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Bakgrund 

Modern intensivvård kan i dagsläget framgångsrikt behandla ett äldre patientklientel med en 
hög co-morbiditet. Patienterna har efter avslutad intensivvård ett högt vårdbehov som inte kan 
tillgodoses på vårdavdelningen (1–4) Under intensivvårdstiden utvecklar en majoritet av IVA 
patienter uttalade neuromuskulära och kognitiva begränsningar som sedan kvarstår efter 
utskrivning. Detta, i kombination med tidigare sjukdomar ökar patientens vårdbehov och 
reducerar graden av oberoende efter utskrivning från såväl IVA som sjukhus. 

Forskning visar att minskande behov av sedering möjliggör i allt större utsträckning att 
patienten med fullgod smärtlindring kan medverka till rehabiliteringsaktiviteter tidigt under 
vårdtiden. Möjligheten till tidig rehabilitering har i tidigare studier visat sig kunna innebära 
såväl minskad vårdtid, tid i ventilator samt förbättrad livskvalitet och fysisk kapacitet efter 
IVA vården. Tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder under IVA tiden, ett personcentrerat 
arbetssätt (personcentrerad vård, PCV) liksom en strukturerad uppföljning har visat sig kunna 
reducerad IVA relaterade komplikationer och förbättra långtidsresultat (2,3,4,5).  

En förändring av intensivvårdens arbetssätt mot en ökande personcentrering förutsätter ett 
förändrat arbetssätt mot ökande multiprofessionalism och ett holistiskt 
patientomhändertagande. Införandet av åtgärder och genomförande av förändringen innebär 
en lärandeprocess för personalen där ny kompetens tillförs samtidigt som ett förändrat 
förhållningssätt måste åstadkommas för att ersätta tidigare värderingar och att 
verksamhetsavgränsningar förflyttas.  

Framgångsrikt förändringsarbete kännetecknas av ett högt personligt engagemang i 
personalstyrkan, stark professionell medvetenhet, samhörighet och en individuell känsla av 
delaktighet. (6–9) Drivkrafterna är dominerade av decentraliserade mandat och 
beslutsfattande samt lokalt ansvar för uppföljning och drift av arbetsprocessen (6,7). 
Teambaserade utbildningsformer som stimulerar till egenansvar och som skapar ett 
engagemang för problematiken samt ett underlättande ledarskap i form av coaching/ 
facilitering har visat sig effektiva.  Undervisningsformer baserade på teamlärande och 
självstyrt lärande har potential att skapa starkare motivatorer (Intrinsic motivation) än 
belöningssystem (extrinsic motivation) (10). Intern motivering ökar även i högre grad 
stimulering till djupinriktat lärande medan yttre motivatorer / deadlines och ” top down 
projekt” tenderar att favorisera strategiskt lärande och ge dålig uthållighet. (8, 9). 

 



Frågeställning 

Vad gör teambaserade pedagogiska metoder användbara i kliniska utvecklingsprojekt / 
specialistutbildning inom intensivvård för att underlätta djupinriktat lärande och stärka 
motivationen?   

Projektet  

I min verksamhet inom intensivvården har jag sedan 2007 arbetat med olika projekt för att 
utveckla verksamheten kvalitativt. I detta arbete har det nu aktuella projektet växt fram som 
en naturlig fortsättning där de förbättrade medicinska resultaten redovisade i tidigare projekt 
synliggjort ett behov av eftervård, tidig rehabilitering och införande av personcentrarad vård i 
intensivvården (7).  Projektet avser att införa ett personcentrerat arbetssätt inom 
intensivvården för att tidigt kunna starta en individualiserad rehabilitering och därmed 
reducera riskfaktorer för intensivvårdsrelaterade resttillstånd. Detta innebär behov av att 
skapa ett multiprofessionellt samarbete där, för intensivvården, nya färdigheter och 
kompetenser måste tillföras och integreras i verksamheten. Målgruppen är speciell i det att 
den utgörs av specialister från olika yrkesområden med en hög grad av förförståelse och lång 
erfarenhet. Dessa ska under projektet, utifrån egna erfarenheter och kunskaper, syntetisera ett 
nytt gemensamt arbetssätt baserad på ny kunskap och evidens. 

