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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna D-uppsats kommer att handla om Skuggan i ett förändringsarbete. I min C-uppsats 
2005, var grundhypotesen att stora förändringar där individer och grupper av människor som 
upplever krav, press och tryck, lätt kan utveckla defensiva rutiner, och på så sätt hindra ar-
betsgruppen att bli effektiva och innovativa.1 I den uppsatsen intervjuades två chefer om deras 
upplevelser om ett stort förändringsarbete inom en sjukvårdsförvaltning. Informanterna upp-
levde att det förekom revirtänkande mellan grupperna, och detta skapade problem mellan oli-
ka yrkesgrupper. Besvikelse, oklara beslut, revirtänkande, och frånvaro av gemensamma ruti-
ner för samarbete, präglade starkt sammanslagningen och skapade barriärer och hinder för den 
nya verksamheten. 
 
Det har hänt många saker under det dryga året som har gått sedan sammanslagningen. Sett ur 
sjukhusledningens perspektiv har effekterna av samordningen så här långt inte blivit vad man 
tänkt sig gällande: 
 

 Personalkostnadsreduceringen 
 Samordning 
 Arbetsmiljö 
 Vårdmiljö 
 Rutiner 
 Samverkan 

 
Mot bakgrund av detta, framstår behovet enligt den nya sjukhusdirektören av att göra en sam-
lad konsekvent uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
 
Intresset att undersöka personalens upplevelse av sammanslagningen och dess effekter har 
varit ett naturligt val för denna uppsats på D-nivå. Stora organisatoriska problem har uppstått, 
och detta kan styrkas genom att den nya ledningen initierar en uppföljning och utvärdering av 
samordningen av arbetsplatsen. Forskning visar klart och tydlig på hur människor kan hindra 
öppenhet och lärande eller blockera innovativt arbete om man upplever krav, press och tryck. 
Då visar sig Skuggan och projektionerna som följd blir förlamande för arbetet.2 
 
Skuggan kan sägas ha två aspekter, den ena av dålig och den andre av positiv karaktär. Skug-
gan bär vi alla inom oss. Den står för de hemliga och förbjudna känslor som finns i det omed-
vetna, men som då och då kommer upp till medvetandets yta och som vi har uppfostrats till att 
skämmas över och förneka. Det kan handla om sådant som egoism, feghet, hat och förbjudna 
lustar, men också om förhastade och oöverlagda handlingar. 
 
De positiva aspekterna är att skaffa sig kunskap och medvetenhet kring Skuggan, eftersom 
dessa effekter har stor betydelse för människan och mänsklighetens utveckling. ”Genom att 
lära känna och förstå dessa mörka sidor i vår personlighet kan vi nå en större självinsikt, be-
härska negativa känslor, och förhindra destruktiva beteenden. 

                                                           
1 Keller, Magnus, Skuggan i ett förändringsarbete 
2 Keller, Magnus, Skuggan i ett förändringsarbete 

 2



”Målet är inte att förgöra Skuggan, utan att tygla den så att vi kan dra nytta av den energi, 
vitalitet och skapande fantasi som finns i själens dunkla vrår.”3 
 
När det gäller förändringsarbete är min hypotes att stora förändringar där individer och grup-
per av människor upplever svåra krav, press och tryck i ett förändringsarbete, utvecklar defen-
siva rutiner och hindrar på så sätt arbetsgruppen att bli effektiv och innovativ4. 
 
Begreppet defensiva rutiner är ett sätt att försöka åskådliggöra vad som kan hända när grup-
pen eller organisationen regelbundet hindrar öppenhet och lärande eller blockerar innovativt 
arbete.5 Enligt psykologen Sven Kylén behöver svenska arbetsplatser idag utveckla föränd-
ringskompetens hos medarbetarna och ett innovativt klimat i arbetsgrupperna för att klara 
radikala förändringar på ett planerat sätt, vilket försvåras av defensiva rutiner6 
 
Ett annat sätt är när skuggprojektionerna blir förlamande för arbetet. ”Vårt första arbete utgör 
en övergångsrit med en djup innebörd, det innebär ett steg mot självständighet, ett gryende 
hopp om ett kreativt, framgångrikt liv”7. ”Även om skapandet av Skuggan börjar i hemmet 
och fortsätter i skolan, sker även finslipningar på arbetet, där personan måste passa in precis 
om vi vill nå framgång. I själva verket institutionaliserar många arbetsplatser det individuella 
skapandet av Skuggan genom att underförstått kräva smidighet, anpassningsbarhet, och mot-
verka äkta känslomässigt utbyte. De förbjuder ofta diskussioner om vissa ämnen och kan för-
söka stävja avvikande åsikter. ”De brukar uppmuntra projektioner för att göra bråkstakar till 
syndabockar, underblåsa förnekande genom bl.a. arbetsnarkomani, eller samla makten på någ-
ra få händer.”8 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur Skuggan i ett förändringsarbete påverkar 
personalens relation till varandra. För att komma närmare svaret på min fråga: Hur påverkas 
relationen på arbetsplatsen vid ett förändringsarbete?, har jag i denna uppsats valt att undersö-
ka hur personalen på en avdelning uppfattar ett förändringsarbete och dess påverkan på rela-
tion till varandra. Frågorna i uppsatsen är kopplade till flödet i ett förändringsarbete och ru-
brikerna är följande: 
 

 Beslut och rutiner i ett förändringsarbete 
 Krav, press och tryck 
 Skuggprojektioner 
 Resultat av sammanslagningen 
 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

 
1.3 Metod 
 
För att få svar på frågan intervjuades fyra personer på en vårdavdelning där man slagit ihop en 
hjärtavdelning (HIA), samt en intensivvårdsavdelning (IVA) till en enhet. 

                                                           
3 Zweig, Wolf, Lära känna din Skugga, sid 370 
4 Kylén, Sven, Arbetsgrupper med utvecklings och förändringsuppdrag, sid 3 
5 Argyris, C, Overcoming Organizational Defenses 
6 Kylén, Sven, Arbetsgrupper med utvecklings och förändringsuppdrag, sid 1 
7 Zweig, Wolf, Lära känna din Skugga, sid 257 
8 Ibid, sid 262 
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Valet av arbetsplats blev helt naturligt eftersom jag tidigare i min C-uppsats undersökt chefers 
upplevelse av sammanslagningen av de två avdelningarna. Efter intervjuerna analyseras de 
fyra informanternas upplevelser och synpunkter ur ett jungianskt perspektiv. Jag har valt att 
intervjua två personal från båda funktionerna. Från hjärtintensiven har jag valt att intervjua en 
sjuksköterska och en undersköterska. Från intensivvården har jag valt att intervjua två sjuk-
sköterskor. Samtliga informanter har jobbat inom sjukvården i minst tjugo år, och har en bred 
erfarenhet och kompetens inom respektive kompetensområde. Intervjuerna är ostrukturerade, 
där ett stort utrymme har lämnats till respondenternas egna svar och kommentarer. Vid inter-
vjutillfället användes bandspelare. Intervjuerna skedde individuellt och tog totalt fyra timmar 
och en kvart. 
 
Analysen i uppsatsen utgör en viktig del för att kunna beskriva personalens uppfattningar och 
upplevelser av förändringsarbetet, därför blev valet av metod fenomenografi. För att få en 
inblick i den fenomenografiska forskningsansatsen har jag valt att tydliggöra detta under ru-
briken metod. Den analysmetod som använts i uppsatsen är en kvalitativ forskningsansats som 
går under benämningen fenomenografi. Inom vetenskapen finns det olika sätt att ställa frågor 
om verkligheten.9 När man ställer forskningsfrågor kan den handla om två olika saker. Den 
första utgångspunkten är hur verkligheten ser ut, och varför den ser ut som den gör. Den andra 
utgångspunkten är hur människor uppfattar eller tänker kring denna verklighet. Den kvalitati-
va analys som presenteras har utvecklats i den s.k. inom-gruppen vid institutionen för peda-
gogik, Göteborgs universitet. Gruppens perspektiv och metodik har särskild betydelse för dem 
som är intresserade av att studera hur människor förstår sin omvärld och varandra.10 
 
”Distinktionen återspeglar skillnaden mellan vad något är, och vad något uppfattas vara. 
”Denna distinktion blev grundläggande för den fenomenografiska forskningsansatsen och 
formulerades av Ference Marton som första ordningens perspektiv respektive andra ordning-
ens perspektiv.”11 Första ordningen representerar fakta som kan observeras utifrån, mätas, 
vägas, och analyseras. Den andra ordningen studerar människors upplevelser av ett fenomen 
och hur något ter sig för någon. Denna uppsats har analyserat utifrån detta perspektiv. 
 
Huvudsyftet för fenomenografiska ansatsen är alltså att beskriva hur fenomen ”företeelser” 
eller ”objekt” i omvärlden uppfattas av människor. Vad som karaktäriserar fenomenografisk 
metod är: 
 
 att en kvalitativ metod används, och syftet är att beskriva skilda sätt att föreställa sig ett 

fenomen. Alltså variationen i kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen. 
 
 att andra ordningens perspektiv studeras, d.v.s. människors uppfattningar om fenomen 

studeras. 
 
 att den utgör utgångspunkten i ett empiriskt material som vanligen består av intervjuer 

som i denna uppsats. 
 
 att bearbetningarna av intervjuerna sker genom en kvalitativ analys. 
 

                                                           
9 Starrin & Svensson 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, sid 111 
10 Larsson, Staffan 1986, Exemplet fenomenografi, kvalitativ analys 
11 Starrin & Svensson 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, sid 111 
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 att beskrivningskategorierna blir resultatet av den kvalitativa analysen representerar fun-
damentalt skilda sätt att uppfatta ett fenomen. Analysprocessen kan beskrivas som en inte 
algoritmisk upptäcktsprocedur eller upptäckandeprocess, alltså inte en enhetlig teknik.12 

 
Den kvalitativa analysen syftar till att finna kategorier i materialet som till sin art eller kvalitet 
skiljer sig från andra kategorier. En kvalitativ skillnad är en språngvis skillnad, inte en gradvis 
förändring. Är två kategorier kvalitativt skilda åt så saknas det möjlighet till en successiv 
övergång från den ena uppfattningen till den andra. Ett exempel skulle vara att priset är en 
funktion av tillgång och efterfrågan, eller priset bestäms av kostnaden för varan. 
 
När man sedan går vidare för att titta på urvalet av undersökningsgrupp gäller det att skapa 
förutsättningar för att få en variation i hur den t.ex. uppfattar en viss företeelse. Urvalsförfa-
randet av undersökningspersoner kan därför ske utifrån strategiska överväganden och inte 
utifrån principer om att få ett representativt underlag.13 ”Fenomenografin gör nämligen inga 
anspråk på att det erhållna undersökningsresultatet skall generaliseras till den population som 
undersökningspersonerna kommer ifrån”14. I denna uppsats generaliseras därför inte resultatet 
och analysen av personalens upplevelser till gruppen av chefers uppfattning i allmänhet inom 
förvaltningen. 
 
”Syftet med den första delen i databearbetningen är att bekanta sig med data och etablera ett 
s.k. helhetsintryck genom att ostrukturerat läsa igenom de utskrivna intervjuerna. ”Denna ana-
lys innebär att man söker efter väsentliga utsagor i syfte att kunna avtäcka kvalitativa skillna-
der i undersökningspersonernas sätt att behandla innehållet i den företeelse eller i det objekt 
som varit i fokus.”15 I den andra analysfasen har jag på ett mer systematiskt och konkret sätt 
uppmärksammat skillnader och likheter i utsagor, där intervjuutsagor ställts mot varandra. I 
analysarbetet ingår först att identifiera helheten för att därefter beskriva de enskilda delarna. 
 
Den tredje fasen innebär att beskrivningarna kategoriseras i beskrivningskategorier. Dessa 
skall då vara intressanta i förhållande till den företeelse eller de objekt som diskuterats. Sam-
manställning av dessa som är relaterade till varandra genom att de innefattar olika uppfatt-
ningar om samma innehåll sker i en helhet vilket uttrycker de totala s.k. utfallsrummet.16 
 
Den fjärde fasen utgör utfallsrummet (de faktiska existerande uppfattningarna) huvudresulta-
tet. ”Utfallsrummet bildar därutöver grunden för en mera systematisk analys hur uppfattning-
arna förhåller sig till varandra.” ”När sådana analyser genomförs kan uppfattningarnas inbör-
des förhållanden resultera i principiellt olika kategorisystem.”17 
 

                                                           
12 Marton & Säljö 1998, Kognitiv inriktning vid inlärning, sid 80 
13 Starrin & Svensson 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, sid 122 
14 Ibid, sid 122 
15 Ibid, sid 125 
16 Ibid, sid 127 
17 Ibid, sid 127 
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2. Forskningsöversikt 
 
2.1 Förändringsarbete 
 
Det finns mycket forskning om vad som hindrar den enskilde individen att använda sig av 
kunskaper, och tillägna sig nya färdigheter. Däremot är det färre studier genomförda om hur 
detta påverkar reella arbetsgrupper, eller varför dessa blir defensiva och improduktiva.18 

 
Begreppet defensiva rutiner är ett sätt att försöka åskådliggöra när gruppen eller organisatio-
nen regelbundet reagerar på ett sånt sätt som hindrar öppenhet och lärande, eller blockerar ett 
innovativt samarbete och framväxande av organisatorisk effektivitet19. 

 
Organisatoriska rutiner är regelbundna och förutsägbara beteendemönster, vilka innehåller det 
organisatoriska minnet. Rutiner gör att varje medarbetare vet sina arbetsuppgifter och det 
finns inte så stort behov av att veta vad andra gör. Rutiner representerar också en ”vapenvila” 
genom att de minskar de intraorganisatoriska konflikterna. ”Rutiner blir därför en standard 
som chefer, makthavare och medarbetare håller konstanta. ”Detta innebär att de organisatoris-
ka rutinerna blir defensiva istället för offensiva, vilket kan innebära barriärer och hinder för 
verksamhetens utveckling”20. 

 
”Det är framför allt troligt att de organisatoriska rutinerna kan bli defensiva under kriser, svå-
ra krav, press och tryck.” ”Individer och grupper riskerar då att regrediera, och därmed mins-
ka möjligheten till realitetskontroll och reflektion. ”Detta sker om verksamheten inte kan han-
tera den uppkomna situationen.” ”Följden blir då en förstärkning och ett förlitande på de rå-
dande rutinerna (in absurdum), även om en rationell omvärldsanalys skulle tala om att ruti-
nerna har blivit otillräckliga, eller nu är felaktiga.” 
 
”Till skillnad från detta kan organisationen ha kapacitet att vara offensiv i förhållande till den 
ändrade omvärldssituationen. ”Rutiner behövs i varje verksamhet för att förenkla, spara energi 
men samtidigt finns kravet att kunna problematisera och reflektera över uppgiftens/uppdragets 
genomförande när förutsättningarna förändras.”21 
 
Undersökningar visar på att vi påstår oss göra (uttalad teori) ofta inte stämmer med det faktis-
ka beteendet (teori i praktiken). Denna skillnad i ord och handling förklarar de med vår oför-
måga att reflektera över vad vi gör och att lära av varandra. Forskningen visar att vi fastnar i 
våra egna antaganden och ogärna försätter oss i situationer som kan medvetandegöra detta22. 
 
I ett förändringsarbete utgår och styrs gruppens utveckling i första hand av individernas socia-
la behov. Den första fasen präglas av tillhörighet (inclusion). ”Duger jag” undrar den enskilde 
individen. Under denna fas upplever många osäkerhet och otrygghet. Gruppens normer är 
oklara, och medlemmarnas rollfördelning lika så. Kommunikationen är än så länge ganska 
ytlig. Atmosfären och klimatet i gruppen börjar få en positiv utformning. Medlemmarna bör-
jar känna sig hemma i gruppen, samtidigt som man hela tiden vill vara till lags. Denna fas har 
karaktär av smekmånad. En stark ledare kan med rätt handlag bidra till att gruppen upplever 
just denna tillhörighet. 

                                                           
18 Argyris, C & Schön, D, Theory in Practice-Increasing Professional Effectivness 
19 Argyris, C, Overcoming Organizational Defenses 
20 Nelson & Winter, S. G, An Evolutionary Theory of Economic Change 
21 Kylén, S, Arbetsgrupper med utvecklings och förändringsuppdrag, sid 3  
22 Argyris, C & Schön, D, Theory in Practice-Increasing Professional Effectivness 
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I den andra fasen i grupputveckling överväger kontrollen (control). Det börjar handla om vem 
som bestämmer. Den enskilde ligger inte längre lågt enbart för fridens skull och är inte lika 
villig att kompromissa som tidigare. Individen kräver mer och mer utifrån sina egna behov 
och efter egen vilja. Man håller inte längre inne med eventuellt missnöje. Det blir konfronta-
tioner kanske rent av konflikter. Gruppen är inte lika attraktiv som i inledningsskedet. Grup-
pens ledare börjar ifrågasättas, speciellt om denne är starkt uppgiftsorienterad och har lite 
intresse för det socioemotionella spelet i gruppen. 
 
