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Sammanfattning Det pågår hela tiden stora förändringar och omstruktureringar 

inom hälso- och sjukvården, i och med organisationens 
uppbyggnad och komplexitet kan det vara en utmaning för den 
eller de personerna som vill genomföra förändringar oavsett om 
initiativet kommer uppifrån eller nerifrån. Ett systematiskt 
förändringsarbete är nödvändigt för att kvaliteten inom hälso- och 
sjukvården ska kunna säkras och där har sjuksköterskan en central 
roll. För att ett lyckat förändringsarbete ska kunna ske krävs att 
verksamheten har en hög kompetens och att fokus ligger på 
patienten. Syftet med studien var att belysa faktorer som inverkar 
på sjuksköterskans möjligheter att initiera, bedriva och påverka 
förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie där 18 vetenskapliga artiklar 
granskades. Resultatet visar att det finns ett antal faktorer som 
både hindrar och stödjer förändringsarbete inom hälso- och 
sjukvården. Ett gott ledarskap, en öppen kommunikation samt 
delaktighet från vårdpersonalen är viktiga faktorer för ett 
framgångsrikt förändringsarbete. Om dessa faktorer inte fungerar 
tillfredsställande kan det leda till en negativ utveckling av 
verksamheten och ett aktivt motstånd bland vårdpersonalen. 
Ämnet måste uppmärksammas i sjuksköterskeutbildningen 
eftersom det är en stor del av sjuksköterskans arbetsmiljö. Det 
behövs mer forskning med fokus på sjuksköterskans roll i 
förändringsarbete. Genom ökade kunskaper inom ämnet kan 
sjuksköterskans möjligheter att påverka och ställa krav på 
förändringsarbete underlättas vilket kan stärka professionen samt 
höja sjuksköterskans status. 
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Abstract There are always ongoing changes and restructuring within 

healthcare organizations. Considering the complexity of the 
organization, it can be challenging for people who want to make 
change happen, regardless if the initiative comes from above or 
below. Transformation work is necessary to guarantee a secure and 
quality based care and here the nurse has a key role. To be 
successful in transformation work, the organization should obtain a 
high level of competence and focus should be on patient care. The 
purpose of this study was to elucidate factors impacting on the 
nurses’ possibility to initiate, conduct and influence transformation 
work within healthcare organizations. The study was conducted as 
a literature review where 18 scientific articles were analyzed. The 
result of this study shows that there are a number of factors that 
both hinders and support transformation work within healthcare 
organizations. A good leadership, an open communication and 
participation from the nursing staff are important factors for 
successful transformation work. If these factors do not function 
satisfactorily, it can lead to a negative development of the 
organization and an active opposition among the nursing staff. 
This subject needs more attention in the nurses’ education because 
it is a significant part of the daily work environment. Further 
research is needed focusing on the nurse’s role in transformation 
work. Through increased knowledge of this subject the nurse’s 
ability to influence and make demands on transformation work is 
facilitated which can strengthen the profession and improve the 
nurse's status. 
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Inledning 
Under de senaste decennierna har hälso- och sjukvården genomgått stora organisations-
förändringar (Brorström, 2004). En population som blir allt äldre, ökade hälso- och 
sjukvårdskostnader och en ökning av medicinskteknisk apparatur är faktorer (Marquis & 
Huston, 2008; Wolf & Greenhouse, 2007) som tvingar hälso- och sjukvården att ständigt 
genomgå förändringsarbete. När kvaliteten måste höjas och arbetet måste effektiviseras 
(Eriksson, 2005) kan det påverka arbetsmiljön negativt. Förändringsarbete är en stor utmaning 
då det i princip alltid möts av motstånd (Marquis & Huston 2008; Ekman, Ahlberg, Huzzard 
& Ek, 2007; Eriksson, 2005; Brorström, 2004) hos personalen. 
 
Genom förändringsarbete kan organisationerna möta krav (Brorström, 2004) och 
förväntningar från samhället. Förändringsarbete är direkt nödvändigt för att höja 
vårdkvaliteten (Marquis & Huston, 2008) och kan dessutom leda till en ökad retention av 
personal. Förändringsarbete är en viktig och svår utmaning (Ekman et al., 2007) för den eller 
de personerna som vill genomföra förändringar oavsett om initiativet kommer uppifrån 
organisationen eller nerifrån. I organisationer där förändringsarbetet misslyckas eller saknas 
(Marquis & Huston, 2008) kan personalen fastna i rutiner och statiska mönster vilket kan leda 
till att mål och syfte med arbetet glöms bort. 
 
Sjuksköterskan skall ha en förmåga att kritiskt kunna reflektera (Socialstyrelsen, 2005) över 
metoder och rutiner samt främja införandet av ny kunskap. Vidare skall sjuksköterskan ha en 
förmåga att initiera, bedriva och delta i utvecklingsarbete. Arbetet utgår ifrån den legitimerade 
kompetensen (Marquis & Huston, 2008; Eriksson, 2005) samt det egna ansvaret vilket i 
praktiken innebär att han eller hon kan stödja eller hindra förändringsarbetet. Således har 
sjuksköterskan en nyckelroll i förändringsarbete. 

Bakgrund  
Svensk hälso- och sjukvårds organisation 
Hälso- och sjukvården i Sverige bedrivs i organisationer (Hallin, 2003) med antingen mindre 
mottagningar eller större sjukhus. Organisationen är uppbyggd för att kunna uppnå bestämda 
mål, vilket kan beskrivas som ett socialt system. Organisationsstrukturen och sättet att 
organisera verksamheten förändras mer eller mindre kontinuerligt och framstår inte som 
statisk. Lite förenklat består organisationen av tre domäner som innefattar politik, ledning och 
service. De aktörsgrupper som ingår i domänerna är politiker, den administrativa ledningen 
och den medicinska professionen. Var och en av dessa aktörsgrupper styr huvudsakligen sin 
typ av process; den politiska processen, den administrativa processen och vårdprocessen. 
Aktörsgrupperna är centrala för sjukvårdens ledning och styrning som i sin tur påverkar hälso- 
och sjukvårdens funktion och utveckling.  
 
Hälso- och sjukvårdens organisation har en traditionell hierarkisk syn på styrning (Eriksson, 
2005; Hallin, 2003) där utövningen sker i den administrativa processen. I den administrativa 
processen är det ledningen (SFS: 1982:763) som har ett övergripande ansvar för att kraven på 
att en god vårdkvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet uppnås. Vidare ska det i 
ledningen finnas en kompetent verksamhetschef (Hallin, 2003) som ansvarar för den 
verksamhet som bedrivs. Denna person har oftast men inte nödvändigtvis en vårdprofessionell 
bakgrund. 
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Klassiska organisationsteorier 
 
Det finns fyra klassiska organisationsteorier (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006) som har 
präglat organisationer, reformdiskussioner och organisationsforskning under hela 1900-talet. 
Även om de i vissa fall är mer än hundra år gamla influerar de (Marquis & Huston, 2008) 
organisationer än idag.  
 
Scientific management är en organisationsteori med syfte att effektivisera varje liten del av 
arbetet (Marquis & Huston, 2008; Bakka et al., 2006; Bolman & Deal, 2003). Teorin bygger 
på principer (Marquis & Huston, 2008) som att den som var mest lämpad för en uppgift fick 
den, att ekonomiska belöningar skulle användas för att öka motivationen, att relationerna 
mellan personal och ledning skulle präglas av ett ömsesidigt beroende och samarbete samt att 
alla skulle veta sina roller. Teorin ledde till en stor ökning av produktivitet (Bakka et al., 
2006) och ekonomisk vinst men har kritiserats för humanistiska brister. Ackordslön och långa 
arbetsdagar i dålig arbetsmiljö blev allt vanligare vilket efter hand ledde till utvecklingen av 
en teori med mer fokus på det mänskliga. Trots detta är delar av scientific management teorin 
(Marquis & Huston 2008) åter aktuella i dagens samhälle på grund av det ekonomiska läget i 
världen som tvingar organisationer att se över hur verksamhetens effektivitet kan förbättras. 
 
Den administrativa teorin utvecklades av Henri Fayol (Marquis & Huston, 2008), fokus i hans 
arbete var ansvarsdelegering, specialisering, makt och kontroll. Fayol var intresserad av hela 
organisationen (Bakka et al., 2006) och inte bara av produktion eller arbetsförhållanden, han 
menade att administration är en serie av aktiviteter, en process. Forskaren Luther Gulick 
vidareutvecklade teorin (Marquis & Huston, 2008) och introducerade det som idag kallas för 
administrationsprocessen. Planering, organisering, personaladministration, ledning och 
övervakning.  
 
Den tyske ekonomen och sociologen Max Weber utvecklade den byråkratiska teorin (Marquis 
& Huston, 2008; Bolman & Deal, 2003) som är en av de mest använda organisationsteorierna 
genom tiderna. Resultatet med byråkrati är att makten genom regler (Bakka et al., 2006) och 
styrdokument blir en auktoritet. Weber arbetade fram en modell (Marquis & Huston, 2008; 
Wilson, 2008) som betonade centrala byråkratiska karaktärsdrag. En fast och tydlig 
arbetsfördelning, en tydlig auktoritetshierarki, regler som gäller alla anställda och ett 
regelverk för varje befattning. Teorin har kritiserats för bristen på humanism (Wilson, 2008) 
och forskare har även ifrågasatt perfektionismen och teorins olika förtryckande aspekter.  
 