Lärandeprocessen som används har visat sig ha god generaliserbarhet vid drivande av 
förändringsarbete och understöder självständigt kunskapsinhämtande, djupinriktat lärande och 
förståelse (6,7). Lärarrollen utvecklas kontinuerligt från förmedlande av relevant 
bakgrundsinformation till understödjande av självlärande (studiecoach) och processen följer i 
stort det som beskrivs som ” action learning eller self managed learning” där lärandet drivs 
framåt i gruppen utifrån en konkret frågeställning. Denna pedagogiska metod använder 
huvudsakligen grupporienterade lärosätt och stort fokus läggs på individuellt engagemang och 
skapandet av en gemensam kultur (12). Jag har som pedagogisk reflektion valt att diskutera 
de pedagogiska metoderna som jag använder i kvalitetsförbättringsarbeten/ undervisning 
inom intensivvården där självstyrt lärande har hög prioritet. 

 

Lärandemål i projektet 

• Skapa ett gemensamt synsätt och konkretisera begreppet personcentrerad vård i ett 
IVA perspektiv 

• Skapa samsyn avseende vårdetiska ställningstaganden och arbetskultur i verksamheten 
• Ökad kunskap om gällande evidens för tidig rehabilitering och personcentrerad vård 

samt via ett självdrivet lärande stimulera till kunskapsinhämtning  
• Öka förmåga till ett teambaserat arbetssätt och stimulera till djupinriktat lärande  
• Utarbeta och implementera en organisationsförändring i verksamheten 



Med tanke på gruppens sammansättning och förkunskaper samt målsättningen att skapa ett 
implementerbart slutresultat har jag valt en pedagogisk ansats som utgår från teamlärande och 
stärkande av gruppdynamik.  

Huvudbeståndsdelarna i konceptet kan sammanfattas i: 

• Identifiering av ett reellt problem som utgör uppgiften som ska studeras. 
• Ett dedikerat multiprofessionellt team 
• En arbetsprocess som understödjer nyfikenhet, undersökande lärande och reflexion 
• Ett krav på att teori och idéer omsätts i åtgärder som sedan leder fram till ett mätbart 

resultat. 
• En överenskommelse om en definierad lärandesituation 

(13,14) 

Progress i lärande och framdrift utvärderas genom återkommande självevaluering inom 
gruppen och stor uppmärksamhet ägnas initialt åt gemensamt förankrande av värderingar och 
framtagande av relevanta arbetsområden och målbild. 

Sammanfattande beskrivning av projektet 

Intensivvården är traditionellt hierakiskt konstruerad där olika yrkesgrupper utfört 
professionellt avgränsade arbetsuppgifter och där det fysiologiska omhändertagandet utgjort 
huvudparten av verksamheten. Med en ökande grad av medverkande och vakna patienter 
ställs förändrade krav på delaktighet från såväl patient, anhöriga. För att kunna genomföra 
tidiga rehabiliteringsåtgärder krävs nu en tidig integrering av paramedicinska specialiteter och 
remitterande kliniker liksom en fungerande eftervård etc. Allt detta kan inte inlemmas det 
befintliga systemet utan kräver en omfattande revision av arbetssätt och rollfördelning.  

Processen med   börjar med en förberedande fas syftande till att skapa en allmän kunskap om 
begreppet PCV och där problematiken presenteras. Detta görs i studiecirklar med all personal 
samt upprepade verksamhetsbesök. I anslutning till dessa genomförs seminarier, 
arbetsplatsträffar och temadagar där begreppet personcentrad vård diskuteras och där 
gruppens rädslor och behov inför en förändringsprocess ges utrymme att uttryckas. Innehållet 
i dessa diskussioner sammanfattas i förbättringsförslag och förslag till en målbild för den 
kommande processen. Innehållet från dessa tillfällen sammanställs sedan genom en tematisk 
innehållsanalys och resultatet återkopplas och utgör efter revision en gemensam målbild. 

Under nästa fas genomförs en genomgripande översyn av den kompletta arbetsprocessen 
genom en s.k.” värdeflödesanalys” där nuvarande situation analyseras med avseende på 
värdeskapande/ icke värdeskapande aktiviteter och där slutligen en reviderad 
organisationsstruktur kan presenteras. I denna tillämpas dels, den evidens som utgör 
utgångpunkten för projektet och den lokala tolkning och de slutsatser som arbetats fram under 
föregående fas. 



Arbetet utförs i denna fas av en mindre grupp av tvärprofessionellt sammansatta aktörer. 
Dessa representerar samtliga deltagande professioner i IVA vården liksom f.d. patienter och 
närstående. 

Nästa fas är en implementeringsfas där införandet av den reviderade organisationen förbereds. 
Detta sker genom upprepade seminarier, arbetsplatsträffar och verksamhetsbesök där 
formerna för det kommande samarbetet utformas och förändringen förankras. 

Projektet överlämnas till organisationen i och med implementering och ansvaret för drift och 
underhåll övergår successivt på medarbetare som getts decentraliserade mandat för fortsatt 
drift i samarbete med ordinarie ledningsstruktur. 