Den tredje fasen är samhörighet eller närhet (affection). Eftersom gruppen nu fungerar och 
äger stabilitet i sitt vardagsarbete, kan gruppmedlemmarna ägna sina krafter åt samarbete och 
sina relationer. 
 
2.2 Skuggan 
 
Begreppet Skuggan myntades av upphovsmannen till den jungianska psykologin (analytiska 
psykologin) Carl Gustav Jung. Han menar att även om Skuggans arketyp är universell formas 
dess innehåll alltid i en kulturell kontext, det vill säga inom ramen för övertygelser, värde-
ringar, språk och myter. När dessa kulturella övertygelser och revir rubbas träder den kollek-
tiva Skuggan oftast fram och ger ibland ödesdigra konsekvenser. När individen eller kollekti-
vet känner maktlöshet är det lättare för Skuggan att bli mottaglig för kollektiv smitta än den 
medvetna personligheten. När de andra gör mörka primitiva saker, blir man rädd att anses 
som dum om man inte är med. Så ger människan efter för impulser som egentligen inte är 
hennes egna. ”I synnerhet händer det lätt i kontakt med människor av samma kön.”23 
 
Innehållet förvärvas under det enskilda livet. Det kollektivt omedvetnas innehåll är däremot 
arketyper som existerar städigt a priori. De arketyper som enligt Jung är tydligast empiriskt 
karaktäriserade, är de som oftast och mest intensivt påverkar eller stör jaget. Det är Skuggan, 
anima, och animus. Den som är lättast tillänglig för erfarenheten är Skuggan, ty dess natur 
låter sig i stor utsträckning härledas från innehållet i det personligt omedvetna. Undantag från 
den regeln är endast de tämligen sällsynta fall då personlighetens positiva egenskaper är bort-
trängda och jaget därför spelar en väsentligen negativ eller ogynnsam roll. Skuggan är ett mo-
raliskt problem som utmanar jagpersonligheten i sin helhet, ty ingen kan förverkliga Skuggan 
utan att uppbjuda ett stort mått av moralisk beslutsamhet. Vid detta förverkligande handlar det 
om att erkänna att också de dunkla aspekterna av ens personlighet existerar24 
 
När en person gör ett försök att upptäcka sin Skugga, blir han medveten om - och ofta skam-
sen över egenskaper och motiv som han har förnekat hos sig själv men som han så tydligt sett 
hos andra. ”Sådant som egoism, andlig lättja, tröghet, feghet, och habegär - kort sagt alla de 
småsynder som han förut har blundat för och sagt att: ”Det betyder ingenting. Förresten alla 
andra gör likadant.” Om man känner vreden sjuda inom sig när en vän förebrår en något fel, 
kan man vara säker på att just där hitta en sida av sin egen Skugga som man inte är medveten 
om.25 
 
En av Skuggans viktigaste funktioner ur psykologisk synpunkt är att försvara vårt revir. Re-
dan när vi är mycket små upptäcker vi att våra föräldrar kan dra tillbaka sin kärlek om vi grå-
ter eller straffa oss om vi har gjort fel. Då kan det hända att vi vägrar kännas vid våra tankar 
och känslor (förnekande). Våra föräldrar som själva är sårade barn försvarar sig mot sina egna 

                                                           
23 Jung C.G, Människan och hennes symboler, sid 169 
24 Jung C.G, Aion- Om självets symbolhistoria, sid 23-24 
25 Jung C.G, Människan och hennes symboler, sid 168 
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smärtsamma begravda känslor som kan välla fram när de stimuleras av naturlig spontanitet, 
nakna känslor och erotisk drift. 
 
När det gäller arbete och makt, är makt i sig naturligtvis inte ond. Det är när makt används 
som ett försvar som den ger upphov till skuggrelaterade problem på arbetet. Makt kan ut-
tryckas öppet genom skrämmande hot och kritiska kommentarer, eller genom att man behand-
lar andra med bristande respekt och alltid har behov att ha rätt. Eller den kan uttryckas passivt 
genom att man uppträder kränkande, insinuant eller reserverat på ett sätt som av andra uppfat-
tas som tyst maktdemonstration. I båda fallen leder det till känslor av överlägsenhet respekti-
ve underlägsenhet och skapar en förövare och ett offer. 
 
När någon ”attackerar” vårt revir eller personliga integritet försöker vi att undvika fördöman-
de, klander, straff, och för att kunna känna oss accepterade säger vi ”jag är inte sådan” eller 
”det gjorde inte jag ” till dem. På detta sätt förpassas så kallad negativt skugginnehåll som 
anses oacceptabelt till det: 

 
 Omedvetna i form av bortträngningar 
 
 Begravs i kroppen och förblir somatiskt 
 
 Tillskrivs andra i form av projektion 
 
 Medan de positiva dragen som anses som acceptabla förvandlas till vårt jagideal (identifi-

kation).26 
 

”Den kollektiva samhällsskuggan är den större ram inom vilken den personliga Skuggan ut-
vecklas.” ”Den bidrar till att på ett större plan via politik, ekonomi, utbildning avgöra vad som 
är tabu, och den formar därigenom individens och familjens persona.”27 
 
I dagens samhälle är det lätt för individen att ge vika för kollektivets uppfattningar om vad 
som är rätt och fel. Det är därför av största vikt att vi människor tillsammans för en intensiva-
re debatt, i frågor som rör etik, moral, medmänsklighet och medkänsla, för att undvika att 
mörka krafter tar över samhällsdebatten. 
 

                                                           
26 Zweig, Wolf, Lära känna din Skugga, sid 56 
27 Ibid, sid 59 
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3. Forskningsetiska ställningstaganden 
 

Eftersom jag arbetar som arbetsgivarrepresentant inom förvaltningen där jag skrivit uppsat-
sen, har det varit av största vikt att fundera och ta ställning i de forskningsetiska dilemman 
som jag kan utsättas för som forskare. Jag har jobbat 20-år inom offentlig sektor, och känner 
eller är bekant med många människor i organisationen. Trovärdigheten i mitt uppsatsskrivan-
de blir då att jag handskas med känsliga uppgifter som informanterna delgivit mig med stor 
sekretess. Därför har jag som forskare varit extra tydlig i min information till informanterna 
och i diskussionen med min handledare gällande individskyddet. 
 
I enlighet med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets principer28, finns det fyra 
huvudkrav för gällande individskydd, som jag tagit hänsyn till i genomförandet av studien. 
Dessa krav är: 
 

 Informationskrav 
 Samtyckekrav 
 Konfidentialitetskravet 
 Nyttjandekravet 
 

Informationskrav: Informanterna har enskilt blivit tillfrågade att delta i studien. Personerna 
har även blivit informerade om syftet med deras medverkan i projektet, och vilka villkor som 
gäller för deltagandet. Personerna har även upplysts om att deltagande är frivilligt, samt att de 
kan avbryta sin medverkan när som helst. 
 
Samtyckekrav: Medverkande har getts information om hur den insamlade informationen ska 
användas. Därefter samtycker den tillfrågade, eller avstår från att delta i studien. 
Samtliga fyra informanter har godkänt detta samtyckekrav. 
 
Konfidentialitetskravet: De personer som ingår i undersökningen har underättats och informe-
rats att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att personuppgifter ska förva-
ras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Varje enskilt svar ska då inte kunna 
urskiljas i resultatet. 
 
Nyttjandekravet: Deltagarna har informerat om att det bara är författaren som har tillgång till 
insamlad data och att de inte kommer att användas i något annat syfte. 
 

                                                           
28 Humanistisk–samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1999) 
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4. Bakgrund till förändringsarbetet 
 
4.1 Inledning 
 
I samband med inflytningen till det nya sjukhuset 1995 etablerades HIA-funktionen som en 
egen enhet med 12 vårdplatser, varav 4 platser för intensivövervakning. Intensivvårdsavdel-
ningen fick då 8 vårdplatser som sedermera minskades till 6. I samband med ombyggnationen 
för en ny större dialysmottagning utökades vårdplatsantalet för HIA till 16 vårdplatser. I de-
cember 2003 upphörde akutverksamheten inom kirurgi, ortopedi, och gynekologi vid sjukhu-
set. I den omstrukturering som följde diskuterades bland annat anpassningen av IVA-
funktionen till sjukhusets nya uppdrag. I oktober 2004 samordnades sålunda HIA och IVA i 
en gemensam funktion i för ändamålet ombyggda lokaler. Nya bemanningsplaner utarbetades 
och befattningarna i dessa ledighetsförklarades, och tillsättningen skedde genom internt an-
nonseringsförfarande. 
 
I samband med MBL förhandlingarna efterfrågade Kommunal en tydlig tidplan för alla om-
byggnader och anpassningar av lokaler. Tillsammans med Vårdförbundet vill man att perio-
den för den tillfälliga lokaliseringen för att undvika att problem i ett senare skede. 
 
En av personalgrupperna har i två skrivelser under 2004 kommenterat arbetsgivarens förslag 
till sammanslagning av avdelningarna och ställer där krav på hur processen om sammanslag-
ning och lokalanpassning ska utformas. Skrivelserna lades till handlingarna. 
 
Arbetsgivaren uppger vid nästa möte att arbetet är mer komplext än förvaltningsledningen 
tidigare bedömt, varför nu arbetsgivaren vid detta tillfälle redovisar ett nytt förslag för start av 
den nya enheten. Förslaget går ut på att man utser en projektchef och två dagliga samordnare, 
som tar varsin del av samordningsansvaret för personalgrupperna. 
 
Efter att samordningen kommit igång och enheten har fått sin slutgiltiga lokalisering avses en 
avdelningschef tillsättas för att ta hand om den nya enheten. 
Vid ett senare möte under 2004 aviserar arbetsmiljöinspektionen ett besök för att orientera sig 
om lokalerna för samordning av verksamheterna. 
 
Arbetsmiljöinspektionen lämnar en del synpunkter på framför allt den temporära förläggning-
en av enheterna. Arbetsgivaren redovisar också muntlig och skriftligt en skiss på beman-
ningsplanen för den nya samlade enheten, samt att en uppföljning av erfarenheter av beslutet 
skall ske efter en tid. 
 

4:2 Grundläggande antaganden innan sammanslagningen 

 
Till grund för samordningen låg ett antal antaganden från sjukhusledningen som kan samman-
fattas på följande sätt: 
 
 Underlaget för IVA är för litet för att motivera en egen avgränsad avdelning. Den måste 

samordnas med någon annan funktion. 
 
 HIA har genom sin relativt höga helgbemanning utrymme för att bedriva mottagnings-

verksamhet måndag till fredag. 
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 Även IVA har en relativt hög helgbemanning och därigenom samverkan med UVA. (Upp-
vakningsavdelningen). 

 
 Samlokalisering av HIA och IVA ger förutsättningar för att anpassa IVA-bemanningen till 

det nya uppdraget men med bibehållen beredskap både nätter och helger. 
 
4:3 Vad har hänt sett ur sjukhusledningens perspektiv efter drygt ett år 
 
De som har hänt sett ur sjukhusledningens perspektiv under denna period och fram till idag är 
att effekterna av samordningen så här långt inte blivit vad man tänkt sig. 
 
 En ny avdelningschef för verksamheten har externrekryterats och tillsats. 
 
 Personalkostnadsreduceringen som en följd av samordningen har inte blivit den förvänta-

de. 
 
 Arbetsmiljön uppfattas inte som lämplig, för det är för många människor som arbetar på 

en liten yta, vilket leder till en hög ljud och stressnivå. 
 
 Vårdmiljön är heller inte bra då det finns integritetsproblem. 
 
 Samarbetet och rutinerna mellan funktioner har inte blivit den förväntade. 
 
 IVA-personalen har blivit ett stöd för HIA istället för det förväntade omvända. 
 
 Kulturkrockarna har varit kraftigare än förväntat och minskat förutsättningarna för sam-

verkan, och de möjligheter till samordning och samverkan som lokaliseringen ger har en-
ligt arbetsgivaren överskattats. 

 
Mot bakgrund av detta, framstår behovet enligt den nya sjukhusdirektören av att göra en sam-
lad konsekvent uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
 
4:4 Det nya uppdraget efter drygt ett år 
 
Det nya uppdraget från sjukhusledningen är att se över och utvärdera effekterna av samord-
ning och samlokaliseringen av HIA/IVA, men även att föreslå åtgärder som motverkar nega-
tiva effekter och förstärker positiva effekter av samordningen. Målet med uppdraget är att 
hitta åtgärder och förändringar som eliminerar eller minskar nuvarande brister i arbets- och 
vårdmiljö. Arbetet ska bedrivas med den förutsättningen att de förslag till förändring och åt-
gärder som lämnas inte medför ytterligare större ombyggnationer eller ökade personalkostna-
der. 
 
4:5 Arbetsformer för det nya uppdraget 
 
Arbetet ska bedrivas med representation från berörda fackliga organisationer i enlighet med 
medbestämmandeavtalet. Det ska genomföras i fyra olika steg med avrapportering till sjuk-
husledningen och M-grupp innan arbetet går vidare i nästa steg. 
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Steg 1 - Analys och kartläggning 
Det första steget i processen innefattar en beskrivning av samordning och samlokalisering sett 
ur medarbetarnas synvinkel. Sammanfattningen av denna uppsats kommer då att vara en del i 
diskussionen, analysen och kartläggningen av projektet. Uppdraget för det ingående delarna 
HIA och IVA, skall också beskrivas liksom belastningen på de olika delarna. Till grund för 
dessa beskrivningar ska det ligga faktaunderlag i form av statistik med vårdvolymer, vård-
tyngder, vårdtider och diagnosgrupper. 
 
Steg 2 - Utarbetande av alternativa förslag 
Efter rapporteringen till sjukhusledningen och M-grupp och eventuella förtydligande av upp-
draget och arbetsformer ska arbetet i ett andra steg leda till framtagande av olika alternativa 
förslag till åtgärder och förändringar. En grov värdering av dessa ska ske och en prioritering 
ska föreslås. 
 
Steg 3 - Djupanalys av prioriterade åtgärdsförslag 
Efter avstämning med sjukhusledning och M-grupp, görs en djupare analys av några priorite-
rande förslag till åtgärder och förändring. 
 
Steg 4 - Val av slutförslag 
Efter avstämning med sjukhusledning och M-gruppen (Medbestämmande gruppen), väljs ett 
slutförslag som ytterligare bearbetas till underlag för förhandling och beslut. 
 
Tidsplanen är att arbetet bör genomföras under våren 2006, med målet att kunna genomföra 
eventuella åtgärder och förändringar inför starten av höstens verksamhet i mitten av augusti 
2006. 
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5. Presentation av informanten 
 
För att skydda individerna som deltagit i studien har jag valt att begränsa presentationen av 
informanterna. Eftersom jag tidigare tagit upp forskningsetiska problem som ett trovärdigh
sproblem

et-

                                                          

29 och preciserat dessa, har det varit av största vikt att inte avslöja mer än vad som 
framkommer i denna presentation. Förvaltningen och avdelningen är inte större än att infor-
manternas namn med lätthet kan spåras om informationen blir för omfattande. 
 
Alla informanter har en bred erfarenhet av att arbeta inom en sjukvårdsförvaltning, och har 
arbetat minst 25 år. 
 
Adam IVA sjuksköterska: Han har arbetat inom sjukvården sedan 1982. Han har en bred 
kompetens inom intensivsjukvården. 
 
Asta IVA sjuksköterska: Hon arbetade först som undersköterska på 80-talet, och blev klar 
som sjuksköterska för tjugo år sedan. Hon har även arbetat på ett större länssjukhus med me-
dicinsk intensivvård. Även Asta har en bred kompetens inom sitt yrke, och är väl insatt i det 
politiska livet. 
 
Barbro HIA sjuksköterska: Hon har jobbat inom sjukvården sedan 70-talet, och blev klar sjuk-
sköter på 80-talet. Arbetade en tid på en medicinvårdsavdelning innan hon började arbeta 
inom hjärtsjukvården. 
 
Britta HIA undersköterska: Har arbetat inom vården i över fyrtio år. Hon har arbetat som un-
dersköterska sedan mitten av 80-talet. 
 