Human relations-teorin utvecklades av flera olika forskare (Marquis & Huston, 2008) och 
präglas av humanism, delaktighet och av att vikten läggs på människan istället för exempelvis 
maskiner. Psykologen Elton Mayo som är teorins främsta upphovsman upptäckte i sin 
forskning att produktiviteten sannolikt ökar om ledningen i en organisation visar intresse för 
och ser arbetarna. Han upptäckte också att informella grupper (Bakka et al., 2006), normer 
och ledare påverkade produktiviteten. Slutsatsen av Mayos forskning var att det bildas normer 
i arbetsgrupperna men att det även uppstår informella grupper. Rent praktiskt innebar detta 
(Bolman & Deal, 2003) att personal med ledande befattningar var tvungna att lära sig möta 
arbetarnas behov för att främja produktiviteten. Chris Argyris är en forskare som har 
vidareutvecklat human relations-teorin (Marquis & Huston, 2008), han menar att negligering 
av arbetarnas självförtroende och självständighet samt en för hård styrning riskerar att ge 
passiv personal som motarbetar organisationen och i värsta fall lämnar den.  
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Organisationsstrukturer 
 
Det som i vardagligt språk benämns som linjära strukturer eller linjära organisationer är 
byråkratiska strukturer (Bolman & Deal, 2003) som bygger på Webers byråkratiska teori. 
Auktoritet och ansvar är således tydligt definierat (Bakka et al., 2006) vilket leder till 
effektivitet och okomplicerade relationer mellan personal och ledning. En sådan struktur har 
svårt att anpassa sig efter ändrade förutsättningar (Marquis & Huston, 2008) och för de 
anställda kan det innebära ett monotont arbete med liten möjlighet att påverka då 
kommunikation uppåt är begränsad. 
 
Ad hockrati innebär att organisationsstrukturen är anpassningsbar (Bolman & Deal, 2003) och 
används tillfälligt av exempelvis team eller projektgrupper som upplöses när målen är 
uppnådda. Den kan användas inom byråkrati i syfte att kompensera (Marquis & Huston, 
2008) oförmågan till flexibilitet. 
 
I platta strukturer har hierarkiska nivåer tagits bort (Ibid.) i syfte att ”platta” till beslutskedjan 
och främja decentralisering. I platta strukturer kan auktoritet och beslutsfattande utövas nära 
verksamheten. Decentralisering innebär att beslutfattande delegeras (Bakka et al., 2006) till 
lägre hierarkiska nivåer vilket avlastar ledningen högre upp i hierarkin. Genom att flytta 
beslutsprocessen närmre verksamheten kan problem lösas direkt (Marquis & Huston, 2008) 
där de uppstår vilket underlättar kvalitetsutveckling och förbättrar effektiviteten. Stora 
organisationer som sjukhus behöver en decentraliserad struktur eftersom de är mycket 
komplexa, det är svårt för ledningen att ha insyn i den dagliga verksamheten (Bolman & Deal, 
2003) och skulle den fatta alla beslut själva så blir arbetsbelastningen för stor. I 
decentraliserade strukturer är personalens delaktighet stor (Bakka et al., 2006) vilket gynnar 
motivationen. ”Shared governance” eller ”delaktighet” är allt mer framträdande i dagens 
organisationsstrukturer (Marquis & Huston, 2008), tanken är att främja personalens 
möjligheter att påverka sin egen tillvaro. 

Förändringsarbete 
Förändringsarbete är en gemensam beteckning på något som förändrar sig (Bakka et al., 
2006), det kan handla om utveckling, förnyelse och omorganisation på både låg och hög nivå i 
organisationen. Förändringsarbete definieras som aktiviteter som utvecklar och ändrar ett 
socialt system (Nationalencyklopedin, 2009) på samhällelig och strukturell nivå, inom 
organisationer och på arbetsplatser eller hos enskilda individer. 
 
Det pågår hela tiden stora förändringar och omstruktureringar inom hälso- och sjukvården 
(Stofler, 2007; Kihlgren, 2000) och i och med vårdens uppbyggnad och komplexitet (Jahren 
Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006) kan det vara en utmaning att medverka till att utveckla 
vården. Ett systematiskt förändringsarbete är nödvändigt (Stofler, 2007; Jahren Kristoffersen 
& Ottvik Jensen, 2006) för att kvaliteten inom hälso- och sjukvården ska kunna säkras. För att 
ett lyckat förändringsarbete ska kunna ske krävs att verksamheten kontinuerligt utvecklar 
kompetensen och att fokus ligger på patienten. Det är också viktigt att ta tillvara (Kihlgren, 
2000) anställdas stöd och idérikedom för att förnya och utveckla verksamheten, till exempel 
genom att (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006) personalen får gå fortbildningar så att 
kompetensen i organisationen hela tiden kan utvecklas. 
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Ett etiskt förhållningssätt (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006), en tydligt uttalad 
kvalitetsnivå samt en gemensam värdegrund är betydelsefullt för hälso- och sjukvårdens 
utveckling. Prioriteringar utgår ifrån en specifik vårdfilosofi, kunskaper om rätt åtgärder och 
vilken organisationsform som är optimal ur olika ekonomiska aspekter. Vårdutvecklingen 
kräver att organisationen är en lärande organisation (Kihlgren, 2000) och att det finns ett 
engagerat ledarskap. 

Förändringsmodeller 
Att använda en modell för förändringsarbete kan fungera som en karta (Wolf & Greenhouse, 
2007) vilket kan hjälpa personalen att organisera, planera och strukturera det dagliga arbetet. 
Modeller kan användas för att implementera nya idéer och mål (Wolf & Greenhouse, 2007; 
Eriksson, 2005) och kan leda till högre kvalitet och ökad effektivitet. Då avsikten med 
modellerna är att utveckla verksamheten är det en förutsättning att de är i linje med 
organisationens vision, strategi och mål. 
 
En stor del av dagens arbete med organisationsutveckling och organisationsförändring bygger 
på Kurt Lewins förändringsteori (Marquis & Huston, 2008). I en organisation finns det 
drivande krafter som vill genomföra förändringar och det finns bevarande krafter som vill 
bevara organisationen som den är. Så länge det råder en balans mellan dessa krafter kommer 
inga förändringar att ske, för att bedriva förändringsarbete blir en huvuduppgift alltså att se till 
att de drivande krafterna är större än de bevarande. Lewins teori beskriver tre faser 
(Lundgren, 2002) som organisationen måste gå igenom för att förändringen skall 
implementeras framgångsrikt. Upptiningsfasen innebär att exempelvis personalen identifierar 
ett problem och börjar ifrågasätta arbetssätt eller värderingar. Personalen måste övertygas om 
att förändringen är nödvändig. Förändringsfasen handlar om (Marquis & Huston, 2008) att 
berörd personal tillsammans utarbetar en plan och sätter upp mål. Stöd och uppmuntran till 
personalen är av stor vikt och de drivande krafterna måste vara i majoritet. Här utvärderas 
också förändringen i syfte att kunna modifiera den före den sista fasen. Nedfrysningsfasen 
innebär att (Lundgren, 2002) den nya ordningen stabiliseras. Detta kan ta lång tid (Marquis & 
Huston, 2008) och därför måste den eller de som håller i förändringsarbetet finnas tillgängliga 
tills arbetet är slutfört för att kunna stödja personalen. Om denna fas inte avslutas kan det 
resultera i att personalen faller tillbaka i gamla arbetssätt och beteenden. Förändringsarbeten 
skall aldrig genomföras om den ansvariga inte kan avvara den tid som behövs och det är 
viktigt att komma ihåg att förändringsarbete hela tiden kan utvecklas även om det har ”frysts 
ned”. 

Strategier och metoder 
Chefs- och expertstyrd förändring innebär att förändringen utvecklas (Ekman et al., 2007) och 
implementeras uppifrån. Ledningen kan använda sig av flera olika strategier (Marquis & 
Huston, 2008) för att nå upp till målen. Inom hälso- och sjukvård är det exempelvis vanligt att 
använda aktuell forskning för att stödja förändringen, personalen förväntas då agera rationellt 
när bevis för förändringens nödvändighet presenteras. En förändring som kommer uppifrån 
har ofta legitimitet hos och uppfattas som positiv av ledningen (Ekman et al., 2007) men hos 
första linjens personal kan uppfattningen vara helt annorlunda vilket ofta leder till brist på 
motivation. Att använda en makt- och tvångsstrategi (Marquis & Huston, 2008) där 
personalen inte är involverad i utvecklingen av själva förändringen utan bara tvingas införa 
den får många gånger ett sämre resultat. 
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En förändring som initieras bland första linjens personal (Ekman et al., 2007) är ofta baserad 
på faktiska problem och realistiska möjligheter. Strategier som använder sig av grupprocesser 
och grupptryck (Marquis & Huston, 2008) för att förändra kan vara lämpliga att använda då 
de inte kräver någon officiell makt av den eller de som vill genomföra förändringen. När de 
anställda själva driver frågan är engagemanget och stödet ofta stort (Ekman et al., 2007) men 
ett vanligt problem kan vara att ledningen inte ser någon legitimitet med förändringen.  
 
Förändringar som genomförs utan att de anställda involveras (Ibid.) har mycket små chanser 
att lyckas, detsamma gäller för förändringar som saknar förankring hos ledningen. En 
kombination av strategier och tillvägagångssätt där både ledning och första linjens personal är 
delaktiga (Marquis & Huston, 2008; Ekman et al., 2007) i förändringsarbetet ger bra 
förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom gemensamma möten där 
personal från olika professioner samarbetar (Ekman et al., 2007) kan förståelsen för de andra 
professionerna i organisationen öka. I utvecklingsarbetet av förändringen kan erfarenheter och 
kunskap spridas (Marquis & Huston, 2008), dyker det upp problem kan dessa lösas direkt på 
ett konstruktivt sätt. 