Reflektion över pedagogik och genomförande av projektet 

Action Learning 

Tillämpning av ” action learning konceptet och då närmare i den tillämpning som utvecklats 
av MIL institutet har visat sig vara en passande lärandeform i förändringsarbete då teamet 
tydligt kan fokusera på problemlösning, genomföra åtgärder och fortlöpande reflektera över 
resultaten. Denna metod är i all väsentlighet ett lärande koncept baserat på team learning 
(TBL) (11) där huvudkonceptet till stora delar följs men där “proven” utgjörs av fortlöpande 
redovisning av framsteg i projektet fram till implementering i kliniken.  

Steg 1:  Preparation. 

Under detta steg förbereds ” frågan”. Deltagarna studerar den fakta som finns. I detta skede är 
ledarens funktion informativ, dvs förmedlare av aktuell evidens för att presentera det 
arbetsmaterial som teamen sedan ska processa.  

Steg 2: Readiness assurance. 

Deltagarna formulerar sina egna reflektioner över betydelsen av den presenterade evidensen. 
Metoden för återkoppling som jag har valt använder öppna frågor där deltagarna ges 
möjlighet till personliga reflektioner. Resultaten sammanställs av ledaren och återkopplas till 
gruppen. För detta ändamål har jag, i större projekt, använt en tematisk innehållsanalys med 
induktiv metod. (15). I denna sammanställs svaren på de öppna frågorna i steg till ett resultat 
där presentation sker i form av ett antal huvud och subteman. Gruppen ges sedan feedback där  
resultaten av innehållsanalysen  presenteras och sedan ges deltagarna möjlighet att förslå 
modifieringar efter gruppdiskussioner.  

Steg 3: Application. 

Materialet från förgående steg ligger till grund för det alltmer konkreta arbetet att överföra 
tankar och idéer till faktiska handlingar och konkreta förändringar. Gruppen arbetar i denna 
fas alltmer autonomt med egna ledare inom gruppen och min roll är nu uteslutande 
faciliterande. Slutresultatet av processen utgörs av en produkt klar för implementering i 
verksamheten och där tydliga ”endpoints” och metoder för redovisning/ återkoppling har 
definierats.   



Förförståelse 

 Förförståelse eller tidigare kunskaper har en avgörande roll för utbildningsresultat och vilken 
typ av pedagogik som används. Fragmenterade eller otillräckliga förkunskaper riskerar att 
skapa en ”miss-match” mellan förväntningar på resultat och gruppens förmåga till komplex 
problemlösning (16) 

Den personal som deltar i projektet har en god förförståelse för problematiken och stor mängd 
tidigare kunskap och erfarenhet. Gruppernas sammansättning är multiprofessionell och 
därmed är den tidigare kunskapen av olika karaktär och utifrån olika professionella 
utgångspunkter. Av detta skäl upplever jag att man i sådana grupper behöver använda en stor 
del av tiden i ”readiness fasen” för erfarenhetsutbyte och diskussion om en gemensam syn på 
vårdsituationen och vilka områden som är relevanta för gruppens arbete, vilket även 
rekommenderas i tidigare studier (17) Detta skapar samtidigt en miljö av djupinriktat lärande 
som är essentiell för det kommande arbetet (18).  
I grupper med stor tidigare kunskap har jag goda erfarenheter av tillämpning av “CASE” 
metodik (19) där vi utifrån kliniska situationer kan exemplifiera och belysa de aktuella 
problemställningarna. Metodiken upplever jag som lämplig i detta sammanhang utifrån 
gruppens förförståelse och sammansättning då ledarens roll i CASE lämnar större utrymme 
för tillämpning av förkunskaper och reflexion i erfarna professionsgrupper. 

 

Sammanfattning 

Action Learning /TBL, parad med ett möjliggörande lärarsupport och en framåtsyftande 
coaching upplever jag som en framgångsrik lärandemodell i kvalitetsförbättringsarbeten där 
personal med olika förkunskaper och professionell utgångspunkt verkar i sammansatta 
studiegrupper.  
Speciella framgångsfaktorer är en diversifierad multiprofessionell arbetsgrupp, en god 
förmåga att utnyttja tidigare kunskaper, hög grad av intrinsic motivation och ett självständigt 
mandat samt ett närvarande och aktivt lärarsupport. 

Friheten att själva söka underlag till problemlösningen och ett tydligt mandat att agera och 
genomföra projektet är, som jag ser det avgörande för en delaktighet och att stimulera till 
djupinriktat lärande. En faciliterande coaching skapar även en positiv gruppdynamik med 
utveckling mot hög autonomi. 
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