 
29 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1999) 
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6. Resultatsammanfattning 
 
I uppsatsen har fyra personer, en man och en kvinna intervjuats. För att skapa ett flöde i resul-
tatsammanfattningen i den fenomenografiska tolkningen, har jag sökt relationer mellan kate-
gorisystem och intervjudata, som sedan beskriver data. Detta har resulterat i fem kategorisy-
stem, som följer ett flödesschema som beskriver processens gång i förändringsarbetet inom 
förvaltningen. Kategorisystemen är: 
 
 Beslut och rutiner i ett förändringsarbete 
 Krav, press och tryck 
 Skuggprojektioner 
 Resultatet av sammanslagningen, 
 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
 
Utifrån detta har ett flertal beskrivningskategorier (BK) skapats kring varje kategorisystem. 
Därefter har likheter, olikheter och en kort sammanfattning gjorts. 
 
6.1 Beslut och rutiner i ett förändringsarbete 
 
I uppfattningen om förändringsarbetet hanterats enligt lagar och avtal (BK:1) säger Adam 
(IVA) att ”det kan jag inte ge mig in på, jag inte var inte delaktig i hela upplägget.” Asta 
(IVA) upplever att lagar och avtal ” följde man inte heller.” Personalen ”tog upp massa farhå-
gor från början.” ”Några av de stora farhågorna var att man sakande medicinsk säkerhet och 
kompetenskrav.” 
 
Britta (HIA) upplever och säger att ”jag är ju dålig på det här med lagar och avtal, det var ju 
inte positivt för det nya sjukhuset.” Barbro (HIA säger att ”det vet jag inte”, och att ”det 
genomfördes ju under tvång.”) 
 
Om det fanns möten gällande MBL (BK: 2), (medbestämmande lagen) upplevde Adam 
(IVA) at ”det fanns ju vissa grupper som var med, delaktig i vissa möten och sådär”, medan 
Asta (IVA) säger ”nej, inte direkt så. Det kom ju till mötena när vi ringde så fick dom komma 
hit, det var inga medbestämmandemöten.” 
 
Britta (HIA) säger att ”det gjorde det ju”. Men hon säger samtidigt att det förekom ”fast inte 
jag var involverad i det” menar hon. 
Barbro säger också att det förekom möten gällande medbestämmande avtalet. Hon säger ”ja, 
vi satt med i en sådan grupp där vi fick tycka till.” 
 
Kan det finnas någon oklarhet i beslutet att slå ihop arbetsplatserna? (BK:3) Adam (IVA) 
säger att ”det är en fråga som jag heller inte kan gå in på, vad politikerna sa och tyckte, hade 
jag inte en aning om.” När sedan frågan leds in på antal platser och inriktning för verksamhe-
ten blir svaret ” Jo, det fanns ju en stor oklarhet när det gäller IVA.” ”Det var en strid på kni-
ven hur många platser IVA skulle ha.” ”Akutkirurgin försvann ju, men att det skulle bli ett så 
medicinskt inriktat som det blivit trodde jag vi inte.” ”Vi blev helt enkelt överkörda.” Asta 
(IVA) säger att ”3A beslutet (politiskt beslut) inte säger att vi måste flytta ihop.” ”Den säger 
heller inte att intensiven ska bort.” ”Så tolkade den förra sjukhusdirektören det att intensiven 
skulle bort.” ”Han hade inte den medicinska kunskapen, alltså så förstod han inte bättre.” ”och 
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många tror ju att hjärtavdelningen och hjärtintensiven är samma sak.” ”Man har inte exakt 
bestämt vad som ska finnas på Bollnäs sjukhus.” ”Beslutet är oklart.” 
 
Britta (HIA) säger att ”det kan jag inte svara på.” På frågan när det gäller antal platser på IVA 
blir svaret ” Ja, det har ju varit oklart hela tiden.” ”Dom säger fyra platser men har bemanning 
för två, där vet man inte vad som är rätt eller fel.” Barbro (HIA) säger att ”dom skulle ju spara 
pengar men jag vet inte vad dom sparade.” När det gäller själv beslutet så säger hon att ”det är 
inte jag insatt i.” ”Det var ju bara ett beslut på att det skulle vara så här, det kändes som om vi 
blev överkörda.” 
 
På frågan om det fanns gemensamma rutiner mellan personalgrupperna (BK:4) och hur 
dom i så fall fungerade, upplevde Adam (IVA) att ”det diffar väldigt mycket, den verksamhe-
ten finns inte.” ”Det finns inte en hjärtsjuksköterska som kan gå in i vår verksamhet, dom vill 
inte.” ”Förslaget finns men oviljan är väldigt stark” tillägger han. ”När det gäller hjärtsystrar-
na så är dom mest internt utbildade, och vi har ju våran IVA utbildning som vi har från hög-
skolan.” ”Då blir man fast till det man utbildat sig till, så är det ju bara.” Asta (IVA) upplever 
att ”det som är fel är att det flesta som jobbat på IVA har jobbat på vanliga avdelningar, så vi 
kan rutinerna, och vi vet hur man arbetar och förstår den verksamheten.” ”Men ingen av dom 
som jobbar på avdelningarna har jobbat som sköterska på intensiven.” På den nya arbetsplat-
sen HIA/IVA ”kan vi ersätta dom (hjärtsjuksköterskorna), men dom kan inte ersätta oss (IVA 
sjuksköterskor).” 
 
Britta (HIA) upplever att ”det har ju gått ett år, och ännu har vi inte riktigt flyt på det hela, det 
har blivit bättre men, ja.” Vissa är duktigare än andra, och sen är det fortfarande det här att 
man blir grupper, IVA och HIA, det blir ju så.” När Barbro (HIA) får samma fråga om ge-
mensamma rutiner så upplever hon att ”nä, det är dåligt.” ”Nja, det var väl någon grupp som 
skulle håla på med det där.” ”Det ser ut som om dom jobbar för sig och vi för sig.” 
 
Likheter 
Tre av informanterna upplever att dom inte riktigt vet om förändringen hanterats enlig lagar 
och avtal. Adam (IVA) säger ”att det kan jag inte ge mig in på, för jag var inte delaktig i hela 
processen.” Britta (HIA) säger ”att jag är ju dålig på det här med lagar och avtal”, och Barbro 
(HIA) säger ”det vet jag inte, för det genomfördes ju under tvång.” 
 
Det fanns möten gällande MBL säger tre av informanterna, men det var stora oklarheter för 
IVA gällande antal platser. Dom gemensamma rutinerna som skulle innebära samordnings-
vinster för både arbetstagare och arbetsgivare har uteblivit. Adam (IVA) upplever att rutinerna 
”diffar väldigt mycket”, och den ”verksamheten finns inte.” Asta (IVA) upplever att ”vi kan 
ersätta dom” (HIA), ”men dom kan inte ersätta oss (IVA)”. Britta (HIA) upplever att ”det inte 
finns ett riktigt flyt på det hela”, medan Barbro (HIA) upplever att det är ”dåligt” med gemen-
samma rutiner. 
 
Olikheter 
Asta (IVA) upplever att till skillnad från dom andra informanterna att det fanns stora oklarhe-
ter i beslutet att slå ihop enheterna. Hennes upplevelse av sammanslagningen präglas av en 
oklarhet i beslut då hon säger att ”beslutet 3A (de politisk beslutet) inte säger att vi måste flyt-
ta ihop.” ”Den säger heller inte att intensiven ska bort” menar hon. ”Så tolkade den förra 
sjukhusdirektören det.” ”Han hade inte den medicinska kompetensen”, ”alltså förstod han inte 
bättre” tillägger hon. 
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Sammanfattning 
Det finns inte så stora skillnader i informanterna upplevelse om beslut och rutiner i föränd-
ringsarbetet. Informanterna menar att man inte har kunskaper i lagar och avtal, förutom Asta 
(IVA) som menar att arbetsgivaren inte följde dessa i processen. Det fanns möten gällande 
MBL (medbestämmande lagen) upplever tre av informanterna, medan Asta (IVA) upplevde 
att det inte var några medbestämmandemöten. 
 
Det fanns oklarheter i beslutet gällande IVA och antal platser upplever tre av informanter, 
medan Barbro (HIA) säger att hon inte är insatt i beslutet och att ”dom skulle spara pengar, 
men jag vet inte vad dom sparade.” ”Det kändes som om vi blev helt överkörda” tillägger 
hon. När det gäller gemensamma rutiner så är informanterna eniga om att det inte blev bra. 
Rutinerna kan summeras enlig följande: 
 

 ”Det diffar väldigt mycket, den verksamheten finns inte” 
 ”Vi kan deras jobb, men dom kan inte vårt jobb” 
 ”Det har gått ett år och vi har ännu inget flyt” 
 ”Det är dåligt” 
 ”Det ser ut som om dom jobbar för sig och vi för sig” 

 
6:2 Krav, press och tryck 
 
Upplevelsen att det fanns revir (BK:1) mellan grupperna anser Adam (IVA) att ”ja, det fram-
kommer ju här.” ”Vi jobbar med cirkulation och respiration och dom jobbar specifikt med 
hjärtan.” ”man kan säga såhär, det är ungefär som en neurolog eller kardiolog ska jobba med 
en IVA doktor. Så långt har det gått.” En annan jämförelse som Adam gör är att ”en sjuksys-
ter är en sjuksyster, så är inte vården idag.” ”Dom måste respektera att alla sjuksyrror specia-
liserat sig.” 
 
Asta (IVA) upplever också att det förekommer ett revirtänkande mellan yrkesgrupperna. Hon 
säger ”ja, det gör det, ja absolut det gör det ju.” ”Vi springer med bäcken och vi springer med 
matbrickor, bäddar sängar åt patienter, och då har vi blivit undersköterskor igen.” På frågan 
om revirtänkandet skapas p.g.a. att yrkesgrupperna tänker olika eller om det finns oklarheter 
hur man ska jobba tillsammans upplever hon båda delarna. Hon säger att ”Jo, men det är nog 
båda två det där, oklarheter att man inte förstår varandra, vad man gör.” Hon tillägger att ”vis-
sa känner sig hotad och sämre.” 
 
Britta (HIA) upplever ”att på något sätt vill man visa att man kan den här biten bättre, fast 
hjärtsystrarna tycker att det här klarar vi galant, och det här har vi gjort förut.” Men hon upp-
lever själv att ”det är bra att båda sidorna finns, men samtidigt klagar IVA på att dom inte har 
några patienter.” Barbro (HIA) upplever ”att så är det ju”. Hon menar ”att dom går inte över 
frivilligt till oss”, och ”dom har kunnat gå introduktion hos oss om viljan funnits.” 
 
På frågan om det fanns ett behov av att veta vad dom andra gjorde (BK: 2) upplevde Adam 
(IVA) att ”den känslan har man bakom ryggen hela tiden, så ska det inte vara på en arbets-
plats.” Adam beskriver också på vilket sätt han upplever problemet med att säga”, ”har vi 
mycket jobb så är det ok för vår verksamhet, dom kan inte komma över och hjälpa oss utan 
sätter sig och fikar.” Men tillägger att ”vi måste börja respektera varandra.” Asta (IVA) säger 
”ja absolut, då är det där igen att vi ser.” Hon tillägger att ”många av oss har jobbat på avdel-
ningar så vi vet vad man gör där.” 
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Britta (HIA) säger att ”det ser vi väldigt väl, för att dom har så lite patienter.” Hon medger 
samtidigt att ”det har blivit bättre, det var det största problemet från början.” Barbro säger att 
”det har vi funderat på hela tiden, vad dom gör.” Hon tillägger att ”nu harr det gått ett år och 
man struntar i det, man orkar inte bry sig.” 
 
På frågan om det finns eller fanns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut som finns 
idag (BK: 3) upplevde Adam (IVA) att ”det finns det från båda håll att vi ska göra en radikal 
förändring på verksamheten.” På frågan om att flytta IVA personalen och jobba helt med 
UVA tillägger han att ”nu har vi inte diskuterat med alla, men dom som vi diskuterats hittills 
är dom väldigt positiv till det.” 
 
Asta (IVA) upplever att starkt kollektivt stöd för ”alla vi pratar med” säger hon upplever att 
de borde vara något annat än de som finns idag. Hon upplever också att ”en del har tolkat våra 
arbetsmiljöproblem som sammanslagningen på fel sätt, att det är vi som har samarbetspro-
blem med varandra.” Hon menar att ”verksamheterna blir inte bra tillsammans, när man blan-
dar två sådana verksamheter tillsammans.” Hon tycker även att ”det är vi överens om all-
ihop”, och att ”det pratar dom helt öppet om.” Hon tillägger att ”någon av verksamheterna 
byter lokaler”, så skulle en annan samarbetspartner som anestesisjuksköterskorna var en na-
turlig samarbetspartner. 
 
Britta (HIA) upplever inte att det finns stöd för något annat och säger att ”nä, dom pratar ju nu 
att vi ska göra om på något vis, men hur dom tänkt sig vet jag inte.” Hon säger också ” att då 
vad jag förstår så blir vi delade igen då”, ”och varför inte gjort det från början, då har vi slup-
pit allt det här.” Barbro (HIA) upplever ”att det är vi hundraprocent överens om alla ” och hon 
tillägger ”att det är ohållbart, att vi måst göras något.” 
 
Likheter 
Samliga informanter upplever att det förekommer revirtänkande mellan yrkesgrupperna, och 
det finns ett behov av att veta vad ”dom andra” gör. Likheter 
Samtliga 
Olikheter 
På frågan om det fanns eller finns ett kollektivet stöd för något annat än vad som finns idag 
skiljer sig informanternas uppfattningar. Adam (IVA) upplever att ”det finns från båda håll, 
att vi ska göra en radikal förändring av verksamheten.” Asta (IVA) upplever också att det 
finns ett starkt kollektivt stöd, och där hon säger att ”det är vi överens om allihop”, och ”det 
pratar vi om helt öppet”. Britta (HIA) upplever inte att det finn sett kollektivt stöd för något 
annat än vad som finns idag, medan Barbro (HIA) upplever ”att det är vi överens om alla). 
 
Sammanfattning 
Informanterna upplever att det förekommer revirtänkande mellan yrkesgrupperna, och ett be-
hov av att veta vad ”dom” andra gör. IVA personalen menar också att yrkesgrupperna arbetar 
så olika att man inte förstår varandra. Enligt informanterna så finns det ett brett kollektivt stöd 
för något annat än vad som finns idag, och en av informanterna menar att alla på arbetsplatsen 
pratar om detta helt öppet. Stödet i frågan kommer ifrån de tre sjuksköterskorna, medan un-
dersköterskan inte har samma upplevelse. 
 
6.3 Skuggprojektioner 
 
På frågan om informanterna känt sig upprörd och arg under processens gång (BK: 1) svarar 
Adam (IVA) ”ja, det har man väl, inte för att jag lagt någon större energi på det.” Han menar 
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också att ”vi har känt att vi är totalt överkörda i det här”. ”Dom manglade oss, ska ni vara 
kvar här på sjukhuset så, annars kan ni sticka, så kändes det ju.” På frågan om det varit en stor 
frustration svarar han ”ja visst, absolut”. Asta (IVA) skrattar när hon får frågan, och tillägger 
”många gånger.” På vilket sätt menar hon att ”det är det här att man alltid börjar ju alltid med 
att vara saklig, så har vi verkligen jobbat.” ”Vi har suttit i arbetsgrupper och varit sakliga”, 
Men ”ingen bryr sig om vad vi säger, vi har ingen delaktighet på det här sjukhuset.” 
 
Britta (HIA) säger att ”jo då, det har jag gjort, just det här att man tycker att dom inte hjälper 
till som dom ska, vi är ju till för patienterna” tillägger hon. Hon säger vidare att ”jag såg ju 
fram emot att vi skulle vara stor personal så att vi kunde hjälpa varandra, den hjälpen fick vi 
inte, och det var därför som det blev jättejobbigt.” Barbro (HIA) säger att hon blivit upprörd 
och arg. ”Ja att vi blev överskörda, sen är det bara att hugga i och jobba.” Hon tycker att det är 
”jobbigt att ansvara på nio tio patienter, då vill inte jag att dom sak ta våra akuta hjärtan, och 
det förstår jag att dom inte vill” säger hon. ”Men det är så mycket annat som ligger där, som 
en IVA syster måste klara av.” 
 
På frågan om informanterna tycker att någon varit elak under processen (BK: 2), säger 
Adam (IVA), att ”skulle man reagera med hjärtat så skulle man ha blivit skitförbannad, man 
måste ju hela tiden försöka att reagera realistiskt och titta på orsaken, och vad det beror på.” 
Han svarar däremot inte på om någon speciell person varit elak. Asta (IVA) upplever att ”en 
del på hjärtavdelningen varit riktigt oförskämda.” Hon säger även att vissa personer ”vänt 
ryggen till, och inte svarat när man har pratat med dom eller frågat någonting.” Hon säger 
ytterligare att ”man blir ju galen ibland.” ”Det finns ingen respekt för våra revir.” Hon upple-
ver också att ”vi trodde att alla var emot oss det första halvåret.” ”Om man kom in ensam som 
IVA personal” i fikarummet ”där det endast var hjärtpersonal ” så blev ”dom knäpptyst.” 
 