Organisationskultur 

En organisationskultur kan ses som ett isberg, (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006; 
Kihlgren, 2000) där den synliga delen av isberget kännetecknas av formella aspekter som mål, 
resultat, rutiner och riktlinjer. Den osynliga delen med informella aspekter kännetecknas av 
värderingar, gruppnormer och samtal och samvaro av informell karaktär. Det är också den 
senare delen som styr verksamhetens resultat. Organisationskulturen bygger på (Marquis & 
Huston, 2008) värderingar, språk, traditioner, vanor och föremål som det under inga 
omständligheter ändras på eller diskuteras om. Det är ett operativsystem som styr 
organisationen och dess handlingar. Ofta finns det inte bara en organisationskultur inom 
organisationen utan flera (Marquis & Huston, 2008; Ekman et al., 2007), den kan exempelvis 
se olika ut på olika avdelningar. Ledningen måste aktivt arbeta med att skapa en kultur som är 
positiv (Marquis & Huston, 2008) och öppen för nya idéer. Är organisationskulturen djupt 
rotad blir förändringsarbeten svåra att genomföra (Wilson, 2008) eftersom personalens val 
och agerande grundas i kulturen. Det är viktigt att ledningen kan bedöma 
organisationskulturen (Marquis & Huston, 2008) för att på så sätt utveckla den så att alla 
inom organisationen har samma normer och värderingar. 

Sjuksköterskan 
Sjuksköterskan ska vara aktiv när det gäller att utveckla omvårdnad (Svensk sjuksköterske-
förening [SSF], 2007) som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund. För att kunna vara med 
och utveckla vården (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006) krävs att sjuksköterskan 
inspireras till ett förhållningssätt som binder samman den teoretiska utbildningen från 
högskolan med den erfarenhetsbaserade kompetensen. Sjuksköterskan skall ha förmågan att 
initiera (Socialstyrelsen, 2005), bedriva och delta i utvecklingsarbete. För att nya arbetssätt 
eller omvårdnadsåtgärder (Stofler, 2007; Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006) ska bli 
en del av den nya vardagen krävs medvetna insatser från vårdpersonalen. Det är viktigt att 
sjuksköterskan motiverar och engagerar personalen i förändringsarbetet tills det nya 
arbetssättet blir förankrat i avdelningens verksamhet. Sjuksköterskan ska underlätta 
forsknings- och utvecklingsarbetet (Socialstyrelsen, 2005) och tillvarata medarbetarnas 
synpunkter och förslag för att utveckla och förbättra vården. Sjuksköterskan har även som 
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administrativ ledare (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006) ett arbetsgivaransvar, 
personalansvar och ansvar för den dagliga driften. Det är av stor vikt att en ledare har kunskap 
för att kunna hjälpa vårdpersonalen (Stofler, 2007; Kihlgren, 2000) att tydliggöra målen som 
de ska sträva efter. Sjuksköterskan ska driva ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete 
framåt. Han eller hon blir därmed en viktig länk (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006) 
mellan avdelningen och resten av organisationen. Sjuksköterskan kommer alltid att ställas 
inför förändringsarbeten då hälso- och sjukvården ständigt förändras. Sjuksköterskan har i sin 
vardag stora möjligheter att påverka och effektivisera organisationen. Om inte 
sjuksköterskans möjligheter att påverka och genomföra förändringsarbete lyfts fram finns det 
en risk att värdefulla erfarenheter och kunskaper går förlorade då sjuksköterskor kan tappa 
engagemang och motivation till arbetet. 

Syfte 
Syftet var att belysa faktorer som inverkar på sjuksköterskans möjligheter att initiera, bedriva 
och påverka förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. 

Metod 
Detta examensarbete är utfört som en litteraturstudie vilket innebär att det är en samman-
ställning av aktuell forskning (Friberg, 2006) inom ett visst område som baseras på 
information från systematiska sökningar av vetenskapliga artiklar. Arbetet har utgått ifrån 
högskolan i Halmstads riktlinjer för skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten. 
Litteraturstudien genomfördes med en induktiv ansats och innefattar både kvalitativa och 
kvantitativa studier. Flera pilotsökningar genomfördes i syfte att undersöka tillgången av 
relevant litteratur inom området och därefter utfördes den egentliga litteratursökningen. 

Datainsamling 
Genom sökningar i databaserna Cinahl och PubMed har samtliga artiklar som ingår i 
resultatet påträffats. För att underlätta sökningsprocessen och säkerställa att relevanta artiklar 
hittades användes Thesaurus termer i Cinahl och MeSH termer i PubMed. Utöver dessa 
termer har fritext även använts som sökmetod i två fall. ”Nursing” i Cinahl och ”patient 
safety” i PubMed. 
 
Tabell 1. Sökord omvandlade till Thesaurus- och MeSH termer 

Sökord Thesaurus termer MeSH termer 
Arbetsmiljö Work environment Work environment 
Avdelningschef Nurse administrator Nurse administrator 
Ledning av förändring Change management - 
Omvårdnad Nursing Care Nursing 
Organisationsförändring Organizational Change Organizational Innovation 
Organisationsutveckling Organizational 

development 
Organizational 
development 

Sjukhuspersonal Nursing staff, hospital Nursing staff, hospital 
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Inklusionskriterierna för artiklarna var att de: 
- var publicerade på engelska 
- var vetenskapliga 
- var publicerade mellan år 2000 och år 2009 
- innefattade abstrakt 
- behandlade ämnet organisationsförändringar 

 
Samtliga sökningar som genomfördes sparades, de sökningar som presenteras i bilaga I är de 
sökningar där artiklar som ingår i resultatet hittades. En artikel hittades manuellt i tidskriften 
Nursing Outlook. Till det första urvalet valdes 31 artiklar ut, dessa lästes igenom och 
vetenskapligheten bedömdes. Efter diskussion gick 18 artiklar vidare till urval två. De artiklar 
som valdes bort mellan urval ett och två ansågs inte kunna ge information som svarade på 
litteraturstudiens syfte. Carlssons & Eimans mall (2003) för kvantitativa respektive kvalitativa 
studier användes för att bedöma artiklarnas vetenskaplighet. Fyra artiklar var svåra att bedöma 
med denna mall då de inte följer det klassiska upplägget av vetenskapliga artiklar. 

Databearbetning 
En översatt sammanfattning gjordes av artiklarnas syfte, metod, resultat, diskussion och 
slutsats. Informationen fördes in i artikelöversikten (bilaga II). Artiklarnas översatta 
resultatdelar granskades och faktorer som inverkade på sjuksköterskans möjligheter att 
påverka förändringsarbete plockades ut. Dessa faktorer sorterades sedan utifrån liknande 
karaktäristika vilket resulterade i uppkomsten av tre kategorier. Faktorerna i dessa kategorier 
kunde delas in i stödjande och hindrande faktorer för förändringsarbete varpå två 
huvudrubriker i resultatet bildades. 

Resultat 
De tre kategorierna som framkom under databearbetningen var ledarskap, kommunikation och 
delaktighet. För att göra resultatdelen lättöverskådlig är den upplagd enligt dessa tre 
kategorier, först hindrande faktorer och därefter stödjande faktorer som inverkar på 
sjuksköterskans möjligheter att initiera, bedriva och påverka förändringsarbete. Benämningen 
vårdpersonal används kontinuerligt i resultatet då artiklarna behandlar fler professioner än 
bara sjuksköterskan. 

Faktorer som hindrar förändringsarbete 
Det finns många utmaningar relaterat till förändringsarbete (Copnell & Bruni, 2005; Bradley, 
Schlesinger, Webster, Baker & Inouye, 2004) och även om vårdpersonalen upplever att 
förändringen kan vara positiv för dem själva, patienter och anhöriga, så är ofta 
implementeringsarbetet fullt av utmaningar och svårigheter. Då sjuksköterskor undervärderar 
(Bernadino & Andres Felli, 2008) sin egen kunskap och sin profession kan förändringsarbetet 
hämmas. När vårdpersonalen tvingas ändra sitt arbetssätt resulterar det ofta i olika typer av 
reaktioner (Hamelin Brabant, Lavoie-Tremblay, Viens & Lefranqois, 2007; Morjikian, 
Kimball & Joynt, 2007) och känslor där rädsla, bristande tålamod, likgiltighet och bestörtning 
är vanligt förekommande. Ett tydligt samband som beskrivs är att ju större förändringen är 
(Morjikian et al., 2007; Copnell & Bruni, 2005) desto större blir motståndet. 
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Ledarskap 
Brist på eller tomma löften om stöd (Bernadino & Andres Felli, 2008; Koivula & Paunonen-
Ilmonen, 2000) från ledningen kan försvåra förändringsarbetet. När ledningen inte är 
mottaglig för förslag (Chenoweth & Kilstoff, 2000) angående utveckling av verksamheten 
kan det leda till att vårdpersonalen fortsätter att arbeta enligt gamla rutiner. På så sätt kan de 
tappa engagemanget för organisationen och arbetet vilket kan sänka kvaliteten på 
omvårdnaden och minska arbetstillfredsställelsen.  
 
Vid förändringsarbeten är det inte helt ovanligt att det uppifrån ställs orimliga krav (Bradley 
et al., 2004) på hur lång tid det skall ta innan förändringen ger positiva resultat. Om ledningen 
har orealistiska tidsramar kan det bland vårdpersonalen resultera i frustration, hopplöshet samt 
förlorat engagemang för förändringen. När ledningen fokuserar för mycket på sin egen del av 
förändringsarbetet kan de tappa kontakten (Gowodo & Nolan, 2008) med vårdpersonalen. 

