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SAMMANFATTNING 

 

Genom att tillfråga ett antal av medarbetarna på Centralsjukhuset i Karlstad om hur de helst 

vill ta emot viktig information som rör deras arbete, undersöker detta arbete hur man på ett 

effektivt sätt ska kunna informera sina medarbetare. Vikten av att ge så väl skriftlig som 

muntlig information i en form som är konkret och relevant för individen eller gruppen, 

belyses och bekräftas genom undersökningen.  
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle överöses vi dagligen av information och intryck ifrån alla möjliga håll. 

Vartenda ögonblick har vi all världens händelser tillgängliga för oss ett klick bort. Mejlkorgen 

är full av information och möten avlöser varandra med upplysningar som vi ska ta till oss och 

processa. På teknisk apparatur kan vi lägga in filter för att vi ska slippa ta del av information 

som vi känner inte berör oss. Informationsflödet har blivit en tät djungel som kan vara 

svårgenomtränglig om inte redskapen är de rätta. På en arbetsplats är inte djungeln lika tät. 

Här förutsätts att informationen som kommer är relevant för arbetet man ska utföra. Trots 

detta är det inte ovanligt att information även här går missad eller missförstås och på fel plats 

kan konsekvenserna av missförstånd bli stora. 

 

Inför examensarbetet i utbildningen till vårdadministratör på Karlstads teknikcenter, kom det 

in förslag från verksamheten på ämnen som skulle vara lämpliga att utföra ett arbete kring. Ett 

av dessa ämnen var ”Riktlinje vårddokumentation – hur kan den implementeras?”. Det 

dokument som avses är ”Riktlinje för vårddokumentation”(bifogad i bilaga A). Denna 

riktlinje var klar i november 2015 och syftar till att ge riktlinjer för hur dokumentationen inom 

hälso- och sjukvården i Landstinget i Värmland ska kunna bli mera enhetlig, och säkerställa 

kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Efter mejlkontakt den 9 februari 2017, med personen 

som föreslagit ämnet, Lena Engman avdelningschef inom vårdadministration 

Centralsjukhuset i Karlstad (CSK), står det klart att riktlinjerna inte på något sätt 

implementerats sedan de skrevs men att det vore värdefullt, bland annat för att minska 

dubbeldokumentation.  

 

Här finns alltså en riktlinje som tagits fram för att öka kvaliteten, stärka patientsäkerheten och 

dessutom minska både arbetsbörda och skrivtider genom att till exempel sätta upp riktlinjer 

för att undvika dubbeldokumentation. Det gäller nu att ta steget från teori till praktik. Hur ska 

man i det stora informationsflödet gå tillväga för att på ett bra sätt upplysa om information 

som kan ge en förbättring på ens arbetsplats? Hur får man medarbetarna att ta till sig 

informationen och använda den? Frågorna är många men tiden är knapp i denna 

femveckorskurs. Alla frågor kommer inte att få svar, men frågan om hur en första 

introduktion/information av exempelvis en riktlinje skulle kunna ske, ska utforskas.  
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1.1 BAKGRUND 

Mot bakgrund av ämnesförslaget ”Riktlinje vårddokumentation – hur kan den 

implementeras?” behöver ordet implementering undersökas närmare. Implementera är att 

förverkliga eller genomföra enligt Svenska Akademiens ordlista (1, s.371). För att underlätta 

det för sina utförare har Socialstyrelsen tagit fram en broschyr ”Om implementering” (2). I 

denna redovisas forskningsbaserad kunskap kring hur implementering bör gå till för att bli 

framgångsrik. Enligt denna skrift består implementeringen av fyra faser: Behovsinventering, 

installation, användning och vidmakthållande.  

 

Detta arbete kommer att ta avstamp i en del av fas två från Socialstyrelsen broschyr (2), 

installationen. Installationen består av själva förändringsarbetet och där behöver det vara 

tydligt varför man utför arbetet, på vilket sätt och hur man som medarbetare berörs av det. Det 

behöver också finnas tid och resurser för att alla inblandade ska kunna utföra sin del på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Bara information räcker alltså inte för att en implementering ska 

kunna ske men det är trots det också viktigt att sprida en allmän information för att underlätta 

starten på att arbete. 