Britta (HIA) ger ett kort svar på frågan då hon säger ”ja, det kommer ju det också.” ”Ja, det är 
ju som jag upplever det.” Barbro (IVA) upplever att hon ”inte vet”, och samtidigt säger hon 
att det förekommit ”osämja mellan personalgrupperna”, och att det ibland ”varit väldigt otrev-
lig stämning.” 
 
Är det befogat att någon fått bära skulden under processen (BK: 3), svarar Adam (IVA) 
”nja, det är hemskt svårt att säga.” ”Penningen påstås inte räcka till, men man behandlar pen-
ningen så oerhört illa.” ”De skulle tydligen bara beslutas.” ”För dom som styr den här verk-
samheten, och det var ju Markström (tidigare sjukhusdirektör).”Som beslutade att det skulle 
genomdrivas.” 
 
Asta (IVA) säger ”Ja, det måste man ju säga.” ”Det yttersta ansvaret har naturligtvis chefen 
Rolf Markström (tidigare sjukhusdirektör).” ”Han skulle dels kunna motivera oss, om det inte 
var hans personliga idéer att flytta ihop.” ”Därför är det han som är ansvarig för att vi kunnat 
ha andra samarbetsgrupper och att man lyssnat på oss i tid.” ”Sen finns det en massa andra 
chefspersoner däremellan, och facken har också ”varit väldigt svaga.” 
 
Britta (HIA) upplever också att finns någon som fått bära skulden under processen och det är 
”sjukhusdirektören (tidigare sjukhusdirektören) och dom som bestämmer” menar hon. ”Vi går 
till våra chefer och dom rycker på axlarna och kan inte göra något för det är så bestämt.” ”Vi 
får ingen hjälp där”, tycker hon. Barbro (HIA) upplever däremot att det finns ”inte någon per-
son som hon vill halshugga.” 
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På organisationsnivå (BK: 4) upplever Adam (IVA) att där är ”politikerna och landstinget” 
som bär skulden för problemen. Han säger också att ”det är starkare krafter längre bort som 
styr”, och ”cheferna bara får hänga med, gå på sina möten, och få sina direktiv.” Sådant ”kan 
man inte reta sig på”, tycker han. Asta (IVA) upplever att ”det är Rolf Markström”, (tidigare 
sjukhusdirektör) som bär skulden för problemen. 
 
Britta (HIA) upplever också att det var Rolf som bär skulden på organisationsnivå. Hon tyckte 
”det var mycket möten med honom när han körde som värst.” ”Då hade han bestämt sig för 
det här racet” menar hon. ”Det är klart att man får några guldkorn från något annat håll om 
man klarar det.” Barbro (IVA) säger att ”man har inte varit insatt i turerna”, ”man har fullt 
upp med att jobba”, och dom har ”tagit upp problemen massor av gånger men det händer ing-
enting.” 
 
På frågan om man upplever att det finns eller fanns någon grupp av individer, som på ett 
rätt eller orätt sätt fått bära skulden om problem uppstått (BK: 5) upplever Adam följande. 
”Ja, interna intriger är det ju.” Han säger också att han ”hört att folk gråtit innan dom gått från 
arbetspasset, och gruppbildningar är det väl alltid inom arbetsplatsen.” Asta (IVA) tycker frå-
gan om någon utmålats som Svarte Petter säger hon. ”Intressant när du säger Svarte Petter.” 
”Vi hade nyligen en träff bara med IVA personalen”, ”och då satt vi och pratade om det här 
att vi är ju som Svarte Petter”, man vill ha med oss, men ingen vill ha Svarte Petter.” 
 
Britta (HIA) säger ”det tycker jag inte”, ”inte som jag upplever det.” Barbro (HIA) säger att 
hon inte vet som beslutade om sammanslagningen. Hon tillägger att ”det var väl av ekono-
miska skäl, så hon uppfattat det.” ”Det är väl sjukhusdirektör och verksamhetschef och det 
kommer väl högre uppifrån” tillägger hon. 
 
På frågan om det fanns eller finns individer som på ett rätt eller orätt sätt fått bära skulden 
om problem uppstått (BK: 6) så har tre av informanterna gett sin syn på frågan, som beskrivs 
under tidigare beskrivningskategorier. Adam (IVA) är den enda av informanterna som utveck-
lar frågan. ”Det har funnits doktorer som skrikit åt oss att vi inte pratar och samarbetar med 
medicinarna”, och ”att vi bara vänder oss bara till narkosdoktorerna.” ”Vi har blivit lärda att 
samarbeta med narkosdoktorerna så länge vi har IVA patienter” tillägger han. ”Sen finns det 
nästa steg bland undersköterskor och sjuksköterskor, det har alltid funnits.” ”Det kan dom inte 
lösa problemet”, med annat än att separera oss från verksamheten.” 
 
”När det blir tydliga problem är det lätt att det förekommer hot om uppsägning eller andra 
saker i samband med en sammanslagning (BK: 7). Adam (IVA) säger ”ja, det har det väl 
gjort.” ”Det har man hört”, det finns dom ”som ville sluta och inte vara med i verksamheten.” 
På frågan om det var lika på hjärtavdelningen svara han ”nej.” ”Vi är med som om katten har 
släpat in oss och så känner vi fortfarande.” ”Vi får knappt åka på någon kurs” tillägger han. 
Asta (IVA) säger att ”ja, det gjorde det ju från början med själva sammanslagningen.” Hon 
menar också att ”poängen med sammanslagningen var ju att kunna minska på personalbe-
manningen.” ”Jag kände mig aldrig hotat själv men det var ju en del som visade sig aggressi-
va och så där.” Hon säger också att ”vi pratade om sånt många gånger, men att vi var ändå 
ingen enad grupp som var så stark.” 
 
Britta (HIA) säger att ”ja, dom pratade på det, och det finns generellt bland IVA syrrorna att 
dom ska ta ledigt, och jag tror att dom upplever det värre än vad vi har gjort.” Barbro (HIA) 
upplevde att ”det var ingen som ville följa med.” ”Alla är ju rotade och har familjer”, och ”det 
känns som vi är två avdelningar” tillägger hon. 
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När man gör stora förändringsarbeten, så förekommer det ibland att man göra vissa kom-
promisser (BK 8). Adam (IVA) upplevde att ”någon kompromiss fanns det ju.” ”Men att dom 
som fick vara med där kände ändå att piskan fanns. ”Han upplevde också att arbetsgivaren 
menade att dom skulle ”flytta på övervåningen och komprimera verksamheten.” Då var det 
bara att ”följa med, eller också får man dra.” Asta (IVA) säger ”nä, inte alls.” ”vi blir helt 
överkörda, och så känner också narkosläkarna som styr IVA verksamheten.” 
 
Britta (HIA) upplever att ”kommer ni upp till den nya avdelningen så blir det mycket bättre.” 
”Men det visade sig snart nog att vi fick ha patienter i korridoren.” Barbro (HIA) säger där-
emot att hon ”inte vet.” 
 
Det är vanligt att människor i ett förändringsarbete på olika sätt upplever maktlöshet och 
frustration (BK: 9). Adam säger ”absolut, en av dom är jag.” Detta beror på ”att man inte kan 
påverka och göra någonting.” Han beskriver vidare att han ”känner att den medicinska kom-
petensen kommer att försvinna.” Asta (IVA) får inte den frågan. 
 
Britta (HIA) ”ser signaler mellan varven.” Barbro upplever ”att man är så maktlös att det spe-
lar ingen roll hur mycket man protesterar.” 
 
Likheter 
Samtliga informanter upplever att dom någon gång varit upprörd och arg under processens 
gång, samt att det finns någon eller några som varit elak under tiden. Tre av informanterna 
anser att det är befogat att någon fått bära skulden under processen. Tidigare sjukhusdirektö-
ren (Rolf Markström) är den person som informanterna syftar på. Britta (HIA) säger att ”man 
har inte varit insatt i turerna” och hon haft full upp med att jobba. Däremot så svarar hon ut-
förligt på frågan om det finns eller fanns någon grupp av individer som fått bära skulden. Då 
säger hon att ”det är väl sjukhusdirektören och verksamhetschefen som fått bära skulden”. 
Även landstinget som arbetsgivare och politikerna får ta del av skulden från en av informan-
terna. Samtliga informanter upplever också att det förekommit någon form av hot om uppsäg-
ning eller andra saker i samband med sammanslagningen, och tre av informanterna upplever 
att dom någon gång känt maktlöshet och frustration. 
 
Olikheter 
Om det finns några klara olikheter så är på frågan om det förekom några kompromisser vi 
sammanslagningen. Adam (IVA) upplevde att ”någon kompromiss fanns ju”. Asta (IVA) sä-
ger ”nä, inte alls”. Britta (HIA) inte direkt på frågan medan Barbro (HIA) säger däremot att 
hon inte vet. 
 
Sammanfattning 
Alla informanter upplever att dom varit upprörd och arg under processens gång. Att man bli-
vit överskörd av arbetsgivaren, och att arbetsgivaren inte lyssnat är några exempel på svar 
från informanterna. Att vissa personer varit elak under processen är också en del i en frustra-
tion och besvikelse att i processen. Här pekar informanterna på osämja mellan personalgrup-
perna, och vissa yrkesgrupper inom dom egna leden. Skulden till problemen lägger informan-
terna på den tidigare sjukhusdirektören (Rolf Markström), men även politiker, chefspersoner, 
och facken får bära en del i skulden menar informanterna. 
 
IVA personalen upplever sig som ”svarte Petter” och även en grupp som ”katten har släpat 
in”. De förekom hot om uppsägning i samband med sammanslagning menar tre av informan-
terna, men en informant från IVA menar att man pratade om detta, men det fanns inte något 

 20



riktigt kollektivt stöd för att låta ord gå i handling. Det förekom kompromisser vid samman-
slagningen för att få IVA personalen att stanna kvar upplever en av informanterna medan den 
andra informanten från IVA menar att det inte förekom någon som helst kompromiss. HIA 
informanterna svarar inte på frågan. Att människor upplevt maktlöshet och frustration kopplar 
informanterna till sig själva och att man inte kunnat påverka processen på olika sätt. 
 
6.4 Resultatet av sammanslagningen 
 
På frågan hur informanterna upplever sammanslagningen idag (BK: 1) upplever Adam 
(IVA) att ”nu har det bara blivit sämre”. ”Från början var det lite inbollstrat”, och vi var in-
bjudna till Vallsta på mat, föra att försöka få ihop teamet.” ”Men det fanns ingen inriktning på 
hur teamet skulle arbeta.” menar han. Asta (IVA) medger att ”många saker har blivit bättre”, 
och att det inte är ”lika fientlig stämning”. ”Man pratar mycket roligt med många, och vi har 
lärt känna varandra” tillägger hon. Hon ser att ”fler och fler av IVA personalen försvinner” 
och blir en mindre personalstyrka”. 
 
”Detta leder till att medicinkliniken tar mer och mer av intensiven både gällande platser och 
gällande personal”. Hon upplever att ”IVA personalen blir mindre och dom håller på att dö 
ut”. Hon tillägger att personalen på IVA ”kan få ledigt hur lätt som helst, för att bl.a. söka 
jobb som har varit svårt under historien”. ”Många tror att vår nya chef har ett uppdrag att 
stänga IVA”. 
 
Britta (HIA) har inget svar på den frågan medan Barbro (HIA) upplever att hon ”inte ser nå-
gon ljusning”. Hon tillägger att ”snarare att man blir mer och mer förvånad att det får fortgå”. 
Hon menar också att ”cheferna skulle ha tagit ett större ansvar för det här”. 
 
När man slår ihop en arbetsplats och jobbat ihop ett team, så kan personalen uppleva att det 
finns många fördelar och interna styrkor på arbetsplatsen (BK: 2). Adam (IVA) upplever att 
”den ligger ju hela tiden på HIA”. Han tillägger att ”dom har ett väldigt duktigt och starkt 
team vad gäller kompetensutveckling”. ”Vad det gäller oss så tappar vi kompetens varje år” 
menar han. Asta (IVA) säger ”nej” och vidareutvecklar inte svaret ytterligare. Britta (HIA) 
upplever att styrkan ligger i det ”personalmässiga”. Hon menar också att ”patienterna blir väl 
omhändertagna, och att det finns en pacemakermottagning, sviktmottagning och hjärtskola”. 
Barbro (HIA) upplever ”när det blir akuta fall och vi har så fullt upp att man har sju patienter, 
och några är dåliga, då har vi jätte mycket stöd av IVA”. I sådana akuta fall ”då sitter inte det 
i viljan att hjälpa till”. 
 
När det gäller eventuella interna svagheter på arbetsplatsen (BK: 3) säger Adam ”som tidi-
gare”. Med detta menar han att svaret finns i förra frågan. Asta (IVA) säger ”när det ligger en 
IVA patient och en annan bredvid då ser vi ju mycket för vi måste ju vara med våra patien-
ter”. ”Det har ju hänt flera gånger att vi sett att dom behövt en helt annan hjälp” ”Då har vi 
gett lite tips och så”, och ”det har inte mottagits med tacksamhet, utan tvärtom att dom blivit 
sårad”. ”Så inte ens på avdelningen kan man ta emot att vi har eller kan se på ett annat vis” 
tilläger hon. 
 
Britta (HIA) säger att hon ”inte tror på storleken”, och att ”det inte fungerar med så mycket 
personal”. Sedan upplever hon att ”det är ju så många olika viljor som helst”. Hon tillägger 
”att undersköterskorna idag inte får någon utbildning alls, och den biten har ju haltat länge”. 
Barbro (HIA) menar att det är rörligt och stökigt på arbetsplatsen då ”avdelningen har besöks-
tid hela dagarna så är det oroligt med folk som rör sig och det är många telefoner som ringer”. 
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”Störningslarm och andra larm”, och ”som sjuksköterska så blir det att alla drar och sliter i 
en”. ”Sedan har vi läkare som inte har hållit måttet” tillägger hon. 
 
På frågan om externa möjligheter med avdelningen för att den ska överleva (BK: 4) svarar 
Adam (IVA) ”nja, det är väldigt svårt med den här verksamheten för att ingen mår bra, och 
det skiter man i.” ”Det är det är kanske bara pengarna som styr, och vi får väl hanka oss fram 
några år till och sedan får någon pension och avgångsvederlag”. ”Så går man till arbetet och 
känner idag, för det finns inte mycket spets i det hela då det gäller IVA vård” tillägger han. 
Asta (IVA) menar att ”man måste separera”, och ”om man förlägger IVA till uppvakningen så 
kan man under vardagarna på ett helt annat sätt samarbeta med operationsverksamheten, och 
man kan operera fler patienter och så.” 
 
Britta (HIA) upplever att skulle avdelningen få ”mer personal” så skulle ”dom orka.” Barbro 
(HIA) upplever ”att det borde fungera om man organiserade om allt” ”Vi håller ju på som vi 
alltid har gjort, och IVA också.” ”Det känns som man bara flyttade ihop två verksamheter”, 
tillägger hon. 
 
På frågan om det finns externa hot i form av nedläggning eller annat (BK: 5). Adam (IVA) 
upplever att ”det har vi känt sedan 1995 då vi flyttade in (till det nybyggda sjukhuset)”. ”Det 
dröjde bara två år innan dom skulle lägga ner förlossningen och BB så diskuterade dom oss.” 
”Vi drog från åtta till fem platser inom tre år”, och ”hotet har legat över oss hela tiden”. ”Man 
kan ju säga att vore det inte så duktigt folk inom verksamheten som bjuder på sig själv har 
man inte brytt sig om arbetsgivare” tillägger han. Asta (IVA) upplever också att det finns ex-
terna hot. Hon säger ”ja, den dagen dom bestämmer sig för att lägga ner IVA på riktigt, och 
det måste man göra via ett beslut, men man gör det redan nu.” Samtidigt menar hon att ”dom 
vet inte om dom förstår allt”. ”Den dag man tar bort intensivvården, då faller resen av sjukhu-
set”. 
 
Brita (HIA) upplever också externa hot ”om narkosläkarna försvinner, och det gör vi väl ock-
så” tillägger hon. Hon menar också att ”det ligger i luften för att dom har jobbat med så 
många Söderhamnsbor och dom har gått igenom processen och dom säger att vänta bara någ-
ra år till så är det lika för er i Bollnäs”. Hon upplever också att ”det går utför”. Barbro (HIA) 
har inget svar på frågan. 
 