Kommunikation 
Kommunikationen mellan medarbetarna spelar en större roll för förändringsarbetet (Miller & 
Apker, 2002) än kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna. Om det finns brister i 
kommunikationen (Hamelin Brabant et al., 2007; Prevost, 2000) under förändringsprocessen 
kan det uppstå misstro och brist på laganda bland vårdpersonalen, vilket i vissa fall skapar 
konflikter som får negativa konsekvenser för arbetsmiljö och patienttillfredsställelse. När det 
finns brister av den typen kan det resultera i (Hamelin Brabant et al., 2007) extra arbete som 
orsakas av dålig överföring av meddelanden samt svaga tolkningar av instruktioner. Otydliga 
roller och brist på information om förändringen (Hayman, Wilkes & Cioffi, 2008) kan leda till 
missnöje hos vårdpersonalen. 

Delaktighet 
På grund av att sjuksköterskor historiskt har haft små möjligheter att påverka 
förändringsarbeten (Bernadino & Andres Felli, 2008) fokuseras det vardagliga arbetet på att 
leva upp till kraven som ställs uppifrån snarare än att försöka delta och formulera dem. I 
organisationer där arbetet styrs av fasta regler, lagar och riktlinjer (Boerner & Dütschke, 
2008; Bent, Burke, Eckman, Hottman, McCabe et al., 2005) kan det initiativorienterade 
beteendet hämmas, det kan leda till att vårdpersonalen gör sitt jobb mekaniskt dag för dag. 
 
Organisationsförändringar kan resultera i att vårdpersonalen inte har lika mycket tid (Hamelin 
Brabant et al., 2007; Koivula & Paunonen-Ilmonen, 2000) till att vara hos patienterna, i vissa 
fall leder det i sin tur till att arbetet kräver mer och blir stressigare. En hög arbetsbelastning 
kan få konsekvenser (Boerner & Dütschke, 2008) som att vårdpersonalen inte har tillräckligt 
med energi för att ägna sig åt innovativa tankar. Många upplever att det inte finns tid och 
resurser (Chenoweth & Kilstoff, 2000; Koivula & Paunonen-Ilmonen, 2000) att engagera sig i 
utveckling av arbetet. Tidsbrist (Hamelin Brabant et al., 2007) kan leda till att sjuk-
sköterskorna inte hinner utföra sina olika arbetsmoment. Utvecklingen hos sjuksköterskorna 
kan hämmas (Koivula & Paunonen-Ilmonen, 2000) när kunskapsnivån är låg och när intresse 
saknas för förändringsarbete. 
 
När förändringar i rutiner och arbetssätt genomförs leder det ofta till ett ökat missnöje 
(Hayman et al., 2008) hos vårdpersonalen. När anställda är tvungna att ändra på sitt sätt att 
tänka (Hamelin Brabant et al., 2007) och utföra sitt dagliga arbete genereras olika reaktioner 
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som engagemang för förändringen, likgiltighet och i vissa fall aktivt motstånd. En del av 
vårdpersonalen kan fortsätta att arbeta enligt gamla rutiner (Hamelin Brabant et al., 2007; 
Koivula & Paunonen-Ilmonen, 2000) bakom ledningens rygg tills positiva resultat från den 
vårdpersonal som faktiskt försöker förändra sitt arbete uppstår. Andra kan vara mer öppna 
med sitt missnöje och visa aktivt motstånd genom att exempelvis vägra jobba efter nya 
rutiner. Motivationen till att förändra kan bli lägre om vårdpersonalen har negativa 
erfarenheter av tidigare förändringsarbete (Bernadino & Andres Felli, 2008; Hamelin Brabant 
et al., 2007; Chenoweth & Kilstoff, 2000) samt om de anser att stödet från ledningen är dåligt.  
 
Det är svårt för vårdpersonal som har en begränsad anställning att engagera sig i 
förändringsarbete (Kuokkanen, Souminen, Rankinen, Kukkurainen, Savikko et al., 2007) 
eftersom den typen utav anställning minskar engagemanget och orsakar osäkerhet inför 
framtiden. Det kan vara svårt att få ett internt stöd (Bradley et al., 2004) för förändringsarbete 
bland vårdpersonalen eftersom det inom de olika professionerna finns olika och i vissa fall 
motstridiga krav och mål. 

Faktorer som stödjer förändringsarbete 
I den första fasen av allt förändringsarbete är det centralt att övertyga (Morjikian et al., 2007) 
motståndare, skeptiker och andra personer inom organisationen om förändringens 
nödvändighet. Ett förändringsarbete kan vara direkt nödvändigt (Kuokkanen et al., 2007) för 
att möta kraven på en god och kostnadseffektiv vård av hög kvalitet. En viktig funktion för 
den eller de som håller i förändringsarbetet är att kunna koppla ihop förändringen (Morjikian 
et al., 2007) med exempelvis nationella riktlinjer, lagar eller styrdokument. På så sätt får 
argumentationen mer tyngd och det blir lättare att övertyga skeptisk vårdpersonal. 

Ledarskap 
En central del i ledningens arbete är att upprätthålla drivkraften (Morjikian et al., 2007; 
Bradley et al, 2004) för förändringsarbetet hos vårdpersonalen eftersom det i regel tar lång tid 
att integrera organisationsförändringar och förändra organisationskulturen. En nödvändig 
uppgift är att identifiera nyckelpersoner (Bradley et al., 2004) i de olika professionerna, som 
ingår i verksamheten, för att identifiera just deras krav och mål. Att noga studera 
verksamheten och främja vårdpersonalens delaktighet (Chenoweth & Kilstoff, 2000) är 
betydelsefulla faktorer för ett öppet ledarskap. Kunskap om organisationskulturen (Morjikian 
et al., 2007; Copnell & Bruni, 2005), de interpersonella relationerna och vårdpersonalens 
ståndpunkter när det gäller förändringsarbete kan vara nödvändigt för ett positivt resultat. 
 
Säkerställandet av ett effektivt ledarskap (Bradley et al., 2004) är en betydelsefull uppgift för 
den eller de personer som håller i förändringsarbetet då ledare spelar en central roll i 
implementeringsarbetet. Det kan dock vara svårt att hitta klinisk verksamma ledare som är 
villiga att utföra detta arbete. Att lägga ner mycket tid på rekryteringen av rätt personer 
(Boerner & Dütschke, 2008) till de ledande befattningarna för förändringsarbete är således av 
stor vikt. Det är betydelsefullt med olika ledarskapsstilar (Lindholm, Sivberg & Udén, 2000) 
under ett förändringsarbete. Den framgångsrike ledaren bör inför personalen kunna förespråka 
förändringen (Bradley et al., 2004) samtidigt som han eller hon rent kliniskt skall kunna 
samverka med vårdpersonalen. Det är därför viktigt för de som håller i förändringsarbetet att 
inom den aktuella organisationen identifiera dessa ledare som sedan spelar nyckelroller i 
förändringsarbetet. 



10 

En eller flera drivande krafter som visar vägen (Morjikian et al., 2007; Bent et al., 2005; 
Ryan, 2005) och sprider entusiasm är betydelsefullt. Viktiga egenskaper (Morjikian et al., 
2007) för dessa personer är att de bör ha förtroende bland vårdpersonalen, ett stort 
engagemang och närvaro. De egenskaperna kan vara direkt avgörande för implementeringen. 
Om ledaren har ett stort förtroende hos vårdpersonalen så har denne en positiv inverkan 
(Boerner & Dütschke, 2008) på det initiativorienterande beteendet, även om vårdpersonalen 
är påverkad av stress och trötthet.  
 
Det är av stor vikt (Bernadino & Andres Felli, 2008; Morjikian et al., 2007; Viney, Houston 
& Belcik, 2006; Lindholm et al., 2000) att ledarna har erfarenhet av verksamheten, en hög 
trovärdighet bland vårdpersonalen, engagemang i organisationen, närvaro, rätt kompetens, 
kunskap om organisationskulturen och det sociala nätverket inom den. De bör finnas 
tillgängliga under hela förändringsprocessen (Morjikian et al., 2007; Bent et al., 2005; Bradley 
et al., 2004) och det är betydelsefullt att de följer upp frågor och problem hos de anställda. En 
annan central roll är att stödja vårdpersonalen genom handledning och kommunikation. 
Ledare kan i sin tur ha ett stort behov (Bradley et al., 2004) av stöd och uppmuntran från sina 
överordnade för att orka genomföra detta, i många fall, krävande arbete. 
 
Ledningens engagemang, erkännande av de anställdas delaktighet (Hamelin Brabant et al., 
2007; Chenoweth & Kilstoff, 2000) och förmåga att fatta egna beslut är starka bidragande 
faktorer associerade till ett framgångsrikt förändringsarbete. Detsamma gäller ledarskap som 
främjar och uppmuntrar öppenhet gentemot nya idéer (Viney et al., 2006) och förtroende 
mellan kollegor. När vårdpersonalen blir delaktig (Hayman et al., 2008; Chenoweth & 
Kilstoff, 2000) i beslutsfattandet så kan sammanhållningen och engagemanget öka. Genom att 
delta i personalmöten och observera olika arbetsmoment får ledningen bättre möjligheter 
(Hayman et al., 2008) att kunna planera vilken typ utav förändring som skall implementeras 
och vad den skall rikta in sig på. 

Kommunikation 
Då en förändring implementeras (Miller & Apker, 2002) har dess innehåll i vissa fall en liten 
betydelse för resultatet av implementeringen, det är en fungerande kommunikation som är av 
störst vikt. Oavsett om informationen som kommuniceras ut är positiv eller negativ, upplevs 
det ofta bättre med negativa besked än att inte erhålla någon information alls.  
 