 

För att förändringsarbetet ska bli en tydlig process behöver det 

förankras. En del i förankringsprocessen är att skapa enighet 

om målen. Det är också viktigt att förankra behovet av 

förändring inom andra delar av organisationen än den direkt 

berörda. (2, s.7) 

 

Det är viktigt att alla får information om en eventuell förändring av arbetssätt även om de inte 

är direkt berörda av den. Denna inledande information är tillfället att tydliggöra målet/behovet 

av förändringen och vinsterna av den. Hur ska man då gå tillväga för att se till att 

informationen når ut på ett bra sätt? Medie- och kommunikationsforskaren Charlotte 

Simonsson skriver i sammanfattningen på sin bok ”Nå fram till medarbetarna” att 

”Kommunikationen idag är för omfattande och komplex för att kunna ledas intuitivt eller 

slentrianmässigt” (3, s.3). Vilka kanaler ska användas? När når informationen fram genom det 

eventuella filtret?  
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1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilket sätt som är det bästa för att förmedla viktig 

information till medarbetare på CSK. Detta ska ske genom att fråga medarbetare på vilket sätt 

de helst vill ta del av ny, viktig information som är relevant i deras arbete. Målet är att kunna 

komma med förslag på de kanaler som är effektiva att använda om man vill att berörd 

personal aktivt ska kunna ta del av viktig information. Metoden som används för att ta reda på 

detta är en enkät med öppen frågeställning vilket gör att besvararen själv får tänka efter när 

informationen som presenteras känns relevant för dennes arbetsuppgifter. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Som tidigare nämnts räcker i en implementeringsprocess inte enbart information till för att en 

ny metod ska börja användas på arbetsplatsen. Detta är dessutom en av de missförstånd som 

finns kring förändringsarbete (2, s. 14) precis som missförståndet att det bara räcker med 

utbildning för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt. För att just detta examensarbete 

inte ska bli för stort har det dock varit tvunget att avgränsas till att fokusera på uppdraget att 

förankra arbetet bland medarbetare genom att förmedla informationen på bästa sätt.  

 

1.4 METOD 

Metoden som används i studien är en enkät bestående av tre frågor som sammanställts i 

webbverktyget SurveyMonkey. De som valts ut att svara på frågorna är medarbetare på 

Endokrin- och Diabetescentrum och Njurmedicinmottagningen, båda arbetsplatserna förlagda 

på Centralsjukhuset i Karlstad. Två av frågorna är öppna för att den som besvarat enkäten ska 

bli tvungen att tänka efter. Den sista frågan tar reda på vilken yrkesgrupp besvararen tillhör på 

arbetsplatsen, detta för att eventuellt ta reda på om det finns olikheter i hur man föredrar att 

bli informerad kopplat till yrkesgrupp.  

 

En litteraturstudie har gett bakgrunden till arbetet när det gäller kommunikation i arbetslivet. 

Där har två böcker av medie- och kommunikationsforskaren Charlotte Simonsson använts, 

”Nå fram till medarbetarna” (3) och ”Den kommunikativa utmaningen” (4). 

Implementeringens processer har studerats i Socialstyrelsens broschyr ”Om implementering” 

(2).  
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2 GENOMFÖRANDE 

För att kunna ta reda på hur medarbetare på CSK vill ha sin information genomförs arbetet i 

denna rapport med hjälp av en enkät (se bilaga B) distribuerade i det webbaserade verktyget 

SurveyMonkey. För att den som svarar själv ska reflektera över sina behov och önskemål 

kring denna fråga blir valet att lägga fram två öppna frågor. Enkäten är helt anonym och 

materialet används endast till detta arbete. 

 

Den första frågan lyder ”Hur vill du helst ta del av information som är viktig för dig i ditt 

arbete?”. Den andra frågan kom till dels för att ta reda på vilken signal man som avsändare 

ska ge i sin information för att mottagaren ska känna sig berörd, dels för att vidareutveckla 

svaret från fråga ett. Fråga nummer två är ”Hur ska information vara utformad för att du ska 

känna att den är riktad till dig personligen (d.v.s. att du berörs av den)?”.  

 

Tredje frågan är en flervalsfråga som frågar efter vad den som svarar arbetar som. 

Alternativen som finns är: Läkare, sjuksköterska, vårdadministratör och annan. Frågan kom 

till för att kunna utläsa om det finns skillnader mellan hur olika professioner på arbetsplatsen 

önskar ta del av information. Eftersom grunden till detta arbete lades i frågan om riktlinjer 

kring vårddokumentation kändes det naturligt att de två stora patientjournalsignerande 

grupperna läkare och sjuksköterskor var valbara alternativ. Vårdadministratörer är en naturlig 

del av vårddokumentationen och i den sista gruppen ”annan” kan besvararen själv ange 

yrkesroll. Denna kategori kan innehålla lite olika yrkeskategorier som till exempel fotterapeut 

eller dietist.  

 

Enkäten lämnades ut digitalt till 26 personer på Endokrin- och Diabetescentrum CSK, den 20 

mars 2017 och lämnades öppen att besvara tills den 31 mars 2017. Sammanlagt svarade 15 

personer på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på cirka 58 procent.  