Likheter 
Två av informanterna Adam (IVA) och Barbro (HIA) upplever att det blivit sämre. Adam 
(IVA) säger att ”nu har det bara blivit sämre”. Medan Barbro (HIA) säger att hon ”inte ser 
någon ljusning”. Att det finn externa hot är helt uppenbart. Adam (IVA) menar att ”hotet har 
legat över oss hela tiden”. Asta (IVA) säger att ”den dagen dom bestämmer sig på riktigt att 
lägga ner IVA då försvinner hela sjukhuset”. 
 
Olikheter 
Asta (IVA) är den informanten som säger ”att många saker blivit bättre”. När det gäller frågan 
om det finns interna styrkor på arbetsplatsen som den ser ut idag är svaren väldigt varierande. 
Adam (IVA) upplever att ”den ligger ju hela tiden på HIA”. Asta (IVA) säger ”nej” och vida-
reutvecklar inte svaret. Britta (HIA) upplever att ”det ligger i det personalmässiga”, medan 
Barbro (HIA) upplever ”när det blir akuta fall” så har HIA mycket stöd av IVA. 
 
Interna svagheterna upplever Asta (IVA) att det ligger i att man inte kan ta emot råd och ”se 
saker på ett annat vis”. Britta (HIA) tror inte på storleken på avdelningen, medan Barbro 
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(HIA) menat att ”det är rörligt och stökigt på arbetsplatsen”. Externa möjligheter för at avdel-
ningen ska överleva ser inte Adam (IVA) och Asta (IVA) som något viktigt. Adam (IVA) 
upplever att ”det är väldigt svårt med den här verksamheten när ingen mår bra”. Asta (IVA) 
menar att ”man måste separera”. Britta (HIA) tror att det skulle fungera om man fick mer per-
sonal, medan Barbro (HIA) upplever att ”det borde fungera om man organiserade om allt”. 
 
Sammanfattning 
I denna systemkategori finns det många olikheter i upplevelsen av de olika frågorna. De likhe-
ter som finns i upplevelser av resultatet av sammanslagningen är alltså få. Någon upplever att 
det blivit bättre, en upplever att det blivit sämre, och en annan ser ingen ljusning. Att det finns 
externa hot för avdelningen är också tydligt. Det finns ingen inriktning på teamet, personalen 
försvinner, och att IVA personalen håller på att dö ut är några upplevelser från informanterna. 
Interna styrkorna på arbetsplatsen finns inte enligt IVA informanterna medan HIA en av HIA 
informanterna upplever att HIA sidan med ”deras” verksamhet fungerar bra. En av HIA in-
formanterna menar dock att verksamheten är stark då det inträffar akuta fall, då kan man hjäl-
pa varandra. Enligt IVA informanterna ligger svagheterna i att HIA ensam är så stark, att man 
inte från HIA kan ta emot tips från IVA gällande vissa patientbehandlingar. Dom externa möj-
ligheterna för den nya avdelningen finns inte idag enligt informanterna. Mer personal, omor-
ganisera om allt så borde det fungera menar HIA informanterna, medan IVA inte ser sådana 
lösningar. Att separera verksamheterna ifrån varandra är det enda alternativet för IVA infor-
manterna och dom upplever samtidigt att det finn sett hot om nedläggning den dag man be-
stämmer sig för att lägga ner IVA. 
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7. Analys och diskussion 
 
När man väljer metod för en uppsats ska man välja den som bäst syftar till att lösa problemet 
som man arbetar med. Det naturliga valet blev fenomenografi, som inte kartlägger fenomenet 
i verkligheten, utan istället kartlägger människors uppfattning av fenomenet. I denna uppsats 
är valet att undersöka hur personalen uppfattar ett förändringsarbete, och hur den påverkar 
människors relation till varandra. I alla metodval finns det dock en del osäkerhetsfaktorer att 
diskutera kring. Kunde inte bättre kategorisystem ha konstruerats?, Har väsentliga uppfatt-
ningar negligerats?, Samtidigt vill man som forskare begränsa den empiriska kategorin som 
illustreras av citat, för att göra läsningen intressant, utan att väsentligt material i form av upp-
fattningar och upplevelser negligerats. 
 
Analysen är dock en kvalitativ forskningsansats, men den gör inget anspråk att generalisera 
resultatet av upplevelserna till chefers uppfattning i allmänhet. Informanterna har genom att 
svara på frågorna gett sin syn på upplevelsen av förändringsarbetet, och dess påverkan på per-
sonalens relation till varandra. 
 
I den första delen tillfrågades informanterna om deras upplevelse att slå ihop de två avdel-
ningarna, och om detta hanterats enligt gällande lagar och avtal, vilket är förutsättningen för 
ett positivt förändringsarbete. Här finns det inte så stora skillnader i informanternas upplevel-
se om beslut och rutiner i förändringsarbetet. Till skillnad från chefernas upplevelse av sam-
manslagningen30 där man menade att beslutet hanterades enligt lagar och avtal, så anser in-
formanterna från personalgruppen i den här uppsatsen, att man inte hade kunskap om detta, 
och en av informanterna upplevde också att ”detta följde arbetsgivaren inte heller i proces-
sen”. 
 
Hypotesen i uppsatsen är att stora förändringar där individer och grupper av människor upple-
ver krav, press och tryck i ett förändringsarbete, utvecklar defensiva rutiner på så sätt hindrar 
arbetsgrupper att bli effektiva och innovativa31. Vid sammanslagningen var en av dom stora 
käpphästarna att hjärtsjukvården har sina rutiner och IVA har sina rutiner. Arbetstidsscheman 
var olika, och IVA hade ett schema som stred mot gällande kollektivavtal som båda informan-
terna tog upp.32 
 
Här upplever samtliga informanter att det förekom ett revirtänkande, och detta skapade pro-
blem med defensiva rutiner som följd. Detta skapade också en stor frustration och ett behov 
av att veta vad ”den andra” sidan gör. Adam (IVA) upplever att ”det diffar väldigt mycket, 
och den verksamheten finns inte”. Asta (IVA) säger att ”vi kan ersätta dom, men dom kan inte 
ersätta oss”. Både Britta (HIA) och Barbro (HIA) upplever också att det inte fungerar riktigt 
bra 
 
Det fanns en oklarhet i beslutet över antalet platser på IVA som både IVA-personalen och den 
medicinska professionen inte accepterade33. I denna uppsats pekar informanterna på samma 
problem. Här menar man att det fanns stora oklarheter för IVA gällande antal platser. 
 

                                                           
30 Keller, Magnus, Skuggan i ett förändringsarbete. (C-uppsats HIG), sid 19 
31 Kylén, Sven, Arbetsgrupper med utvecklings förändringsuppdrag, sid 3 
32 Keller, Magnus, Skuggan i ett förändringsarbete. (C-uppsats HIG), sid 19 
33 Ibid, sid 19 
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Rutiner gör att varje medarbetare vet sina arbetsuppgifter och det finns inte så stort behov av 
att veta vad andra gör. Rutiner presenterar också en ”vapenvila” genom att de minskar de in-
traorganisatoriska konflikterna. Rutiner blir därför en standard som bl.a. chefer och medarbe-
tare håller konstanta. Detta innebär att de organisatoriska rutinerna blir defensiva istället för 
offensiva, vilket kan innebära barriärer och hinder för verksamheten.34 
 
Skuggan 
 
Människor bevakade varandra, och en av Skuggans viktigast funktioner ur psykologisk syn-
punkt är att försvara våra revir. När människor känner maktlöshet och frustration, reviret ho-
tas, så utvecklas skuggprojektioner som kan bli förlamande för arbetet, genom att man ser en 
överdriven förstorad subjektiv version av objektet. Reaktioner förstärker skeendet oberoende 
om den är välgörande eller inte. 
 
Exempelvis för en bilförare som har mörka glasögon, verkar alla de gröna ljus han kör förbi 
subjektivt mycket intensivare gröna än objektet,35 och informanterna upplevelse av föränd-
ringen betraktas på samma sätt. Maktlöshet och frustration är en av faktorerna som kan trigga 
igång Skuggan, och samtliga informanter upplever att dom kan känna frustration, eller se det 
på sina medarbetare. 
 
Samtliga informanter upplever att dom någon gång under processen varit arg, samt att det 
finns någon eller några som varit elak under tiden. Tre av informanterna anser att det är befo-
gat att någon fått bära skulden under processen. Den tidigare sjukhusdirektören (Rolf Mark-
ström) är den informanterna syftar på. Även högre upp på landstingnivå menar informanterna 
att det finns människor som får bära skulden till problemen. I detta fall syftar man på politi-
kerna och någon form av landtingsövergripande ansvarig utan att definiera någon person. 
 
På gruppnivå är informanterna oense om vem som bär skulden till problemen. Här upplever 
informanterna att den dåvarande sjukhusdirektören och verksamhetschefen får bära skulden. 
Även facken har varit svaga menar en av informanterna. 
 
Samtliga informanter upplever att det förekommit någon form av hot om uppsägning eller 
andra saker i samband med sammanslagning. Detta stämmer också väl överens med chefernas 
upplevelse av sammanslagningen36 
 
När det gäller dom enskilda informanterna så har dom naturligtvis sin upplevelse av samman-
slagningen. Adam (IVA) försöker vara lugn och saklig i sitt framförande gällande skuld i pro-
cessen, men upplever en stor frustration att arbetsgivaren hanterar pengarna så illa. Känslan 
att veta vad ”dom andra gör” känner han starkt, samt att HIA inte velat komma över och hjäl-
pa IVA i arbetet. En stor del av sin Skugga förlägger han på ledningen som behandlar ekono-
min så illa, samt problemen som uppstått mellan de olika yrkesgrupperna och läkarna som 
inte kan samarbeta. 
 
Asta upplever att IVA kompetensen varit lugn och saklig från början i sin framställan till led-
ningen i organisationsförändringen, och lägger en stor skuld på i den otydliga organisationen 
som uppstått. Hon lägger sin Skugga på att vissa personer känner sig hotade och sämre. När 
man själv känner sig hotad i organisationen är det lätt att låta Skuggan tillskrivas andra i form 

                                                           
34 Nelson & Winter, S. G, An Evolutionary Theory of Economic Change 
35 Eugen Pascal, Jung i våra liv, sid 169 
36 Keller, Magnus, Skuggan i ett förändringsarbete. (C-uppsats HIG), sid 20 
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av projektioner., medan de positiva dragen som anses som acceptabla förvandlas till vårt jag-
ideal (identifikation).37 
 
Britta (HIA) upplever att HIA syrrorna menar att dom klarar vissa situationer galant eftersom 
man alltid har gjort sitt arbete på ett speciellt sätt. Hon upplever också att det är bra att båda 
sidorna finns och har inte så starka skuggprojektioner som sjuksystrarna har från de olika 
kompetenserna. Britta som undersköterska ser hela sammanslagningen lite annorlunda, då hon 
menar att får dom bara mer personal så kommer dom att klara avdelningen. Hon är mindre 
insatt i de medicinska delarna, och undersköterskorna har varit underbemannade tidigare och 
deras roll på arbetsplatsen är annorlunda än övrig personal. Brittas skuggprojektioner är inte 
alls lika starka som de övriga informanternas. 
 
Barbro (HIA) upplever att IVA personalen kunnat gå introduktionsutbildning hos HIA, och 
medger att som funderar starkt vad IVA personalen gör, och medger även att hon orkar inte 
bry sig. Hon menar att något radikalt måste göras och alla är överens om detta. Barbro syn på 
sammanslagning präglas idag av insinuant och ett reserverat sätt av processen. Skuggan kan 
visa sig i överlägsenhet eller underlägsenhet, vilket skapar och leder till en förövare och offer-
situation. Barbros syn på präglas av en sorts uppgivenhet och en stark projektion på IVA per-
sonalen som inte ställer upp. 
 
Resultatet av sammanslagningen idag kan beskrivas på många olika sätt. Samtliga informan-
ter kan direkt sätta ord på hur dom känner det idag. Adam (IVA) och Barbro (HIA) upplever 
att det blivit sämre, och Barbro upplever att hon ”inte ser någon ljusning”. Asta (IVA) upple-
ver att ”det är många saker som blivit bättre”, men hon är även den informanten som inte di-
rekt ser någon annan utväg än att separera verksamheterna ifrån varandra. Interna styrkorna 
på arbetsplatsen ligger idag på HIA menar Adam (IVA), medan både Britta (HIA) och Barbro 
(HIA) menar att den ligger i personalen och när det blir akuta fall så har HIA stöd av IVA. 
Asta (IVA) upplever att dom interna svagheterna ligger i att man ”inte kan ta emot råd från 
IVA”, och det enda sättet att klara ut allt enligt henne är att separera verksamheten. 
 
Informanterna från (HIA) ser externa möjligheter med avdelningen för att den ska överleva 
genom att Britta (HIA) upplever att ”får vi mer personal så skulle vi orka”. Barbro menar ”att 
det borde fungera om man organiserade om allt”. Informanterna från IVA har en helt annan 
syn på fråga. Där finns det inget som skulle kunna vara externa möjligheter. Adam (IVA) 
upplever ”att det är väldigt svårt med den här verksamheten för ingen mår bra”, och Asta står 
fast i sin ståndpunkt att man måste separera. 
 
På frågan om det finns externa hot om nedläggning eller annat svarar Adam (IVA) att ”det har 
vi känt sedan 1995”. Asta (IVA) menar ”att den dag dom tar bort intensivvården, då faller 
resten av sjukhuset”. Britta (HIA) ser farorna om narkosläkarna försvinner medan Barbro 
(HIA) inte har något svar på frågan. 
 
Det finns fortfarande en del frågor kvar att fundera och reflektera kring. Enlig informanternas 
upplevelse av sammanslagningen så har det varit svårt med processen på olika sätt. Man har 
haft det svårt med att veta hur lagar och avtal påverkat beslutet som fortfarande är oklart gäl-
lande antal platser för IVA. IVA personalen upplever verksamheten alldeles för medicinsk 
inriktad, och upplever att rutiner inte fungerar mellan yrkesgrupperna. Informanterna från 
IVA känner sig som ”svartepetter”, och känner att dom är en grupp som ”katten har släpat in”. 
Dom känner sig underlägsen till antalet och dom känner även en allmän oro för framtiden. 
                                                           
37 Zweig, Wolf, Lära känna din Skugga, sid 56 
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Dom menar att deras arbete har blivit till undersköterskearbete och att grupper av människor, 
enskilda individer har varit arga och elaka under processens gång. 
 
HIA personalen ser har också svårt att tolka om arbetsgivaren hanterat lagar och avtal under 
sammanslagningen. HIA informanterna ser problemen på ett lite annorlunda sätt. Rutiner fun-
gerar inte heller enlig deras sätt att se problemen, men dom upplever att får man mer personal, 
eller att man organiserar om allt så skulle det kunna fungera. 
 
När man en organisation går igenom ett stort förändringsarbete så finns det alltid intressanta 
teorier och funderingar. ”En intressant teori som Jakob tog upp var att hjärtsjukvården kunnat 
använda IVA lokalerna för bra hjärtsjukvård. Sedan skulle man kunna kombinera dagkirurgi 
med UVA och IVA på gamla tolvan, i och med detta hade man fått ett nattöppet UVA (upp-
vakning).”38 
 
Du blev det inte så, men det var en intressant teori. Alla i processen har kanske lärt sig något 
av det som var bra, och det som var mindre bra. För den sista delen i ett förändringsarbete 
präglas av samhörighet och närhet (affection).39 Där äger gruppen stabilitet i sitt vardagsarbe-
te, och gruppmedlemmarna kan ägna sina krafter åt samarbete och relationer. Förhoppnings-
vis kommer man dit var slutordet i min C-uppsats. 
 
Tidsplanen för den nya arbetsgruppen är att arbetet bör genomföras under våren 2006, med 
målet att kunna genomföra eventuella åtgärder och förändringar inför starten av höstens verk-
samhet i mitten av augusti 2006. Tipset är att man separerar verksamheterna ifrån varandra 
och teorin kring UVA och IVA går igenom. De är väldigt svårt att tro att arbetsplatsen ska 
kunna hitta samhörighet och närhet efter dryga året av bråk och intriger. 
 

                                                           
38 Keller, Magnus, Skuggan i ett förändringsarbete, sid 21 
39 Kylén, S, Arbetsgrupper med utvecklings och förändringsuppdrag, sid 26 
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Frågor 
 
Allmänt om beslut och rutiner 
 Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplatserna? 
 Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och avtal? 
 Kunde det ha gjorts bättre? 
 Vems var ansvaret för att ha gjort det bättre? 
 Fanns det möten gällande medbestämmande? 
 Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i processen? 
 Upplevde du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i förväg, 

och som påverkade processen och inflytandet? 
 Upplever du att det fanns eller finns någon oklarhet i beslutet? 
 Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna? 
 
Krav 
 Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna? 
 Om ja, vilket typ av revirtänkande: politiskt, socialt, ideologiskt eller annat? 
 Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgruppen 

gör? 
 Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut som 

finns idag? 
 