Kommunikationen under förändringsarbetet kan delas in i två viktiga delar (Morjikian et al., 
2007), informationen om förändringsarbetet och kommunikationen under själva processen av 
det. Det är också viktigt att i ett tidigt skede belysa (Morjikian et al., 2007; Bradley et al., 
2004) att förändringsarbete är något som tar tid och att positiva effekter kan dröja. Rak och 
tydlig kommunikation (Miller & Apker, 2002) angående vad förändringsarbetet kan betyda 
för vårdpersonalen kan ändra deras attityder. Sådan kommunikation kan således hjälpa 
ledningen att förbättra vårdpersonalens attityder till förändring, arbetstillfredsställelse och 
engagemang vilket på sikt kan resultera i att färre anställda får stressymtom och lämnar 
organisationen.  
 
Det är betydelsefullt att dokumentera och informera om positiva effekter (Bradley et al., 
2004) för att säkerställa stödet för förändringsarbetet inom organisationen. Framsteg och 
positiva effekter kan få en stor genomslagskraft om de offentliggörs tidigt för ledningen och 
övrig vårdpersonal. Att på olika sätt se till att arbetet får uppmärksamhet på andra håll 
(Morjikian et al., 2007; Sullivan Havens, Wood & Leeman, 2006) genom att exempelvis 
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sprida information till andra avdelningar och arbetsgrupper kan få positiva effekter. 
Tvåvägskommunikation kan vara en avgörande faktor (Hamelin Brabant et al., 2007; 
Morjikian et al., 2007; Sullivan Havens et al., 2006; Prevost, 2000) för ett framgångsrikt 
förändringsarbete. Genom en bra kommunikation (Hayman et al, 2008; Prevost, 2000) kan 
ledningen snabbt upptäcka och ta hand om problem i förändringsarbetet vilket hjälper dem i 
implementeringsarbetet. Det är viktigt att ledningen lämnar feedback (Prevost, 2000) på 
vårdpersonalens frågor och förslag. 
 
Platta organisationsstrukturer kan främja (Chenoweth & Kilstoff, 2000) en mer flytande 
kommunikation mellan vårdpersonal och ledning. Om ledning och vårdpersonal är öppna mot 
varandra och har en god kommunikation (Miller & Apker, 2002) så finns det större 
möjligheter för vårdpersonalen att påverka förändringsarbetet samtidigt som ledningen kan 
dela med sig av betydelsefull information. Öppen kommunikation mellan ledning och 
vårdpersonal (Ryan, 2005) möjliggör också utbyte av erfarenheter och kunskap. 

Delaktighet 
Sjuksköterskorna spelar en avgörande roll (Bernadino & Andres Felli, 2008; Hamelin Brabant 
et al., 2007) när det gäller att få med den övriga vårdpersonalen att medverka i 
förändringsarbeten. Att delta i förändringsarbete, där olika system och rutiner förbättras, 
främjar engagemanget (Viney et al., 2006) hos vårdpersonalen och kan öka 
arbetstillfredsställelsen. Trygghet och kontinuitet (Viney et al., 2006) i form av exempelvis 
fasta anställningar, ett öppet klimat och bra kamratskap främjar ett positivt förändringsarbete. 
Delaktighet i samtliga steg av förändringsarbetet och en känsla av att kunna påverka sin egen 
situation (Gowodo & Nolan, 2008; Hayman et al., 2008) är av stor vikt för engagemanget hos 
vårdpersonalen. Självsäkerhet, (Gowodo & Nolan, 2008; Ryan, 2005) samarbete, kollegialt 
stöd, förtroende och kunskap är andra viktiga faktorer.  
 
Att anordna möten där inblandad vårdpersonal kan träffas och utbyta tankar och idéer 
(Hayman et al., 2008; Sullivan Havens et al., 2006; Ryan, 2005) kan vara mycket uppskattat 
då det ökar förståelsen för andra professioner och organisationens komplexitet. När 
förändringsarbetet handlar om snabba kreativa förändringar på klinisk nivå lämpar det sig 
bättre (Viney et al., 2006) med möten som involverar första linjens personal än stora 
tvärprofessionella kommittéer. Det är av stor vikt att övertyga berörd vårdpersonal (Morjikian 
et al., 2007) om förändringens nödvändighet och fördelar. Om vårdpersonalen får genomgå 
utbildning om förändringen (Bent et al., 2005; Ryan, 2005) för att lära sig hur den skall 
fungera i praktiken kan det leda till inspiration och ett framgångsrikt implementeringsarbete. 
En stark motivation hos alla inblandade parter (Hamelin Brabant et al., 2007) kan vara direkt 
nödvändig för att implementera förändringar. 
 
Små förändringar som provas på avdelningsnivå (Viney et al., 2006) är förknippade med låg 
risk för ansvariga och ledning då de inte riskerar att förlora status eller behöver stå till svars 
för misslyckanden. Det är därför lättare att få ledningens stöd för sådana små förändringar.  
Små förändringar som inte utmärker sig (Copnell & Bruni, 2005) bland andra dagliga rutiner 
har en tendens att bli osynliga. Ett förändringsarbete kan bli ett sätt att jobba med konflikter 
(Bernadino & Andres Felli, 2008) och att sammanföra folk, vilket kan leda till att 
vårdpersonalen har ett gemensamt mål att sträva mot. Sjuksköterskans position och status 
inom organisationen kan stärkas (Bernadino & Andres Felli, 2008; Ryan, 2005) om de har en 
aktiv roll i beslutsfattningen angående förändringsarbete. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Sökningarna gjordes systematiskt i både Cinahl och PubMed men då resultatet var sämre i 
PubMed valdes artiklar från Cinahl i större utsträckning eftersom de svarade bättre mot syftet. 
Det dåliga sökresultatet i PubMed kan bero på att det i första hand inte är en 
omvårdnadsdatabas som Cinahl är. Att artiklarna som ingår i resultatet enbart är hämtade från 
databaserna Cinahl och PubMed kan ses som en svaghet. Sökningar genomfördes även i ABI 
Inform och Academic Search Elite men med dåligt resultat. En styrka var att sökorden i 
Cinahl och PubMed var i stort sett lika vilket underlättade genomförandet av systematiska 
sökningar. De sju sökorden användes i olika kombinationer med varandra vilket ledde till att 
många artiklar dök upp i flera sökningar vilket ses som en styrka. Två sökord användes i 
fritext, patient safety i PubMed på grund av att de inte fanns som MeSH term och nursing i 
Cinahl då sökordet nursing care gav mycket begränsat resultat.   
 
De artiklar som inte kunde bedömas enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar 
har efter diskussion med handledare, kursledare och vårdvetenskapligt inriktad bibliotekarie 
ändå inkluderats. Genom att plocka ut resultatet från artiklarna för att sedan sortera det i olika 
kategorier framkom en tydlig överblick av faktorer som påverkar förändringsarbete, 
databearbetningen upplevs därför som en styrka. 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat grundar sig både på kvalitativa och kvantitativa artiklar, där flest 
artiklar var av kvalitativ karaktär. Totalt innefattar studien 18 artiklar som granskades utifrån 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för studier med kvalitativ respektive 
kvantitativ metod. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes och tilldelades grad I – III, där 
grad I innebär en hög vetenskaplig kvalitet, grad II innebär att den vetenskapliga kvaliteten är 
av medelgrad och grad III som innebär att den vetenskapliga kvaliteten är låg. Av de artiklar 
som ingår i resultatet bedömdes tio artiklar vara av grad I, tre artiklar bedömdes vara av grad 
II och en artikel bedömdes vara av grad III. Ytterligare fyra artiklar gick inte att bedöma med 
denna mall. Dessa fyra artiklar var inte utformade som studier utan beskrev 
implementeringsarbete i olika organisationer och erfarenheter som dragits i samband med det. 
Eftersom innehållet i artiklarna är av en annan typ än vid klassiskt uppbyggda studier kan 
validiteten ifrågasättas. En artikel fick grad III beroende på utformningen och brister i 
metoddelen. Artikeln inkluderades ändå eftersom vetenskapligheten bedömdes vara hög. Tre 
artiklar fick grad II främst beroende på utformningen men också brister på etiska aspekter, 
tydliga slutsatser och självkritik men dessa faktorer anses inte ha påverkat resultatet. 
Artiklarna kommer från olika världsdelar och är publicerade de senaste nio åren, de är således 
aktuella vilket ses som en styrka.  
 
Resultaten från litteraturstudien visar att organisationsförändringar är något som kan ske på 
olika nivåer i hälso- och sjukvården. Även om artiklarna belyser olika typer av 
organisationsförändringar och förändringsarbetet skiljer sig åt så är ledarskapet, 
kommunikationen och delaktigheten tre viktiga faktorer som framträder. 
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I organisationer där förändringsarbetet inte är framgångsrikt eller saknas (Marquis & Huston, 
2008) kan vårdpersonalen fastna i rutiner och glömma bort sina syften och mål med arbetet. 
Inom hälso- och sjukvården är risken för detta stor eftersom mycket av arbetet styrs (Boerner 
& Dütschke, 2008; Bent et al., 2005) av regler, lagar och riktlinjer. Samtidigt kan allt för 
många förändringar och omorganiseringar (Brorström, 2004) leda till en dålig stämning bland 
vårdpersonalen. Hög arbetsbelastning och stress kan leda till att vårdpersonalen inte har 
tillräckligt med energi (Boerner & Dütschke, 2008) för att ägna sig åt innovativt beteende.  En 
risk är att vårdpersonal som känner att de inte räcker till är så pass utmattade att de hamnar i 
ovan nämnda handlingsmönster där de gör sitt jobb och sedan går hem. Det finns många 
negativa sidor med en sådan situation, dels så tänker inte vårdpersonalen kritiskt vilket kan 
leda till att arbetet fortgår utan att utvecklas och dels så kan kvaliteten sänkas på arbetsmiljö 
och på omvårdnaden då den inte utvecklas.  
 