 

För att få in svar från ytterligare en plats på CSK lämnades enkäten även ut på 

Njurmedicinmottagningen. Där fanns enkäten tillgänglig mellan 3-8 maj och sammanlagt 10 

stycken svarade. Eftersom enkäten låg ute under en högst begränsad tid här, räknas ingen 

svarsfrekvens ut. 
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3 RESULTAT 

Av de 25 stycken medarbetare som besvarade enkäten på EDC och Njurmedicinmottagningen 

var det 7 stycken vårdadministratörer, 13 stycken sjuksköterskor, 3 läkare och 2 under 

gruppen ”Annan”. Efter analys av svaren har alla svarande delats in under olika kategorier för 

att få fram ett resultat. När det gäller frågan hur medarbetarna helst vill ta del av information 

som är viktig för dem i sitt arbete kan man visa följande resultat i ett diagram figur 1.     

 

 

Figur 1 

 

Bland svaren som kategoriserats under svaret Muntligt finns svar som ”Muntlig så att jag kan 

ställa frågor och klargöra oklarheter”. Även svaret ”Gärna muntligt men mail går också bra 

men det försvinner lätt i hanteringen” hamnade här.  

 

I den första av de två stora kategorierna, Skriftlig/via mejl har alla besvarare svarat med något 

av dessa begrepp eller med meningar som ”Mail t.ex. veckobrev/månadsbrev från chef. 

Verksamhetens hemsida”. 
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Slutligen den andra stora kategorin som bestod av svar som ”Muntlig och skriftlig info”, ”E-

mail kombinerat med muntlig information”, ”Muntligt på möten med följande info på mail” 

eller ”Först via mejl så att man kan sätta sig in i det aktuella ämnet/frågan och sedan möte så 

att man kan diskutera”. 

 

Svaren på den andra frågan är mera spretande men kategoriserades enligt följande i figur 2. 

 

 

Figur 2 

 

I den första stapeln hamnade svar där besvararen angett en avsändare i sitt svar till exempel 

”Via närmaste chef, på APT eller på min arbetsplats”.  
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I den andra stapeln finns svar som ”Tydligt vilken yrkeskategori/roll informationen är riktad 

till” och ”Enkel och kort info där det ska framgå att det är info till just min yrkesgrupp”. 

 

Svaren som hamnade i den tredje stapeln innehöll ord som indikerade att tilltalet spelade en 

roll ”Helst med mitt namn eller befattning”, ”Personligt riktad till mig som person i gruppen i 

form av tex riktlinjer i dokumentform” eller ” Namngivet till mig, personligen, 

kanske......Ibland kan man behöva konfirmera att man fått informationen och det kan ju vara 

bra, om det är viktigt”. 

 

I kategorin Konkret budskap placerades svar som anknöt till hur själva innehållet skulle vara 

konstruerat med svar som ” Bra rubrik som fångar mitt intresse”, ”Aktuell och konkret, sånt 

som rör mig i mitt arbete” eller ”Relevant, intressant och kortfattad”. 

 

I stapeln kallad Övrigt återfinns svar som hamnar utanför de stora kategorierna av olika 

anledningar. En person har valt att hoppa över frågan.  

 

När det gäller skillnad mellan olika yrkesgrupper så känns antalet besvarande i grupperna 

sjuksköterskor och vårdadministratörer tillräckligt för att kunna göra en jämförelse. I de 

övriga grupperna är det för få besvarande.  

 

I gruppen sjuksköterska föredrar 6 av 13 svaranden en kombination av muntlig och skriftlig 

information medan 5 av 13 föredrar mejl. Bland vårdadministratörerna är siffrorna 4 av 7 för 

kombination muntlig/skriftlig. När det gäller frågan om hur informationen ska vara utformad 

så vill de flesta sjuksköterskor ha med namn, befattning eller yrkeskategori. Hela 9 av 13 

befinner sig i någon av dessa två kolumnerna. Vårdadministratörerna är här utspridda bland 

olika svar och visar ingen tydlig trend.  
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4 DISKUSSION 

När det gäller svaren på den första frågan så började det med en majoritet för en kombination 

av muntlig och skriftlig information på EDC. När sedan svaren samlats in från 

Njurmedicinmottagningen, seglade mejl upp till samma nivå som den förra. Detta var 

intressant, men förmodligen ligger förklaringen i den vana som redan finns på arbetsplatsen. 

Får man relevant, kort information via mejl eller muntlig information kopplat till en skriftlig 

information och man anser att dessa sätt fungerar bra så blir dessa naturliga svar på frågan.   

