras utvecklingen? 

 
c) Vilka yrkesgrupper ingår i en projektgrupp för förbättringsarbete? 

 
d) Samverkar en projektgrupp med andra professioner inom organisationen? 

 
e) Samverkar en projektgrupp med aktörer utanför organisationen: 

leverantörer, 
beställare/uppdragsgivare, 
patienter/anhöriga, 
universitet eller högskolor, 
medicintekniska företag, 
andra organisationer? 
 

f) Hur sker utvecklingen av idéer till lösningar ut i organisationen? 

a. Är den formell/informell? 
b. Innehåller processen kontrollpunkter? 

c. Speglar den både ett inkrementellt och ett radikalt utvecklingsarbete? 
d. Sker det en parallell uppföljning av utvecklingen? 

e. Itereras processen för att få bättre lösningar? 

 
g) Har de projekt du medverkar i tydligt beskrivna mål? 

 
h) Tillsätter man någon gång team som arbetar särskilt med innovation (som särskiljer sig från 

utvecklingsarbete)? 
 

i) Är du nöjd med hur ni utvecklingsarbetet är organiserat idag? Varför/varför inte? Vad vill du 
ändra? 
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j) Hur lång tid tar det ungefär för att utveckla en idé till en implementerad lösning i 

organisationen? 
a) Är det en skillnad mellan olika förbättringsprojekt? Hur kommer det sig? 
b) Finns det förbättringsarbeten utan ett specifikt avslut? Vilka? 
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Medarbetare och kreativt klimat  
En viktig del av innovationsarbetet är förstås ”innovatörerna”, d.v.s. organisationens 
medarbetare och det kreativa klimatet har också en direkt betydelse för hur innovativt en 
organisation är. Enkäten Kreativt klimat kompletteras med att beskriva hur innovation 
kommuniceras i organisationen, hur utbildning och lärande sker, samt om det finns särskilda 
incitament för innovation.  
 

Medarbetare och kreativt klimat 
 

a) Pratar/kommunicerar man kring innovation mellan olika nivåer i organisationen? 
 

b) Pratar/kommunicerar man kring förbättringsarbete mellan olika nivåer i organisationen? 
 

c) Talar man om innovation som en förmåga hos sina medarbetare, som t ex kreativitet, 
entreprenörskapsanda eller affärskänsla? 
 

d) Har du erfarenhet av entreprenörskap, som företagare? 
 

e) Känner du till om medarbetare i organisationen har erfarenheter som företagare? 
 

f) Hur byter medarbetare erfarenheter med varandra? Sker det aktivt eller är mer 
personberoende? Vid formella eller informella möten? 

a. Hur sker uppmuntran inom organisationen för utbyte av erfarenheter? 
 

g) Utvärderas avslutade utvecklingsarbeten? Sker det i så fall en återkoppling till medarbetare 
i projektet? 

h) Finns det utrymme för att ändra på etablerade arbetssätt? (varför/varför inte, hur) 
 

i) Hur arbetar man med att förbättra de interna arbetssätten? 
 

j) Hur ser man på misslyckande – är det OK att göra fel om det fanns en god avsikt? 
 

k) Hur ser företagets plan för kompetensutveckling ut? Relaterar den till 
förbättringsarbetet/innovation och innovationsstrategin på något sätt? (ledningsfråga) 

 
l) Tas det hänsyn till personens förmåga till innovations-/förbättringsarbete vid rekrytering 

av ny personal? Hur? (ledningsfråga) (ledande fråga) 
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Implementering och spridning  
Vid implementering används tillvägagångssätt för att införa nya arbetssätt och metoder i en 
verksamhet. Implementering ska säkerställa att den nya metoden eller arbetssättet används 
som det var avsett och med varaktighet. Väl utförd implementering av nya lösningar är 
viktigt för att öka andelen genomförda förbättringsarbeten. Spridning är en viktig aspekt för 
att definiera en innovation. Det krävs att den sprids utanför verksamheten och till andra 
målgrupper. 
 

8  Implementering och spridning 
 

a) Hur och när tas beslut om att implementera en utvecklad lösning i organisationen? 
a. Vem tar beslutet? 
b. Finns det kriterier som lösningen ska uppfylla vid implementeringsbeslutet? 

 

b) Hur skapas acceptans för en implementerad lösning hos medarbetarna? Vem skapar 
acceptansen? 

a. Skiljer sig detta för olika yrkesgrupper? 
 

c) Hur sker implementering av förbättrande lösningar i organisationen? 
 

d) Vilka aspekter påverkar en implementering av en ny lösning i organisationen? 
 

e) Hur genomför ni implementation av lösningar som kommer från beställaren? (SLSO, KS, 
DS) 
 

f) Hur stödjer ni implementationen av lösningar hos utföraren? (HSF) 
 

g) Anser du att er organisation har lyckats med implementeringar av nya lösningar? 
 

h) Vilka kanaler använder organisationen för att sprida innovationer? 
Nationella/internationella kanaler? 
 

i) Vilka kanaler använder organisationen för att sprida verksamhetsförbättringar? 
Nationella/internationella kanaler? 
 

 

 

  



XIII 

 

Innovationsmått 

Gör dessa analyser tillsammans med någon person i organisationen, inte vid något 
intervjutillfälle utan det här är en analys utöver det. Resonera med personen(erna) om vilka 
mått som lämpliga för organisationen. Lyft upp resultatet för diskussion på workshopen – det 
ger en kompletterande bild till organisationens innovationsarbete.  

Mått som visar på innovationsarbetet 

Nedanstående mått visar på vilken insats organisationen har för innovation. Ger en bild av 
vad de faktiskt avsätter i form av resurser.  
 

1. Ungefär hur mycket de satsar på framtagandet av förbättringar till sin verksamhet i 
procent av sin omsättning (om de är villiga att göra det). Har det ökat eller minskat 
under de senaste åren? Känner de själva att de ligger bra till? 
 

2. Hur mycket externa finansiella medel har organisationen ansökt om de senaste 2 
åren till förbättringsarbetet? 

 
3. Hur många individer är avsatta för att bedriva vad de menar är sitt 

innovationsarbete/innovationsprojekt (procent av sin arbetsstyrka)?  
 
Följande mått ger en bild av organisationens prestanda –effekterna av innovationsarbetet. 
 

1. Om de har uppföljning och systematik kring arbete med att införa små förbättringar 
i sina arbetsprocesser: Hur många små förbättringar de har infört de senaste 2 
åren?  
 

2. Vilka andra mått använder de om effekterna av innovationsarbetet? Exempelvis 
kriterier för patientnyttan, värdeskapande (för vem) och SLL-nyttan (användbart 
och utvecklande för organisationen). 
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Organisationens projektportfölj 

 
Ett annat sätt att visa på organisationens innovationsarbete är att visualisera 
organisationens projektportfölj. Om de inte själva har gjort det kan ni hjälpa organisationen 
med det genom att sätta er ner med lämplig person och tillsammans med den göra en analys 
av organisationens nuvarande projektportfölj. Nedan följer ett antal exempel på diagram som 
ni kan använda. I examensarbetet ”Decision Makin in Product Development – Mapping, 
Analyzin & refining the current PPM process at a Medtech Company” av Aref Abedi och Jakob 
Wallsten kan ni läsa om metoder. Säg till om ni vill att vi skriver ut det åt er.  Välj 2-3 stycken 
tillsammans med organisationen utifrån vad som passar dom.  
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