Eftersom förändringsarbete är nödvändigt (Stofler, 2007; Jahren Kristoffersen & Ottvik 
Jensen, 2006) för att kvaliteten inom hälso- och sjukvården skall kunna säkras är det en viktig 
uppgift för sjuksköterskan att delta i förändringsarbete. Sjuksköterskor bör se 
förändringsarbete som en utmaning (Marquis & Huston, 2008) istället för ett hot. Därför bör 
vårdpersonal med ledande befattningar och ansvar som exempelvis sjuksköterskor föregå med 
gott exempel och leda vägen i förändringsarbetet. De har stora möjligheter att genom 
föredömligt agerande få övriga sjuksköterskor och även annan personal att delta aktivt i 
förändringsarbetet. Sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005) ska ha förmågan att initiera, 
bedriva och delta i utvecklingsarbete. Även om detta uppenbart är en viktig och stor del av 
sjuksköterskans profession uppmärksammas sällan möjligheter att kunna påverka och 
förändra organisationen. Detta kan bero på att sjuksköterskan traditionellt sett inte har haft 
mycket inflytande i verksamheten. Sjuksköterskor måste förstå att de är viktiga för 
organisationen (Bernadino & Andres Felli, 2008) och att förändringsarbete inte kan pågå utan 
dem. 
 
Trots att vårdpersonalen upplever att en förändring kan få positiva konsekvenser (Copnell & 
Bruni, 2005; Bradley et al., 2004) för dem själva, patienter och anhöriga finns det ofta ett 
motstånd. En anledning till att det kan vara så är att förändringar i arbetssättet innebär 
ändringar i organisationskulturen, tryggheten kan försvinna och osäkerheten öka vilket kan 
leda till att vårdpersonalen inte agerar rationellt. Känslor som rädsla (Kitson, 2008; Hamelin 
Brabant et al., 2007; Morjikian et al., 2007), likgiltighet, ilska och ett bristande tålamod är 
vanligt i samband med förändringsarbeten. När vårdpersonalen reagerar på detta sätt kan ett 
motstånd snabbt växa (Hamelin Brabant et al., 2007; Koivula & Paunonen-Ilmonen, 2000) 
och vårdpersonalen kan i sämsta fall aktivt motarbeta förändringen. Detta kan bero på att 
förändringsarbeten ofta initieras uppifrån organisationen utan möjligheter för vårdpersonalen 
att påverka eller vara med att utveckla förändringen. Förutom temporära negativa 
inställningar finns det större risker med återkommande förändringsarbeten som är utformat på 
detta sätt då vårdpersonalen med tiden får så många negativa erfarenheter att de tröttnar på 
nya förändringsarbeten. Negativa erfarenheter (Bernadino & Andres Felli, 2008; Hamelin 
Brabant et al., 2007; Chenoweth & Kilstoff, 2000) kan leda till att motivationen till 
förändringsarbete i framtiden blir lägre. 
 
Ledningen har flera viktiga uppgifter att jobba med i samband med förändringsarbeten. Den 
eller de personerna som leder förändringsarbetet måste förespråka förändringen (Morjikian et 
al., 2007) för att på så sätt övertyga skeptiker och motståndare om dess nödvändighet. Inom 
hälso- och sjukvård kan en bra metod för detta vara att koppla ihop förändringen med aktuell 
forskning (Marquis & Huston, 2008; Morjikian et al., 2007), riktlinjer och regler för att på så 



14 

sätt få mer tyngd i argumentationen. Att exempelvis koppla förändringsarbete till 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska där det står att sjuksköterskan skall ha 
förmågan att initiera, bedriva och delta i utvecklingsarbete kan underlätta argumentationen. På 
samma sätt kan även andra styrdokument, lagar och riktlinjer användas. Samtidigt så är 
användningen av dessa argument i sig inget bra sätt att bearbeta ett motstånd, de måste 
kombineras med andra metoder för att få optimal effekt. Vårdpersonal som blir tvingade att 
införa förändringar (Marquis & Huston, 2008) tappar ofta engagemang och motivation. 
Sjuksköterskan har stora möjligheter att påverka och initiera förändringsarbete då han eller 
hon besitter specifika kunskaper inom omvårdnad. Dessa kunskaper kan och bör i större 
utsträckning användas som argument för att genomföra förändringar. Ledningen måste också 
se till att de drivande krafterna är större (Marquis & Huston, 2008; Morjikian et al., 2007; 
Bradley et al, 2004) än de bevarande krafterna eftersom förändringsarbetet annars kommer att 
avstanna. Detta kan uppnås genom att utbilda vårdpersonalen om förändringen, stöd, 
handledning och genom delaktighet. Dessa faktorer ökar sannolikt vårdpersonalens 
engagemang och främjar en positiv inställning. Genom att dokumentera och informera 
(Bradley et al., 2004) om positiva effekter kan stödet främjas samtidigt som det ökar 
motivationen för det fortsatta arbetet. Detta är extra viktigt när sjuksköterskor genomför små 
förändringar i arbetet. Vad som faktiskt görs måste lyftas fram och visas för ledningen för att 
inte bli osynligt. Detta kan åstadkommas genom att samla in data på förändringsarbetets 
effekter för att på så sätt kunna tydliggöra dem för ledningen. 
 
En ledning som inte stödjer (Bernadino & Andres Felli, 2008; Koivula & Paunonen-Ilmonen, 
2000) sin vårdpersonal ordentligt försvårar förändringsarbetet.  För att undvika att det blir så 
behöver vårdpersonalen stöd under detta krävande arbete och en viktig del i det stödet är en 
öppen kommunikation, det måste föras en kontinuerlig dialog som främjar trygghet och där 
det finns utrymme för exempelvis olika tankar och förslag. När ledningen inte är lyhörd och 
öppen för förslag kan vårdpersonalen tappa engagemanget (Chenoweth & Kilstoff, 2000) för 
hela organisationen och arbetet vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser för 
arbetstillfredsställelse och för kvaliteten på omvårdnaden. Genom att erkänna vårdpersonalens 
delaktighet och främja deras förmåga att fatta egna beslut samt främja deras möjligheter att 
delta i utvecklingen av förändringen kan ledningen bidra till att en bra arbetsmiljö skapas där 
engagemanget är stort. Genom vidareutbildning av vårdpersonalen (Jahren Kristoffersen & 
Ottvik Jensen, 2006) utvecklas kompetensen kontinuerligt vilket i sin tur kan utveckla 
verksamheten, på så sätt kan de anställdas idérikedom tillvaratas (Kihlgren, 2000) på ett 
positivt sätt. Genom att vårdpersonalen erhåller ny kunskap och har ett kritiskt 
förhållningssätt kan de exempelvis upptäcka rutiner som är förlegade eller inte fungerar. Med 
stöd av sin kunskap kan de identifiera risker i verksamheten och på så sätt kräva och 
genomföra förändringar.  
 
Ett bra ledarskap skapar en bra stämning (Brorström, 2004) bland vårdpersonalen. Olika 
ledarskapsstilar kan ses som betydelsefullt (Lindholm et al., 2000) när förändringen ska 
förespråkas. Detta kan bero på att alla individer är olika, det kan därför vara bra för ledaren att 
anpassa sig efter den eller de personerna som han eller hon arbetar med. Vidare kan olika 
situationer kräva att ledaren anpassar sin ledarskapsstil. Egenskaper som anses betydelsefulla 
(Morjikian et al., 2007) för bra ledare är att de ska ha förtroende bland vårdpersonalen, ett 
stort engagemang och närvaro. Förändringsarbete skall aldrig påbörjas (Marquis & Huston, 
2008) om den eller de personerna som håller i det inte kan finnas tillgängliga under hela 
processen. Ledarskapet får ofta ett större förtroende om ledaren har erfarenhet av 
verksamheten, är insatt i det kliniska arbetet (Bradley et al., 2004) och samtidigt kan samråda 
professionellt med vårdpersonalen. En anledning till att vårdpersonal fördrar ledare med 
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erfarenhet av verksamheten kan vara att det är svårt för utomstående att verkligen förstå 
vården. Har personen eller personerna som skall leda förändringsarbetet exempelvis 
erfarenhet av arbetet som sjuksköterska finns det förmodligen en större förståelse och en 
förmåga att avgöra vad som är och inte är realistiskt än hos en utomstående person. Dessa 
ledare måste ha en stark motivation och drivkraft (Wolf & Greenhouse, 2007; Bent et al., 
2005), de måste kunna skapa motivation och sprida entusiasm bland vårdpersonalen. Att hitta 
rätt personer för att leda arbetet (Boerner & Dütschke, 2008) är därför en central uppgift för 
den eller de personer som initierar förändringsarbetet. Strategier som använder sig av 
grupptryck och grupprocesser kan med fördel användas (Marquis & Huston, 2008) genom att 
exempelvis välja ut en tongivande person inom organisationen för att leda förändringsarbetet. 
Dessa strategier kan även användas om förändringsarbetet initieras underifrån eftersom de 
inte kräver någon officiell makt av den eller de personerna som startar det. Således kan det 
vara en användbar strategi för sjuksköterskan eftersom han eller hon på detta sätt kan få med 
sig stora delar av vårdpersonalen i att bli mer delaktiga i förändringsarbete och på så sätt 
skapa ett tryck uppåt i organisationen. 
 