 

Den andra fråga upplevde en del som otydlig och svår, vilket jag är böjd att instämma i. 

Instick av typen ”jag förstår inte frågan” och ”oj, vad svårt” fanns att finna även om de sedan 

svarade på frågan.  De flesta tolkade dock frågan på det sätt jag var ute efter och svaren visar 

att adressaten är viktig för hur informationen tas emot. Är informationen riktad till ens 

yrkesgrupp, befattning eller till och med namn, ger det en signal om att detta är något som bör 

läsas/lyssnas på. För många var det även viktigt att ämnet direkt signalerades och att 

informationen upplevdes som kort och konkret. 

 

Även i denna andra fråga fanns det en skillnad i svar från de olika platserna. Efter att ha haft 

frågan ute på Njurmedicinmottagningen steg svarsalternativet om konkret budskap markant. 

Eftersom flera svarade att de föredrog mejl som informationskanal så är det också viktigt att 

informationen är kort, konkret och därmed enkel att ta till sig. Fördjupningen kan ligga i 

bifogade dokument, länkar eller liknande. 

 

Medie- och kommunikationsforskaren Charlotte Simonsson skriver att chefens roll som 

kommunikatör har gått från att sprida information till att tolka, sortera och förmedla den på ett 

sätt som gör att det skapas förutsättningar för att kunna använda den (3, s. 11). Simonsson 

anser också att det är lämpligt att se över vilken typ av kanal som bör användas till olika typer 

av information (3, s.21). Om vi utgår från riktlinjerna kring vårddokumentation, som startade 

detta arbete, så är enligt Simonsson det lämpligaste tillvägagångssättet att använda sig av både 

skriftlig och muntlig information. Den skriftliga informationen ska gå ut först för att skapa en 

förförståelse kring ämnet och göra att eventuella frågor kan förberedas inför den muntliga 

informationen.  

 

Detta stämmer relativt väl överens med min undersökning. Många föredrar att få 

informationen både skriftligt och muntligt och framför allt riktad och/eller tolkad så att den är 
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konkret och relevant för just det arbete personen genomför. Genom att utföra ett grundligt 

förarbete och plocka ut de mest väsentliga, praktiska punkterna ur riktlinjerna kan man 

förmodligen komma ganska långt med enbart information, då en stor del av riktlinjerna består 

av en sammanfattning av olika lagar som rör journalföring och patientsäkerhet.  

 

En annan lärdom jag tar med mig från detta arbete är den rent praktiska erfarenheten med att 

genomföra en undersökning. I och med att jag genom ett ögonblick av obeslutsamhet avvek 

från min ursprungliga plan när det gäller utlämningen av enkäten, blev den andra utlämningen 

endast tillgänglig under en kort tid. Så att hålla sig till sin plan kan vara att tips inför framtida 

projekt.  

 



 

 

Examensarbete YhXX15 17-09-18  10 

 

Det har jag inte hört förut? 

Hur informerar man sina medarbetare effektivt? 

 Beatrice Johansson   

 

 

5    SLUTSATSER 

För den som ska informera har det enligt Simonsson blivit viktigt att sålla och sortera, 

översätta och förklara, initiera och skapa förutsättningar (3, s.11). Detta innebär, baserat på 

enkätundersökningen som utförts i detta arbete, att det mest effektiva sättet att informera om 

exempelvis riktlinjerna kring vårddokumentation, är att i ett förarbete plocka ut de mest 

konkreta punkterna och därefter avgöra vilka grupper som berörs av dem. Detta för att 

mottagaren ska känna att informationen har betydelse för just dennes arbete.  

 

I och med detta kommer även motivet till informationen in, det blir tydligt varför du får 

informationen. Genom att ge den konkreta informationen i ett fysiskt möte finns möjlighet till 

fördjupning i den skriftliga som också finns kvar för att kunna gå tillbaka och rekapitulera vad 

som sas. Även den skriftliga informationen behöver vara försedd med en kort, konkret ingress 

för att mottagaren snabbt ska kunna sätta sig in i den övergripande handlingen. På detta vis 

ökas möjligheten att nå ut med information på ett effektivt sätt. 
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För att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt kan det vara 

nödvändigt att ta del av information kring riktlinjer och andra nyheter på 

arbetsplatsen. 

Hur vill du helst ta del av information som är viktig för dig i ditt arbete? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Hur ska information vara utformad för att du ska känna att den är riktad till dig personligen 

(d.v.s. att du berörs av den)? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Jag arbetar som: 

Läkare  ⃝ 

Sjuksköterska ⃝ 

Vårdadministratör ⃝ 

Annat  ⃝ 

  ______________________ 