Problem 
 Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång? 
 Om ja, på vilket sätt? 
 Tycker du att någon varit elak under processen? 
 Är det befogat om någon fått bära skulden under processen? 
 Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller orätt 

sätt, fått bära skulden om det uppstått problem? 
 Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller orätt 

sätt, fått bära skulden om problem uppstått? 
 Upplever du att det fanns eller finns någon individ, som på et rätt eller orätt sätt fått bära 

skulden om problem uppstått? 
 Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband med 

sammanslagningen? 
 Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen? 
 Upplever du att det fanns eller finns människor som upplever frustration och maktlöshet 

pga. sammanslagningen? 
 
Resultatet av sammanslagningen idag 
 Hur upplever du sammanslagningen idag? 
 Interna styrkor på arbetsplatsen? 
 Interna svagheter på arbetsplatsen? 
 Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva? 
 Externa hot i form av nedläggning eller annat? 
 Önskat läge? 
 Hur skulle du villa att arbetsplatsen såg ut om ett år? 
 Vad skulle du kunna bidra med för att nå dit? 
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Avslut 
 Är det något som borde ha kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga? 
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Intervju 1 
Adam IVA sjuksköterska 

Datum: 20/12 2005 
Tid: 10.00-11.15 

 
Frågor 
 
Allmänt om beslut och rutiner 
 
 Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplat-

serna? 
Öh, innan sammanslagningen nu? 
Ja, då blir det ju tjugo år, ja 1982 till 2004. 
 
 Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och 

avtal? 
Nej, det kan jag inte ge mig in på för jag var inte delaktig i det upplägget. Jag var ju bara en 
vanlig anställd, och jag var aldrig med i någon grupp eller något sånt för att utvärdera någon-
ting, det kan jag inte ge mig in på. 
 
 Om man tittar på helheten om något kunde ha gjorts bättre, om du inte kan veta 

något om lagar och avtal, anser du då att något kunde det ha gjorts bättre? 
O ja, det anser jag ju. Dom skrek från så många håll, men det fanns en styrande grupp som 
inte ville lyssna på någon annan då. Det fanns ju någon, det skulle drivas igenom bara det var 
ju bara så, och sedan var det begränsade lokaliteter som man kunde utnyttja för att fortsätta 
den här verksamheten, det var ju bara så. 
 
 Vems var ansvaret för att det kunna gjort bättre, och ser du någon direkt ansvarig 

för detta? 
Det är ju bara att gå uppåt i ledet, och det var ju våran sjukhusdirektör i så fall, som inte bara 
skulle tittat på pengarna, utan även lyssnat på personalen. Det fanns så många idéer som var 
mycket bättre än det som drevs igenom. Alla som var delaktiga i det här såg ju att det bara 
handlade om pengar, att utnyttja personalen till det bästa då. Som inte vart det bästa, utan ut-
nyttjande av kunnig personal då. 
 
 Fanns det möten gällande medbestämmande avtalet m.m.? 
Det fanns ju vissa grupper som var med, delaktig i vissa möten och sådär. 
 
 Var du delaktig i dessa möten? 
Nej, det var jag inte. Man fick göra sin röst någonstans, det gjorde man väl, men man hade 
den känslan att de är det är pengar som styr, och de lokaler som kan utnyttjas utnyttjar vi, sen 
får vi se vad som blir. Så hade man en känsla av. 
 
 Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i proces-

sen? 
Så var det inte. 
 
 På vilket sätt? 
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Det fanns ju i varje fall ett visst team som styrde upp det hela. Så var det ju, och så ska det ju 
vara om man ska göra någonting radialt. 
 
 Upplevde du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i 

förväg, och som påverkade processen och inflytandet? 
Jo, man kände ju det på sig att det är färdigt. Man har ju sina möten, men det är ju redan be-
stämt och vad det ska bli. Sedan tryckte ju hälsocentralen på, det vet ju du, att få lokalerna 
nere, dom ytorna. Det var ju också detta som pressade det hela. Det var väl någon som kände 
piskan bakom ryggen att driva igenom det här, och därför lyssnade man inte på dom flesta 
som hade något vettigt att säga. 
 
 Om jag förstår dig rätt nu så kände du att det var saker som var bestämda i förväg, 

som gav konsekvenser i förväg som påverkade processen medbestämande och infly-
tande. Har jag förstått dig rätt då? 

Ja, det tycke jag. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns någon oklarhet i beslutet från politiker eller 

någon annan? 
Det är en fråga som jag heller inte kan gå in på. Vad politiker sa och tyckte, hade inte jag en 
aning om. 
 
 Upplevde du inte att det fanns en oklarhet i beslutet att slå ihop arbetsplatserna och 

vad det skulle medföra för er som anställd. Det jag tänker på är antal platser, eller 
vilken inriktning det skulle vara? 

Jo, det fanns en stor oklarhet när det gäller IVA, det var det ju. Det var ju en strid på kniven 
hur många platser IVA skulle ha. Men det fanns ju fortfarande ett politiskt beslut på IVA här i 
Bollnäs sak finnas kvar, och då vart det ett medicinskt IVA. Akutkirurgin försvann ju. Men at 
det skulle bli så medicinskt inriktat som det nu har blivit det trodde att det skulle bli. Vi blev 
överkörd helt enkelt, om man säger så då. 
 
 Det var antal platser? 
Vi hade en styrande om det var Anders Backman (överläkare narkos) som man lyssnade på, 
men man hade känsla av att han också blev överkörd. Han hävdade hela tiden att vi skulle ha 
fyra platser. Sen sprang man och drog i det här och sa att de skull vara två, fyra och två. Vi är 
fortfarande ambivalent hur många platser vi har och arbeta gentemot. Det känns som vi går i 
ingenmansland här. 
 
 Det finns, om jag förstår dig rätt fortfarande en oklarhet i beslutet om ett medicinsk 

IVA, mer åt ett det hållet som du tidigare beskrev, och två eller fyra platser? 
Som tidigare fanns det styrande, det måste ha varit sjukhusdirektören plus politikerna som 
styrt hur många platser vi har. Sen hade vi den medicinska experten Anders (överläkare nar-
kos), som sa att vi hade fyra platser. Så var det informerat till alla narkosdoktorer som kom till 
oss. Vi hade överläkarna som kom ifrån Gävle, narkosläkare, och jobbade med oss. Jag job-
bade med honom bra många arbetstillfällen, han körde med den linjen att vi hade fyra platser. 
Vi skull kunna ta emot tre respiratorer, och det dröjde två till tre veckor innan vi kunde förkla-
ra för han att vi kan inte ta emot högst en eller två respiratorer för vi har heller inte personal så 
att det räcker för at ta emot så sjuka patienter, som fyra svårt sjuka patienter. Men det trodde 
ju dom. Den informationen hade doktorerna fått. Det var mycket märkligt att det blev så. 
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 Den informationen, vem skulle ha gett den till honom? 
Ja, det måste Markström (dåvarande sjukhusdirektör) gett direktivena där, eller om Anders 
(överläkare narkos och medicinskt ansvarig)om det fanns några andra spröt inom den politis-
ka verksamheten, som sa att det skulle vara fyra? 
Sen att pengarna styrde här inom väggarna som sa att ni har bara två? Det fanns inte personal 
och pengar att driva det mer. 
Det har aldrig varit ett distinkt beslut var det gäller våran verksamhet inom IVA inte, och det 
känner vi i hela personalgruppen. Vi blir snodda på platser hela tiden. Vi får inte ens bevaka 
våra platser om det ska vara en eller två för att bevaka om det kommer någon dålig patient 
utifrån. Sen har man en känsla av att finns en styrning av patienterna också mot Gävle och 
Hudik. Rätt var det är så försvinner våra patienter. Vi har inte dom som brukar ha. 
 
 Om jag förstår dig rätt så finns det mycket oklarheter i beslutet? 
O ja, 
 
 Det som fanns då och återspeglar situationen idag? 
Ja. 
 
 På den sidan har det inte blivit någon förbättring som du ser det? 
Nej; det finns ingen förbättring alls. Vi går och trampar och förstår ingenting än, om vi har två 
eller fyra platser. Vi får olika svar från olika håll. Men ändå vet vi att det finns ett politiskt 
beslut att vi åtminstone ska hanka oss fram med IVA till 2008, det har vi förstått. Rätt som det 
är skriker både Gävle och Hudik att dom är överbelastade var det gäller IVA patienter. Då vill 
dom ha hjälp av oss, och vi har nästan igen plats att tillgå, och personal att ta hand om kanske 
en eller två dåliga från Gävle eller Hudik. 
 
 Om jag förstår dig rätt, så är det här en av dom stötte stenar i att det finns en stor 

oklarhet i organisationen, och dels gällande antal platser, hur ni ska jobba utemot 
övriga sjukvårdsförvaltningar, och de patienter som ni skulle kunna ha försvinner, 
och varför dom försvinner det vet du inte riktigt? 

Det känns ju så att dom roffar åt sig både i Gävle och i Hudik för att dom ska överleva. Vi 
känner att våran verksamhet fungerar halvblessyr. 
 
 Du har ju kunna satt tummen på antal platser och penningfrågan, hur det ut idag? 
Vi har ju pengar för personal, och vi har dragit ner personalstyrkan enormt. Det finns tre IVA 
syrror på dagen, 2-3 på eftermiddagen, och två på nätterna, och även helgerna är det två och 
två. Då är man ju väldigt begränsad. 
 
 Vad menar du med två och två? 
Två IVA syrror som finns tillgänglig på helgerna på varje arbetspass och två på nätterna. Vad 
kan man då ta emot för någonting när det gäller dålig IVA patient? Jo, högst en eller två. Det 
styr sig själv. Så är vi tre på dagarna. 
 
 Om jag förstår dig rätt nu, så fanns det en stor oklarhet i beslutet från början, och 

det finns idag fortfarande en lika stor oklarhet? 
Ja, en stor oklarhet. Det bästa vore nu att det styrdes upp av någon, och talade om vad som 
gäller och vad som ska göras, så att någon kan söka nytt jobb, eller bar gå i en verksamhet och 
må illa, eller helhjärtat gå in i verksamheten och veta vad et handlar om. Det måste ju till förr 
eller senare något sådant, eller lyssna på personalgruppen på IVA, och även HIA:s personal 
för dom tycker också det här inte fungerar bra. Dom har inte förståelse för oss men vi har mer 
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förståelse för dom. Om vi har en patient och vi har en öppen plats så kan det dyka upp en IVA 
patient utifrån, och vi måste ha en sorts beredskap likasom ambulansen och räddningstjänsten 
har. Så fungerar ju vi, och vi kan ju inte rå för om det kommer in IVA patienter. Den förståel-
sen finns inte. Men samtidigt om man ska fortsätta med det här någras år framöver måste man 
kunna lyssna på oss, och göra något radikalt och flytta över oss till OP och anestesi och ah det 
borta på gamla tolvan som uppvaktningen och ha några IVA platser där. För att utnyttja per-
sonalen till det bästa där. Då skulle alla individer må mycket bättre. Då får vi jobba med sjuk-
vård och dålig patienter som vi är utbildade för. Då kanske vi kan ha två eller tre platser där 
bredvid uppvakningen. Det är det nuvarande önskemålet för våran del är ju det. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna? 
Ja vissa. Vi har ju två arbetsplatser på IVA plus uppvakningen. Visst finns det rutiner, det gör 
det ju. Om man titta i böcker så finns det rutiner i verksamheten. 
 
 Om man ser till de gemensamma rutinerna för arbetsplatsen enligt beslutet så fanns 

det väl ett förslag att kunna samköra mellan de olika yrkesgrupperna? 
De diffar väldigt, den verksamheten finns inte. Det finn sinte en hjärtsjuksköterska som kan 
gå in i vår verksamhet, det vill dom inte. Då skulle dom ha en introduktion på två till tre må-
nader, och det är ju samma sak åt det andra hållet. Om vi ska in i deras verksamhet så måste 
vi få kursa upp oss. 
 
 Har detta förslaget funnits? 
Förslaget finns men oviljan ju väldigt stark. Vi har ju utbildats åt så olika håll. När det gäller 
hjärtsystrarna så är dom mest internt utbildade, och vi har ju våran IVA utbildning som vi har 
från högskolan. Då blir man fast till de man utbildat sig till, så är det ju bara. 
 
 Gemensamma rutiner har man inte lyckas få ihop, gällande att IVA sjuksköterskor-

na går över och hjälper hjärtsjukskötskorna i deras arbete och tvärt om. Ni kan inte 
deras arbete och dom kan inte ert arbete. Har jag förstått dig rätt? 

Man kan inte glömma att sjukvården går ju alltid framåt, och den medicinska forskningen går 
framåt. Allt förnyas och de går så väldigt fort. Vi kan heller inte tänka tillbaka till gamla 33:an 
som vi hade då. De finns ju vissa individer som kan göra det fortfarande. Dagens sjukvård är 
inte så, långt därifrån. Detta har vi fått bekräftat genom att vi arbetar med fullfjädrade narkos-
doktorer från Karolinska, Uppsala, och dom säger att det går nästan inte att bedriva en sådan 
vård idag. Då blir det en sjukstuga. Ett de har det börjat på att bli. Vi har nosat på avancerad 
sjukvård nu i åtta års tid, och vi har haft en bra sjukvård här, bra kvalificerad sjukvård i sex 
årstid. Det har fungerat utsökt bra. Slår man sönder sånt, så är det väldigt svårt att gå tillbaka 
till, vad ska man säga, man vrider klockan tillbaka. 
 
Krav 
 
 Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna? 
Ja, det framkommer ju här att ett IVA syster eller en narkossyster hur man tänker när man har 
gått det här året, ett och ett halvt åren. Då tänker man inte längre hjärtan, då tänker man, det är 
ju en helt annan vård. Vi jobbar med cirkulation, respiration och dom jobbar specifikt med 
hjärtan och ischemi övervakningar, arytmiövervakningar, och sitter i långa ronder och fördju-
par sig i EKG. Det är helt annan vård. Det går inte att frånkomma det. 
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 Revirtänkandet blir och skapas pga. att yrkesgrupperna tänker olika? 
Man kan säga såhär. Det är ungefär som en neurolog eller kardiolog ska gå över och jobba 
med en IVA doktor. Så lång har det gått. Vi har nosat med IVA doktorerna i sju till åtta år, 
och inte jobbat med en kardiolog på dessa år. De är samma ska ungefär. Dom vill inte visa 
respekt för oss syrror, att vi har våra fyra år plus specialistutbildningen. De är respektlös att 
man inte tänker på det. Man skicka inte upp en neurolog på kardiologen här om ska samarbeta 
med hjärtat här. Det är ungefär lite av det hållet. Eller en allmän kirurg som jobbar på medi-
cin. Det tänker man inte på. En sjuksyster är en sjuksyster, så är inte vården idag. Dom måste 
respektera att alla sjuksyrror specialiserar sig. 
 
 Revirtänkandet handlar alltså att man är så specialiserad på det man gör? 
Vården är specialiserad idag, och det vet vi alla. Om kan vrida tillbaks det här och få omtag så 
är det ungefär som konstgjord andning. Att vi får ha en sjukstuga för att rädda arbetstillfällen. 
Det är så man känner. Vill man vara kvar i den verksamheten kanske man måste ställa in sig i 
ledet. Det kommer man väl att försöka driva fram för så känns det. Annars skulle dom ha 
lyssnat på oss mer. 
 
 Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgrup-

pen gör? 
Jo, det finn det väl alltid. Är man i en bransch så finns det väl alltid nyfikenhet på saker. Ab-
solut. 
 
 De kan finnas behov av att veta vad den andra yrkesgruppen gör som kan vara posi-

tivt, att t.ex. ta reda på saker och ting. Men fanns det behov av att titta över till s.k. 
gräns när de var lugnt på ena stället så bevakar man varandra på ett s.k. icke bra 
sätt. Förekom det? 

Jo, den känslan har man bakom ryggen hela tiden. Så ska det inte vara på en arbetsplats. 
 
 På vilket sätt då? 
Har vi mycket jobb så är det ok för våran verksamhet, dom kan inte komma över och hjälpa 
oss, utan sätter sig och fikar och har sin gång. Vi har den känslan att är det tvärsom så får man 
den känsla av att ” nu sitter dom jävla IVA syrrorna där”. Man känner det på jobbet och det 
skulle man inte behöva känna tycker jag. Vi måste börja på att respektera varandra. Om det 
kommer in en dålig patient på hjärt-IVA så kan jag hjälpa till och sätta nålar och infusion 
samt ställa i ordning en patient som sviktar i cirkulationen och så där. Men jag har väldigt att 
se motsatsen från dom andra för så långt har vi inte kommit än. Att ta hand om hela bilden. 
Just ansvaret för patienten och gå in i deras verksamhet, sitta och kolla ichemi, så långt har vi 
inte kommit. Då kan jag få en IVA patient och vem tar då den? 
Det går ju inte för vi är ju bara två då eller tre, och då måste vi släppa patienten för att rappor-
tera över den patienten till hjärtsyrran. Det är svårt, för då måste man gå direkt ifrån arbets-
passets början, men det har vi inte personal till. Att flytta en IVA syrra t.ex. Rätt som det är så 
dyker det upp en IVA patient någonstans från bygden, den kan ju dyka upp. 
 
 Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut 

som finns idag? 
Vad menar du med kollektivt beslut? 
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 Som vi diskuterade tidigare att verksamheten skulle vara på en plats än var den är 
idag, både från IVA sidan men även från hjärtsidan? 

Ja förstår hur du menar. Det finns det från båda håll att vi ska göra en radikal förändring på 
verksamheten. Man märker ibland på vissa individer att vi på IVA är ett störande element, och 
dom tycker dom har rätt till alla platser. Vi känner att dom tar våra platser och fyller upp av-
delningen med medicinplatser. Det fungerar ju inte som ett HIA så heller, utan man tar utred-
ningar och corincompar som får ligga kvar en längre tid. Man tappar spets på hjärtverksamhe-
ten. Det fungerar ju inte som en akut hjärtavdelning med hjärtinfarktpatienter. Utan de ligger 
gäster där två veckor alltså. 
 
 Hur uppfattar du ett kollektivt stöd på IVA sidan om hjärtsidan skulle vare ett kol-

lektiv, vad skulle ni vilja göra. Flytta därifrån och jobba med UVA, och hur skulle 
hjärtsidan vilja ha det? 

Hjärtsidan skull bara reagera positivt, som det känns i varje fall, och när man pratar med alla 
individer. Nu har man ju inte diskuterat med alla, men de som diskuterats hittills är dom väl-
digt positiv till det. När det gäller upptagningsområdet och hjärtpatienter och övertaget medi-
cinpatienter som inte direkt behöver IVA vård så är det behovet mycket större. Dom behöver 
alla dom där platserna för att ta emot sådana patienter. De är ju både utredningspatienter och 
pacemakerpatienter, det är inte bara hjärtinfarkter. Akut hjärtinfarkt. Dom behöver nog faktisk 
dom där platserna. De fungerar ju ungefär mer som en vanlig medicinavdelning med lite spets 
på hjärta kan man säga. Dom har väldigt bra utrustning, det måste man ju säga. 
 
Problem 
 
 Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång? 
Upprörd och arg? 
Ja, det har man väl. Inte för att jag har lagt någon större energi på det. Jag har ju inte haft nå-
gon beslutanderätt, inte kunna sagt till något. Du förstå vad jag menar. Det har varit Mark-
ström (dåvarande sjukhusdirektören) som gått och bestämt det, och han har Jervström som 
sista utpost för att driva igenom det här. Detta har vi känt att vi är totalt överkörd i det här. 
Dom manglade oss. Ska ni vara kvar här på Bollnäs sjukhus så, annars kan ni sticka. Så kän-
des det ju. Ni får gå in i verksamheten och ha era arbetstillfällen kvar så länge ni orkar med de 
här. 
 
 Det är bl.a. det som varit en stor frustration? 
Ja visst, absolut. 
 
 Tycker du att någon varit elak under processen? 
Ja, skulle man reagera med hjärtat så skulle man ha blivit skitförbannad. Man måste ju hela 
tiden försöka reagera realistiskt och titta på orsaken och vad det beror på. Sen kan man inte 
lägga ner så mycket energi. Men tycka kan man ju göra. Men just nu känns det som första 
början att det inte har varit bra med själv arbetsplatsen och få det att fungera för våran verk-
samhet. Det tycker heller inte hjärtsidan att det fungerar bra. För dom sitter de i arbetsoro om 
man ska gå dit. Det är en oerhörd trafik mellan personal och doktorer, sjuksköterskor och un-
dersköterskor. Samtidigt är det en jädra trafik med anhöriga. Har vi då två IVA patienter och 
då är det en väldig kontinuitet med anhöriga. Då försvinner all integritet, den finns inte där. 
Då går de patienter som ligger på hjärtsidan som inte är några hjärtinfarkter går som gäster på 
hela avdelningen. Tittar in när det ligger respiratorpatienter och så. Ska man göra något med 
en patient som är dålig så kan dom stå i dörröppningen och titta, och så ska inte ett IVA vara. 
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 Är det befogat om någon fått bära skulden under processen? 
Nja, det är hemskt svårt och säga. När man tänker dynamisk så är ju landstinget så här i varje 
fall. Alltså boven i det hela. Penningen påstås inte räcka till, men man behandlar penningen så 
oerhört illa. Då finns det tydligen bara ett beslut att för dom som sitter styrande i den här 
verksamheten, och det var ju Markström då som beslutade att det skulle genomdrivas. Att 
distrikt skull ha hela nedervåningen och slutenvården ta övervåningen. Då fanns det inte 
mycket annat att hoppas på. Då måste landstinget i sista och första skedet vara ansvarig för 
det hela. 
 
 Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller 

orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem? 
Politikerna och landstinget. Alla småchefer som vi har i alla organisationer, dom kan inte sty-
ra det här. Utan det är dom starkare krafterna längre bort som styr, så är det bara. 
Väljer man att ta en sådan här chefsposition så får man bara hänga med. Gå på sina möte och 
få sina direktiv, för en sån kan man inte reta sig på tycker jag. Jag tycker ordet chef missbru-
kas. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller 

orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått? 
För att det blivit som det blivit? 
Det är det här politiskt beslutet va. Gruppen är IVA här i Bollnäs som egentligen ska försvin-
na. 
 Tycker du att ni på ett orätt eller rätt sätt fått bära skulden för om det uppstått nå-

got problem? 
Ja, interna intriger är det ju. De har man ju hört och till och med att folk har gråtit inom dom 
gått från arbetspasset. Det har jag varit med om. Inte att jag direkt har orsakat det. Gruppbild-
ningar är det väl alltid inom arbetsplatsen. Det finns ju i varje fall ett sextiotal anställda. Sex-
tio sjuttio, det blir alltid grupper och olika synsätt på det hela. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns någon individ, som på ett rätt eller orätt sätt 

fått bära skulden om problem uppstått? 
Ja, det har jag. Det har funnits doktorer som skrikit åt oss, att inte vi pratar och samarbetar 
med medicinarna och vänder oss bara till narkosdoktorerna. Så är det ju, vi är ju lärda att vi 
ska samarbeta med narkosdoktorerna så länge vi har IVA patienter. När det gäller beslut om 
platser inom verksamheten, om man ska lägga upp en IVA patient så måste man tillfråga nar-
kosdoktorn som finns på plats. Det är inte vi som ska konfronteras med den jourhavande på 
akuten utan de får dom ta med narkosen. Sådana grejer har det varit. Att vi ska gå förbi narkos 
och prata med oss. Då vill dom lägga på en plats som vi har ledig för en IVA patient. Om det 
finns bara en så vill dom den platsen. Sådana grejer har ju varit. Sedan finns det nästa steg 
bland undersköterskor och sjuksköterskor. Det har alltid funnits, men jag tror att det är lite 
mer här. Det är en infekterad miljö. Det kan dom inte lösa annat än att separera oss ifrån verk-
samheten. 
Vi har blivit kallade jävla divor. 
 
 Var det så? 
Ja, visst. 
 
 Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband 

med sammanslagningen? 
Ja, det har det väl gjort. Det har man väl hört. Du menar från individer? 
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 Arbetsgivare, individer eller arbetstagare m.m.? 
Arbetstagare har någon sagt att, ja det har funnits. 
 
 På vilket sätt då? 
Man vill sluta och inte vara med i verksamheten. 
 
 Var det ett kollektiv på IVA? 
Ja, det var det. 
 
 Var det lika på den andra sidan? 
Nej. Det är hela tiden den medicinska sidan och hjärtan. Vi är med som om katten har släpat 
in oss, så känner vi fortfarande. Dom utnyttjar den politiska situationen som man bestämt en 
gång. Vi är en minoritet och det är synd att det blir inomarbetsgrupperna, som ska försöka 
samarbeta. Men dom vet ju så jävla väl på sin sida, att de är dom som prioriteras. Det är dom 
som åker på kurser, det är hos dom pengarna finns. Dom har två syrror som håller på med 
pacemaker, två syrror som håller på med hjärtinkomppatienter, som får frigöras från verk-
samheten, och det finns inte en möjlighet att vi får göra så eller. Vi får knappt åka på någon 
kurs. 
 Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen? 
Ja, någon sorts kompromiss fanns ju. Men dom som fick vara med där kände ändå att piskan 
fanns. Det finns inget annat, ta det här nu! 
Flytta på övervåningen och komprimera hela verksamheten, och följa med bara eller också får 
man dra. Så känner man ju. Men det finns ju ingen reträttplats i Hudiksvall eller Gävle heller. 
Det är ju ett stort steg att sälj huset och flytta, och det vet dom ju hur hela åldersgruppen ser ut 
här. Ta sin ”Mats” ur skolan och sticka härifrån är inte så lätt. Alla har sina rötter här, familj, 
hus och åldersgruppen är mellan fyrtio och femtiofem år. Då är det inte bara att göra så, och 
det vet ju ledningen, och det är dom så jävla medveten om. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns människor som upplever frustration och makt-

löshet pga. sammanslagningen? 
Ja, absolut! En av dom är jag. 
 
 På vilket sätt då? 
Att man inte kan påverka och göra någonting. Man känner att den medicinska kompetensen 
kommer att försvinna. IVA patienter som man har jobbat med, och vill jobba med kommer att 
försvinna. Det var ett stort trauma när akutkirurgin försvann, och nu är vi den lilla som käm-
par med Hudik och Gävle om patienterna frö att överleva. Där känner man frustrationen. 
 
Resultatet av sammanslagningen idag 
 
 Hur upplever du sammanslagningen idag? 
Nu är det bara sämre. Från början var det lite ”inbollstrat” och vi var inbjudna till Vallsta på 
mat för att försöka få ihop teamet, men det fanns ingen inriktning på hur teamet skulle arbeta. 
Var inriktningen var? Utan vi skulle bara upp på övervåningen och slås ihop till en stor 
klump, men det fanns ingen inriktning för det hela. Sen började kämpandet på hur många 
platser har vi egentligen, och då började de ni vi kom på plats. Det fanns inget direktiv på att 
nu flyttar ni upp, ni har tre platser och på helgerna har ni två, för då är ni bara två personal och 
på natten. 
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 Interna styrkor på arbetsplatsen? 
Ja, den ligger ju hela tiden på medicinsidan på HIA. Det har dom et väldigt duktigt och starkt 
team vad gäller kompetensutveckling. Vad det gäller oss så tappar vi varje dag vår kompe-
tens. Den här vården har blivit som den är. Det kan dröja en till en och en halv vecka innan 
man ser en riktig IVA patient. 
 
 Så du menar att interna styrkor finns hos HIA och ni försvagas? 
Ja, vi försvagas mest hela tiden. Det är ju bara så. Pengarna riktas ju till den medicinska vår-
den. Vi är bara nått som existerar därför att det finns ett politiskt beslut. Det ska finnas där. 
Det ryks ju i oss hela tiden. Vi vet ju inte ens om narkosläkarjouren kommer att finnas kvar 
till våren. 
 
 Interna svagheter på arbetsplatsen? 
Ja, som jag sa tidigare. 
 
 Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva? 
Nja, det är väldigt svårt att just den här verksamheten är nu, det är ingen som mår bra, och det 
kanske man skiter i, men det är kanske bara pengarna som styr att vi ska hanka oss fram några 
år till och sen får någon pension och avgångsvederlag. Så går man till arbetet och känner idag. 
För det finns inte mycket spets i det hela då det gäller IVA vård. Det som jag sagt tidigare det 
är HIA sidan som har pengarna. Det är där utvecklingen sker. 
 
 Externa hot i form av nedläggning eller annat? 
Det har vi nästan känt sedan 1995 då vi flyttade in (Flytt till det nybyggda sjukhuset). Det 
dröjde ju bara två år innan dom skulle lägga ner förlossningen och BB så diskuterade dom 
oss. Vi drog från åtta till fem plaster inom tre år. Det hotet har vilat över oss hela tiden. Man 
får ju säga att vore det inte så duktigt folk inom verksamheten som bjudit på sig själv, har man 
inte brytt sig om arbetsgivaren, så skull det inte ha fungerat. 
 
 Önskat läge? 
Komma på en arbetsplats där man har tre IVA platser så länge det finns ett politiskt beslut på 
att vi ska vara kvar, och att vi har narkosläkarkedjan kvar. Att ha tre platser bredvid UVA 
(uppvakningen) och vi går över till anestesin/operationsverksamheten och samarbetar med 
dom. På så sätt kan man utnyttja oss bäst till en kunskap vi har. Den personalgrupp som vi är, 
ta postoperativa patienter, ta IVA patienter. Vi samarbetar över det. Är det någon sviktande 
patient på uppvakningen som måste ha IVA vård ett dygn så kan han ligga kvar på uppvak-
ningen. Det är det bästa för våran del, som sa skulle vilja de det och många med mig. 
 
 Hur skulle du villa att arbetsplatsen såg ut om ett år? 
Ja, för att man skull kunna få någon arbetsglädje i det hela. Att känna sig nyttig när man går 
till arbetsplatsen. Inte känna att man går här i någon konstgjord andning för att överleva till 
dom lägger ner oss. Man vill ha något vettigt att göra. Att ta sig för med när man kommer till 
arbetet. Man vill inte känna att ni är bara här nu, ja, man känner sig inte välkommen helt en-
kelt när man går på arbetet. 
 
 Vad skulle du kunna bidra med för att nå dit? 
Oja, jag skulle kunna bidra med mycket. Bara man fick vara med något beslutsomfattande att 
de hände något radikalt. Inte dra ”långmjölk” utan nu gör vi så här, nu bestämmer vi så här. 
Nu har vi tre platser där borta bredvid UVA, bygger om lite kanske kostar en till en och en 
halv miljon. Detta kostar det att byta datauppsättning var och vartannat år. Då är man har en 
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personalgrupp på trettiofem fyrtio personer, eller tjugofem är vi nu kanske som kommer att 
må bra av den här satsningen på dom här miljonerna som det kanske kostar. 
 
 Skull det öka personalkostnaderna om man gör så? 
Det räcker med samma personalstyrka. Det finns bara ett dilemma och det är under semester-
perioden. Om man då kan få två platser och samarbeta med hjärtsidan igen och det är inte 
omöjligt under en kortare semesterperiod. Semesterperioden omfattar åtta veckor. Mitten på 
juni till mitten på augusti. Det blir ju hur enkelt som helts för det brukar ju verksamheterna 
göra under sommarhalvåret. 
 
Avslut 
 Är det något som borde kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga? 
Ja, det ju det att man skulle få lite arbetsglädje igen, och inte känna att, ja, jag är ju femtiofem 
år nu och dom kanske satsar på oss att gå kvar och trampa luft och sen gå i pension vid fem-
tionio, sextioårsålder. Att kör igång och arbeta igen med IVA vård. 
 
 Då bryter vi. Tack Adam! 
Tack! 
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Intervju 2 
Britta Undersköterska HIA 

Datum: 11/01 2006 
Tid: 13.30-14.30 

 
Frågor 
 
Allmänt om beslut och rutiner 
 
 Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplat-

serna? 
Snart 30 år. Vi har bara varit sammanslagna i ett år. Så det blir 40 år till sommaren. 
 
 Du har jobbat inom hjärtsjukvården, men hur länge? 
Från 83, 84 någonting. Då vare det både Hjärta och IVA på gamla sjukhuset. 
 
 Då har du arbetat som undersköterska under dom här åren? 
Ja 
 
 Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och 

avtal? 
Jag är ju dålig på det här med lagar och avtal. Det var ju inte positivt för att på nya sjukhuset 
(klart 1995), då fick vi en separat hjärtavdelning, mot för vad vi hade tidigare. Då var det jätte 
positivt, men nu ser man att det bara går utförsbacke hela tiden. Det blev inte alls bra. 
 
 Om man tittar på helheten om något kunde ha gjorts bättre? 
Vi skulle inte slagit samman någon gång. Vi skulle ha haft olika avdelningar. Utan hjärtpati-
enterna och det är inte bara jag utan hjärtpatienterna upplever det mycket stressigare med 
sammanslagningen. Dels blev det mycket personal, mycket anhöriga som rör sig på avdel-
ningen, avdelningen blev stor. 
 
 Vems var ansvaret för att det kunna gjort bättre, och ser du någon direkt ansvarig 

för detta? 
Det måste ha varit sjukhusdirektören. Vi kan ju inte påverka, utan bara tala om vad vi tycker, 
men det är ju ingen som lyssnar. 
 