I en decentraliserad organisationsstruktur främjas delaktigheten (Bakka et al., 2006) för 
personalen då de kan vara med och påverka sin egen tillvaro. På samma sätt kan 
sjuksköterskor främja delaktigheten hos andra yrkesgrupper genom att låta beslut, som inte 
nödvändigtvis måste fattas av dem själva, fattas av berörd vårdpersonal istället. Delaktighet, 
samarbete, stöd och förtroende för ledningen (Gowodo & Nolan, 2008; Hayman et al.,2008) 
gynnar motivationen och engagemanget hos vårdpersonalen eftersom de ges möjlighet att 
styra över sitt eget arbete. Om ledning och vårdpersonal är öppna mot varandra och har en 
god kommunikation (Miller & Apker, 2002) finns det stora möjligheter för vårdpersonalen att 
påverka förändringsarbetet samtidigt som ledningen lättare kan dela med sig av betydelsefull 
information. 
 
Kommunikation är ytterligare en viktig faktor för att lyckas (Stofler, 2007) med 
förändringsarbete i hälso- och sjukvårdsorganisationer. En rak och öppen kommunikation 
mellan ledningen (Hamelin Brabant et al., 2007; Morjikian et al., 2007; Sullivan Havens et al., 
2006; Prevost, 2000), de olika verksamheterna och de anställda inom organisationen är central 
för förändringsarbetet. Vid förändringsarbeten kan kommunikationen delas in i två delar 
(Morjikian et al., 2007), information om förändringsarbetet och kommunikationen under 
själva förändringsarbetet. Om vårdpersonalen får ordentlig information (Stofler, 2007) om 
vad, hur och varför någonting ska förändras blir det lättare att genomföra förändringen. Den 
eller de personer som håller i förändringsarbetet måste säkerställa (Marquis & Huston, 2008) 
att vårdpersonalen har samma uppfattningar angående vilken förändring som skall göras, 
vilka som är inblandade, vilka roller de inblandade har och hur förändringen indirekt och 
direkt kommer att påverka individerna inom organisationen. De anställda bör därför ha en 
möjlighet att diskutera och kommunicera för- och nackdelar med förändringsarbetet så de 
känner att alla är införstådda med varför förändringen måste göras och vad målet med 
förändringen är. Kommunikationen gör att engagemanget hålls levande hos vårdpersonalen, 
om det uppstår brister kan det snabbt leda till hopplöshet och en känsla av att ingen lyssnar. 
En öppen och ärlig kommunikation även när det gäller negativa besked är betydelsefull, en 
ledning som undanhåller information blir snabbt av med förtroendet. Oavsett om 
informationen är positiv eller negativ (Miller & Apker, 2002) upplevs det bättre än att inte 
erhålla någon information alls. Detta kan bero på att en rak och ärlig kommunikation inte 
vilseleder vårdpersonalen. Här finns ett tydligt samband med human relations forskaren Elton 
Mayos upptäckter (Marquis & Huston, 2008) att produktiviteten hos personalen kan öka om 
ledningen visar uppmärksamhet för vårdpersonalen oavsett om den är positiv eller negativ. 
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Kommunikationen mellan ledning och vårdpersonal är inte lika viktig för förändringsarbetet 
(Miller & Apker, 2002) som kommunikationen mellan vårdpersonalen. En förklaring till detta 
något märkliga samband kan vara att kommunikationen mellan ledning och vårdpersonal 
ibland är undermålig vilket innebär att det under förändringsarbetet i just denna artikel kanske 
inte var så stor skillnad mot hur det brukade vara. Brister i kommunikationen mellan 
vårdpersonalen (Hamelin Brabant et al., 2007; Prevost, 2000) kan leda till misstro och en 
dålig laganda som skapar konflikter med negativa effekter på arbetsmiljön och för patienterna. 
Ett bra exempel på detta är skvaller som ofta bygger på att det saknas information. När det 
inte finns så mycket fakta om en förändring kan det leda till misstolkningar, rykten som till 
slut kan vara långt ifrån sanningen sprids vilket kan öka irritationen och oförståelsen för 
förändringsarbetet. Ofta kan detta undvikas med en bra kommunikation där sjukvårds-
personalen genom dialog med ledningen kan få svar på sina frågor och farhågor. En öppen 
kommunikation mellan ledning och vårdpersonal möjliggör en utveckling av kunskap 
(Eriksson, 2005; Ryan, 2005), vilket är betydelsefullt för framtida förändringsarbeten. 
Dessutom kan en bra tvåvägskommunikation hjälpa ledningen (Hayman et al, 2008; Prevost, 
2000) att snabbt upptäcka och ta hand om problem. Då negativa erfarenheter av 
förändringsarbete, som tidigare nämnts, kan leda till att vårdpersonalen i framtiden blir 
negativt inställda till förändring är en rimlig tanke att positiva erfarenheter leder till en positiv 
inställning inför framtida förändringsarbete.  
 
En annan viktig faktor för ett lyckat förändringsarbete är att alla i vårdpersonalen får 
utbildning (Stofler, 2007) om förändringsprocessen. Om vårdpersonalen får genomgå 
utbildning om förändringen (Kitson, 2008; Bent et al., 2005; Ryan, 2005) för att lära sig hur 
den skall fungera i praktiken kan det leda till inspiration och ett framgångsrikt 
implementeringsarbete. Genom att vårdpersonalen får kunskap (Stofler, 2007) kan de 
utveckla en positiv attityd till förändringsarbetet och med det skapa en bestående förändring. 
Det måste också finnas tydliga beskrivningar (Hayman et al., 2008) av vårdpersonalens olika 
roller i förändringsarbetet. Om det inte finns tydliga beskrivningar av nya roller kan 
vårdpersonalen bli förvirrad och osäker vilket kan få negativa konsekvenser. 
 
Eftersom det i dagens hälso- och sjukvård är vanligare med förändringsarbeten som initieras 
uppifrån organisationen är det av stor vikt att ledningen engagerar vårdpersonalen (Brorström, 
2004) så mycket som möjligt i förändringsarbetet. Förändringar som genomförs utan att 
vårdpersonalen involveras (Ekman et al., 2007) har mycket små chanser att lyckas. Ändå är 
förändringar där vårdpersonalen inte har något att säga till om relativt vanliga vilket kan vara 
svårt att förstå då ledningen med enkla medel kan göra vårdpersonalen delaktiga. Möten med 
avdelningens vårdpersonal för att låta dem ta del av utvecklingsarbetet kan vara ett sätt. 
Genom möten där avdelningens vårdpersonal samlas kan förståelsen (Hayman et al., 2008; 
Ekman et al., 2007; Sullivan Havens et al., 2006; Ryan, 2005) för organisationens komplexitet 
och andra professioner öka. När medarbetarna är delaktiga i beslutsfattningen och får ta del av 
information (Marquis & Huston, 2008) känner de att de har en viktig roll vilket främjar 
initiativorienterat beteende, motivation och arbetstillfredsställelse. På detta sätt kan kunskap 
och erfarenheter spridas mellan olika professioner och dyker det upp problem så kan de redas 
ut på en gång. Ett förändringsarbete kan bli ett sätt att sammanföra (Bernadino & Andres 
Felli, 2008) vårdpersonalen kring ett gemensamt mål. Små undergrupper som i vanliga fall 
drar åt olika håll kan på detta sätt enas för att alla jobba mot samma mål vilket kan minska 
konflikter och meningsskiljaktigheter inom personalstyrkan.  
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Förändringsarbete tar tid (Wolf & Greenhouse, 2007; Eriksson, 2005) och det kan dröja innan 
positiva effekter uppstår. Detta kan leda till att vårdpersonalen tappar tålamod och motivation 
för förändringsarbetet när det är svårt att se konkreta resultat. I dessa situationer finns risken 
att de drivande krafterna blir en minoritet och förändringsarbetet kan då avstanna, således är 
det centralt att vårdpersonalen, som tidigare nämnts, får löpande information och stöd. Det är 
vanligt att det uppifrån finns orealistiska tidsramar (Bradley et al., 2004) för när förändringen 
skall ge positiva resultat vilket bland vårdpersonalen kan leda till frustration, hopplöshet och 
förlorat engagemang. Det blir då viktigt att som vårdpersonal säga ifrån redan i ett tidigt 
skede om något anses som orealistiskt för att förhindra ett misslyckat förändringsarbete. Är 
ledarna insatta i verksamheten så borde detta problem kunna undvikas men när ledningen 
fokuserar för mycket på sin egen del (Gowodo & Nolan, 2008) av förändringsarbetet kan de 
tappa kontakten med verksamheten. Många upplever att det inte finns tid och resurser 
(Chenoweth & Kilstoff, 2000; Koivula & Paunonen-Ilmonen, 2000) för att engagera sig i 
förändringsarbete. En anledning till det kan vara dagens höga arbetsbelastning och strama 
resurser som gör att stressen ökar och att vårdpersonalens energi används på fel sätt. Risken är 
stor att sjuksköterskor blir trötta och utarbetade vilket kan sänka deras kreativitet. 
Sjuksköterskor med tillfälliga anställningar har svårt att engagera (Kuokkanen et al., 2007) sig 
i förändringsarbete. Detta beror troligen på att dessa personer inte orkar eller har lust att 
anstränga sig för en organisation de inte kommer vara kvar i. Trygghet och kontinuitet (Viney 
et al., 2006) i form av exempelvis fasta anställningar, bra kamratskap och ett öppet klimat ar 
faktorer som påverkar förändringsarbetet positivt.  
 
Sjuksköterskan har en avgörande roll (Bernadino & Andres Felli, 2008; Hamelin Brabant et 
al., 2007) när gäller att få med sig vårdpersonalen att medverka i förändringsarbetet. På grund 
av sjuksköterskans centrala roll kan statusen (Bernadino & Andres Felli, 2008; Ryan, 2005) 
och positionen inom organisationen stärkas. Genom att kommunicera både uppåt och nedåt 
har sjuksköterskan stora möjligheter att påverka förändringsarbetet i olika riktningar. 
Sjuksköterskan kan genom sin position göra sin röst hörd och på så sätt kräva aktivt 
deltagande i beslutsfattningen något som är viktigt i dagens ekonomiska läge då sjukvården 
kontinuerligt genomgår stora förändringar. 

Konklusion 
Det finns ett antal faktorer som inverkar på sjuksköterskans möjligheter att initiera, bedriva 
och påverka förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. Ledarskap, kommunikation och 
delaktighet är faktorer som påverkar vårdpersonalen både positivt och negativt då 
förändringsarbete ska genomföras. För att ett förändringsarbete ska genomföras framgångsrikt 
är en öppen kommunikation, ett gott ledarskap samt vårdpersonalens delaktighet viktiga 
påverkande faktorer.  
 
Ledningen bör vara lyhörd och ha en öppen kommunikation vilket underlättar för 
vårdpersonalen att engageras i förändringsarbetet. Detta leder till att vårdpersonalen känner 
sig delaktiga då de kan påverka utvecklingen av verksamheten. En rak och tydlig 
kommunikation angående vad förändringsarbetet innebär för vårdpersonalen kan förändra 
eventuella negativa attityder. Att vårdpersonalen får utbildning om förändringen och tydliga 
instruktioner om nya roller ses som betydelsefullt för en framgångsrik förändring. Den eller 
de personerna som leder förändringsarbete bör helst ha erfarenhet av verksamheten och ett 
stort förtroende hos vårdpersonalen. Förtroende och ett öppet klimat där vårdpersonalens 
initiativorienterade beteende främjas skapar en miljö där det finns stora möjligheter för 



18 

utveckling. Sjuksköterskor spelar en central roll i utvecklingen av hälso- och sjukvård genom 
att initiera, bedriva och påverka förändringsarbete som grundar sig i professionens specifika 
omvårdnadskunskaper. Om sjuksköterskan undervärderar sin egen kunskap och profession 
kan förändringsarbetet hämmas. 

Implikation 
Sjuksköterskan har som ansvar att föra ett kontinuerligt utvecklingsarbete och har därmed en 
stor befogenhet att kunna påverka förändringsarbete. Trots detta är det relativt vanligt att 
sjuksköterskor saknar engagemang och motivation till förändringsarbete. Otrygga och 
begränsade anställningsformer minskar tryggheten och kontinuiteten vilket minskar 
engagemanget. Okunskap, likgiltighet eller brist på intresse hos sjuksköterskan gör att 
förändringsarbetet försvåras vilket i slutändan kan påverka omvårdnaden av patienterna 
negativt. Det är därför av stor vikt att detta kunskapsområde lyfts fram i sjuksköterskans 
grundutbildning och verksamhet då förändringsarbete är något som alla sjuksköterskor 
kommer att komma i kontakt med under sitt yrkesliv. Sjuksköterskor med lång 
yrkeserfarenhet bör få möjligheten att utbildas om förändringsarbete, till exempel genom 
kurser eller informationsträffar. 
 
Sjuksköterskans roll i förändringsarbete är dåligt uppmärksammat både inom forskning och 
inom utbildning. I den befintliga forskningen behövs större vikt läggas på vad sjuksköterskan 
kan göra för att påverka förändringsarbeten. Svensk forskning på detta ämne är i princip 
obefintlig. 
 
Ökade kunskaper inom detta område kan leda till att sjuksköterskan vågar ställa mer krav på 
ledningen och kan på så sätt bli mer delaktig i förändringsarbetet. Sjuksköterskan kan luta sig 
mot sin kunskap i omvårdnad under förändringsarbeten vilket är viktigt då andra professioner 
kan ha olika mål och prioriteringar. Förhoppningen är att kunskapen i denna litteraturstudie 
kan hjälpa sjuksköterskor att initiera, bedriva och påverka förändringsarbete. Att aktivt delta i 
förändringsarbete skulle kunna stärka sjuksköterskans profession inom organisationen vilket 
kan ge högre status och ökat inflytande i beslutsfattningen.  
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sådana frågor. Detta 
motarbetar delaktigheten 
när det gäller beslut som 
påverkar verksamheten. 
 
Grad I 



Artikelöversikt                       Bilaga II:4 

 

Publikationsår 
och land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats och 
vetenskaplighet 

2008 England Gowodo, F., & Nolan, P. Taking stock Syftet var att undersöka 
hur organisatoriska 
förändringar påverkar 
psykiatrisjuksköterskor 
och hur de känner inför 
dessa förändringar. 

Studien gjordes med en 
kvalitativ ansats. 60 
sjuksköterskor deltog i 
studien där de fick svara 
på ett antal öppna och 
slutna frågor och sedan 
jämfördes med en 
pilotgrupp. 

Studien visade att 
multidisciplinärt arbete 
behöver omstruktureras då 
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and work-related 
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Syftet var att undersöka 
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gruppers syn på 
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Data samlades in i två 
omgångar med ett års 
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var 58 % båda gångerna 
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senare (n = 112). Data 
analyserades med  
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underskatta effekten av 
organisationsförändringar. 
De har en direkt effekt på 
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och tillämpningen av 
chefssjuksköterskors 
ledarskapsstilar inom 
organisationskulturen i 
ett hälso- och 
sjukvårdssystem under 
förändring. 
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öppna intervjuer 
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Verksamhetschefer som hade 
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ledare som använde sig av 
olika ledarskapsstilar. Det 
fanns ett samband mellan 
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problem relaterade till 
kommunikation.  

Det är av stor nytta att 
använda kommunikation för 
att öka förståelsen för 
omvårdnadsförändringar 
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B., & Joynt, J. 

Leading change - the 
nurse executive`s role in 
implementing new care 
delivery models 

Artikeln beskrev hur 
avdelningschefer kan 
förbättra patientsäkerhet 
och 
omvårdnadskvaliteten. 

Denna artikel är inte en 
studie utan har sin grund 
i forskning om nya 
innovativa 
omvårdnadsmodeller 
som i denna artikel har 
kombinerats med 
intervjuer av 
sjuksköterskor i 
chefsbefattningar. 

Implementationen av nya 
omvårdnadsmodeller, som 
leder till positiva resultat för 
patienter och vårdare, visar 
vilken potential det finns i 
sjuksköterskeprofessionen att 
påverka utvecklingen av 
sjukvården i framtiden. 
Förändringsarbete är 
inspirerande för personal, 
patienter och speciellt 
sjuksköterskor.  
 
Kunde ej bedömas enligt 
Carlssons & Eimans mall 

2000 USA Prevost, S.S. Nursing staff responses 
to organizational change 

Syftet var att beskriva 
hur en klinik 
övervakade 
vårdpersonalens 
responser före och efter 
en organisations-
förändring. 

En kvantitativ deskriptiv 
jämförande studie 
genomfördes. 344 
sjuksköterskor svarade 
på ett formulär före en 
organisationsförändring 
och det jämfördes med 
480 sjuksköterskors svar 
efter förändringen. 

Eftersom hälso- och 
sjukvårds system genomgår 
ständiga förändringar är det 
viktigt att följa hur det 
påverkar sjuksköterskor och 
patienter i syfte att undvika 
negativa konsekvenser. 
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2005 USA Ryan, L.A The journey to integrate 
Watson`s caring theory 
with clinical practice 

Artikeln beskrev arbetet 
med att implementera 
Jean Watson`s 
omvårdnadsteori med 
klinisk verksamhet. 

Artikeln redogör för 
implementeringsarbetet 
som en sjuksköterska 
med doktorand-
utbildning genomförde 
på ett sjukhus i USA. 

En öppen kommunikation 
och ordentlig utbildning om 
förändringen var centrala 
faktorer för en lyckad 
implementering.  
 
Kunde ej bedömas enligt 
Carlssons & Eimans mall 

2006 USA Sullivan Havens, D., Wood, 
S.O., & Leeman, J. 

Improving nursing 
practice and patient care 
– building capacity with 
appreciative inquiry 

Artikeln beskrev en 
förändringsmodell, hur 
den användes rent 
praktiskt och vilka 
erfarenheter som 
erhölls. 

Denna artikel är inte en 
studie utan bygger på ett 
projekt som 
genomfördes på sex 
olika sjukhus. 
Sjuksköterskor i ledande 
positioner från dessa 
sjukhus har tillsammans 
med författarna använt 
förändringsmodellen 
”uppskattande 
undersökning” för att 
utveckla arbetet inom 
organisationen. 

”Uppskattande 
undersökning” leder till ett 
positivare förändringsarbete 
eftersom fokus ligger på vad 
som redan är bra och hur det 
kan bli bättre istället för att 
fokusera på fel och problem. 
 
 
 
 
 
Kunde ej bedömas enligt 
Carlssons & Eimans mall 
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2006 USA Viney, M., Houston, S., & 
Belcik, K. 

Transforming care at the 
bedside – designing new 
care systems in an age 
of complexity 

Syftet var att dela med 
sig av författarnas 
erfarenheter vid 
införandet av det 
nationella programmet 
”transforming care at the 
bedside” med fokus på 
förändringsprocessen, 
effekterna av olika 
förändringar och 
erfarenheter. 

Förändringsarbetet på 
fyra olika medicin- och 
kirurgavdelningar 
undersöktes med fokus 
på implementeringen av 
programmet. 

Deltagande i programmet har 
visat på vikten av utveckling 
och förbättring av kvaliteten 
inom vården.  
När det gäller planering av 
förändringsarbete lämpar det 
sig bättre att personalen på 
avdelningen arbetar fram den 
istället för att det görs av 
utomstående part. 
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