 Fanns det möten gällande medbestämmande avtalet m.m.? 
Det gjorde de ju. Fast inte jag var involverad i det. 
 
 Var du delaktig i dessa möten? 
Nej det var jag inte. 
 
 Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i proces-

sen? 
På så vis att dom var med, sedan var det ingen som lyssnade, vad dom hade sagt blev i varje 
fall inte genomfört förstår man ju nu efteråt. 
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 Upplevde du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i 
förväg, och som påverkade processen och inflytandet? 

Ja, det var det. Det låg i luften länge att det skulle bli sämre. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns någon oklarhet i beslutet från politiker eller 

någon annan? 
Det kan jag inte svara på. 
 
 Då tänkte jag främst på IVA delen som när det gäller antal platser? 
Ja, det har ju varit väldigt oklart hela tiden. Dom säger fyra platser men har personal för två. 
Det där vet man inte vad som är rätt eller fel. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna? 
Det har ju nu gått ett år och ännu har vi inte fått riktigt flyt på det hela. Det har blivit bättre 
men, ja. 
 
 Är det något speciellt du tänker på? 
Dels rapporteringsrum, för vi sitter ju framför datorer. För idag ska vi ju hålla på med data så 
mycket, både undersköterskor och dels att vi ska göra scheman och vi har ingenstans att sitta i 
lugn och ro, och det är ett väldigt stressmoment. Sedan att det är så mycket personal från både 
HIA och IVA som sitter blandat och man har ”ett öra på den ena sidan och ett på den andra”, 
man kan inte koncentrera sig så bra. 
 
 Om jag förstår dig rätt så är arbetsmiljön bullrig? 
Ja. 
 
 Om man ser till de gemensamma rutinerna för arbetsplatsen enligt beslutet så fanns 

det väl ett förslag att kunna samköra mellan de olika yrkesgrupperna? 
Under ett års tid har det varit väldigt jobbigt men nu börjar det på att bli bättre, men sen är 
man olika som personal. Vissa är duktigare än andra, och sen är det fortfarande det här att 
man blir grupper. IVA och HIA det blir ju så. 
 
 Kan då säga att det blivit vi och dom? 
Ja 
 
 Det som blivit bättre, är det att man gått över och hjälpt varandra? 
Alla har väl accepterat att det ser ut som det gör. Man måste ändå försöka hitta arbetsro ändå 
på något vis, det är ändå det som dom flesta försöker göra. 
 
Krav 
 
 Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna? 
Nja, inte så, för jag då som undersköterska, ringer det på en IVA sal så går jag och svarar. Jag 
kan ju inte göra allt som begär men kan ju gå och ropa på hjälp, och tal om att en och den be-
höver hjälp. På så vis är vi väldigt flexibel. Däremot så upplever man vissa hjärtsystrar att 
dom hela tiden måste ropa på hjälp om dom behöver hjälp. Det är ingen som ser att den behö-
ver hjälp utan man måste hela tiden säga till, och det upplever dom som jobbigt. Sen när det 
kommer en dålig hjärtpatient ja då kommer hela styrkan. Då kan dom uppleva, varför ska dom 
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komma nu?, och då kanske dom vill klara sig själv. Så det är jättesvår balansgång men samti-
digt är det bra att dom finns bakom ryggen tycker jag då förståss, men alla upplever olika. 
 
 Revirtänkandet som finns, är det en del av att man upplever att man inte kan den 

andra gruppens arbetsuppgifter, eller är det oklarheter vad man ska göra? 
På nått sätt vill man visa att man kan den här biten bättre, fast hjärtsystrarna tycker att det här 
klarar vi galant, och det här har vi gjort förr. Så det är väl det här att man kommer och trampar 
på tårna lite granna. Men jag tycker samtidigt att det är bra att det finns båda sidorna. Men 
samtidigt så klagar IVA på att dom inte har några IVA patienter. Vad dom har tagit vägen 
funderar dom mycket mera på. 
 
 Tror dom då att patienterna försvinner till Hudiksvall eller Gävle? 
Ja. Men som våran chef sa häromdagen så fanns dom inte i Hudiksvall, så vart dom tar vägen? 
Då är ju frågan om dom dör innan dom kommer in på sjukhuset? 
 
 Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgrup-

pen gör, då menar jag att man bevakar varandra? 
Ja, vi der det väldigt väl för att dom har så lite patienter som dom har. Så är dom ju minst tre 
personal jämt. Det är klart att dom sitter vid datorn mycket mer än vad vi har tid att göra, och 
det där ser ju vi, och det hör man att det sticker i ögonen på vissa. Och då tycker man faktiskt 
att kan dom inte ta telefonluren när det ringer eller kan dom inte svara på en ringning. Vissa 
gör det och andra inte. 
 
 Har det blivit bättre? 
Ja, det har blivit bättre. Det var det största problemet från början. 
 
 Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut 

som finns idag, jag menar om det finns stora grupper som ger ett stort stöd för något 
annat än vad som finns idag? 

Nää. Dom pratar ju nu på att vi ska göra om på något vis men hur dom tänker vet jag inte. 
Och vad jag förstår så blir vi delade igen då, och varför inte gjort det från början då har vi 
sluppit allt det här. Dom anser ju att det inte funkar så här. Men sen hur det blir i slutändan, 
det är ju inget som får kosta pengar. 
 
 Upplevde ni hela arbetsplatsen som HIA/IVA att det blev fel från början, och om jag 

förstod dig rätt så kan man säga att ni blev överskörd, och att ni inte var delaktig 
och att allt var förutbestämt? 

Ja 
 
Problem 
 
 Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång? 
Jo då, det har jag gjort. 
 
 På vilket sätt då? 
Ja, just det här att man tycker att dom inte hjälper till som dom ska, vi är ju där för patienterna 
skull och då ska ju alla hjälp till. Då får det inte bli att det är vi och dom. Vi har väldigt stor 
belastning hos oss, och jag tror att vi aldrig har haft så mycket hjärtpatienter någon gång det 
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här året och lite personal. Så jag såg ju fram emot att vi skulle vara stor personal så att vi kun-
de hjälpa varandra. Den hjälpen fick vi inte och det var därför det blev så jättejobbigt 
 
 Kände ni och att ni gick på knäna, för att ni var underbemannade ett tag? 
Ja, och det var sjuskrivningar ett tag. Ja det har varit ett väldigt hackande. 
 
 Har du varit sjukskriven p.g.a. den här arbetssituationen? 
Inte nu sen vi öppnade. 
 
 Tror du att det var många som blev sjukskrivna? 
Ja, det tror jag. För dom har ju fått olika besvär, och det är ju det där att man är svag som gör 
att besvären kommer. Det är axlar ryggar, och så märker man att det är fler idag som inte or-
kar jobba heltid. 
 
 Är det p.g.a. arbetsplatsens utformning? 
Ja, arbetsbelastning, det blev så långa avstånd för oss att springa och mycket mer än vi hade 
förr. Alla är ju äldre och vi blir ju inte yngre. Nu ska vi ner på röntgen och laboratorium och 
det är mycket längre avstånd och hela avdelningen är mycket längre. Idag har vi patientmatsa-
len i den ena änden och personalrummet i en bortre änden. Sedan är det alltid någon som ro-
par efter vägen. Man får aldrig göra en grej man tänker utan då är det tre stycken som har haf-
fat en efter vägen. 
 
 Om jag förstår dig rätt så finns det dom som varit sjukskrina eller jobba mindre för 

att man inte orkar dels p.g.a. arbetsplatsens utformning och den belastning som va-
rit mellan arbetsgrupperna? 

Ja, allting påverkar ju. 
 
 Tycker du att någon varit elak under processen? 
Ja, det kommer ju det också. Ja det är ju som jag upplever det. 
 
 Är det befogat om någon fått bära skulden under processen? 
Ja, det är väl någon över huvudet på oss då. Ja, sjukhusdirektören och dom som bestämmer. 
Vi går ju till våra chefer och dom rycker på axlarna och kan inte göra något för det är så be-
stämt. Vi får ingen hjälp där tycker jag. 
 
 Du tänker på Rolf (den gamla sjukhusdirektören)? 
Ja, jovisst. Sen, ja vad heter han, JOS (Jan-Olov Strandell, nuvarande sjukhusdirektör) har vi 
inte sett en enda gång på avdelningen. 
 
 Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller 

orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem har du redan svarat på. Om 
jag förstår dig rätt så finns det ett starkt agg mot Rolf Markström (Gamla sjukhus-
direktören)? 

Jo, vi var ju på hemskt mycket möten med honom när han körde som värst. Då hade han be-
stämt sig för att det här ”racet” ska jag gå igenom, sedan slutar jag. Det är ju enkelt att göra 
så. Det upplevde vi alla tycket jag. Därför försökte vi vara med på möten för att höra vad han 
tänkte och tyckte sedan var det bara att genomföra. Bära eller brista. Det är klart att man får 
några guldkorn från något annat håll om man klarar det. 
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 Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller 
orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått? 

Det tycke jag inte, inte som jag upplevt det. 
 
 Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband 

med sammanslagningen? 
Ja, dom pratade på det, och det finns fortfarande generellt bland IVA syrrorna att dom ska ta 
ledigt, och jag tror att dom upplevt det värre än vad vi har gjort. V mår ju dåligt av det på ett 
annat vis, men dom tyckte inte alls om det här. 
 
 Upplever du att hjärtsjukvården är inne just nu och att man har en större förståelse 

för att satsa på hjärtsjukvården, som gör att IVA känner sig bortträngda? 
Dom har ju lite riktiga IVA fall. Jag hörde faktiskt igår att en av dom ska åka till Norge och 
jobba i tre månader på en riktig IVA avdelning, och sen vara ledig. Den personen känner att 
hon tappar allt det här med IVA och min och med att kirurgen försvann det mycket IVA fall, 
kirurgiskt, trafikolyckor och sånt som vi hade längre tillbaka. Man kan ju förstå för dom har 
ingenting sånt. Så det blev ju ett fal bakåt för dom. 
 
 Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen? 
Ja, men dom sa att när ni kommer upp på IVA så kommer ni inte och ha några överbelägg-
ningar och det kommer att bli mycket bättre. Då såg man ju fram emot det, för vi hade haft så 
jättejobbigt ner då på sexan. Men de visade sig snart nog att vi fick ha patienter i korridoren, 
och det fortsätter vi med än idag. Så det blev ju inte något lugnare utan mycket sämre för pati-
enterna, och för oss också i och för sig men att ha fem stycken i korridoren det är ju inte nor-
malt. 
 
 Är det ganska ofta som det är så? 
Ja, de är det. Så jag håller på att säga nu att det får inte kosta at göra om expeditionen för att 
vi inte ska behöva sitta uppe på varandra. Men jag röstar för att bygga en helt ny avdelning för 
det är det som behövs. För det är inte bara vi som har överbeläggningar utan andra avdelning-
ar också. Så någonstans måste det få kosta när man håller på med människor 
 
 Upplever du att det fanns eller finns människor som upplever frustration och makt-

löshet pga. sammanslagningen? 
Ja, jag ser signalen mellan varven tycker jag. 
 
Resultatet av sammanslagningen idag 
 
 Om man går tillbaka och tittar på det som har varit och så ser man hur det ser ut 

idag, så om jag förstår dig rätt så upplever du sammanslagningen som att den inte är 
bra idag? 

Mmm. 
 
 Interna styrkor på arbetsplatsen. Om man titta på arbetsplatsen som sådan? 
Personalmässigt. Patienterna blir väl omhändertagna tycker jag i varje fall. Vi har pacema-
kermottagning, sviktmottagning, hjärtskola, så dom bitarna fungerar ju bra, fast ändå så fattas 
det personal där också. Dels ak dom var inne hos oss och jobba och samtidigt sköta det där. 
Någonstans blir det ju halta för ju mer tid dom får där ju mindre hjälp på golvet får vi. Det är 
ju mer personal som behövs. 
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 Interna svagheter på arbetsplatsen. Om ni skulle ha världens bästa lokaler skulle det 

var bättre då eller? 
Jag tror inte på storleken. Det fungerar inte med så mycket personal. Det är ju hur många oli-
ka viljor som helst, och sedan ingen lugn och ro. Mindre enheter, det såg vi ju när vi var på 
gamla sexan hur bra det var med Eskil (en f.d. hjärtspecialist på sjukhuset) då hade vi det bra. 
Han hade tid att utbilda oss. Idag får inte vi som undersköterskor någon utbildning alls. För 
det är ju jättebra att få vara med och lyssna vad som händer liksom. Nu pratas det faktisk i 
dagarna att Geir (en hjärtläkare på sjukhuset) ska ta hand om det, men jag har inte sett till det. 
Vi har ju efterlyst det för vi behöver ju det, sådana morötter också. Den biten har ju halta 
länge. 
 
 Menar du på undersköterskesidan? 
Ja, men både och för vi kan också lyssna på systrarna vad dom håller på med. För det blir 
också ett lyft för oss att veta vad om håller på med fast vi inte har utbildning för att utföra 
saker så kan man få veta vad det handlar om. 
 
 Är det lika för alla yrkesgrupper, d.v.s. IVA syrror, undersköterskor på IVA och 

HIA, och hjärtsjuksköterskorna när det gäller möjlighet till kompetensutveckling? 
Hjärtsjuksköterskorna har ju lite mer, dom får åka ut på olika studier och så där tycker jag, det 
fungerar nog, men det klart man får ju välja om man vill vara med eller inte. Men inte så 
mycket som man tycker att det borde vara med interna utbildningar. Eventuellt den 19 januari 
skulle man börja, så vi får väl se om det fortsätter sedan eller om det blir bara en gång. 
 
 Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva. Finns det något där? Exem-

pelvis om ni jobbar ihop så finns det en större möjlighet att överleva? 
Mera personal då orkar vi. Annars ska det vara en sjuksköterska och en undersköterska på 
varje grupp. Idag har inte sjuksköterskorna tid att hjälpa oss på golvet för dom har så mycket 
att dokumentera på datorerna som tar alldeles för mycket tid, så ska dom ronda. Så ropar vi på 
hjälp av dom så får vi vänta. Men har vi en undersköterska till per grupp så flyter det på bra. 
Det har vi ropat efter länge, men nu har det faktiskt funkat ganska bra åtminstone på förmid-
dagarna. 
 
 Om jag förstått rätt så var det tolv undersköterskor som var bemanningen sedan 

drog man ner till nio tjänster. Det var då ni gick på knäna. Var det under den perio-
den som det var kämpigt? 

Ja. 
 
 Externa hot i form av nedläggning eller annat. Om nu IVA inte skulle ha något exi-

stensberättigande, om personalen skulle försvinna och så? 
Ja, narkosläkarna föresvinner och det gör väl vi också. Ja det där ligger i luften för vi har job-
bat med så många Söderhamnsbor och dom har ju gått igenom hela processen såå dom säger 
vänta bara några år till så är det lika för Bollnäs. För det går ju utför. 
 
 Är det i första hand narkosläkarjouren? 
Ja. Javisst. Sedan blir ju inte patienterna friskare heller. Visst behövs det någon typ av sjuk-
vård, inte kommer det att se ut så här i framtiden. Det behövs ju. 
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 Önskat läge. Hur skulle du vilja att arbetsplatsen såg ut om ett om du fick 
spåna fritt ? 
Färre patienter och en riktig hjärtavdelning. 
 
 Vill du tillbaka till hur det såg ut för tio år sedan? 
Ja visst. Fast färre hjärtpatienter för det blir mer och mer patienter idag, fast personalen måste 
fyllas på eftersom. Som man har hand om under en viss mängd. Man kan ju inte ha hand om 
alla. Det ser man ju på patienterna att dom vill ha en grupp som dom kan ty sig till. Det är ju 
det man saknar. 
 
 Om jag förstår dig rätt så vill ni ha färre patienter och en riktig hjärtavdelning? 
Ja, och IVA pratar väl nästa på att flytta in på UVA, dom har väl någon sådan, jag har inte 
hört något riktigt men det låter om IVA och uppvakningen ska gå ihop. Det vore väl mera 
riktigt. Då blir det samma personalstyrka där. 
 
 Förslaget fanns väl från början att IVA och UVA skulle till gamla tolvan? 
Ja, javisst. 
 
 Vad skulle du kunna bidra med för att nå dit? 
Ja, skratt. Jag vet inte om jag kan bidra med så mycket. Det är väl att man är positiv när man 
jobbar och så, och tycker att det är roligt och det tycker jag fortfarande när det flyter på. Sen 
känner jag at jag inte är sur och grinig utan försöker vara trevlig mot allt och alla. För det är 
väl det viktigaste det inom vården. Det tror jag faktiskt har att göra med att man är ute och 
motionerar och ser positiva saker. Ja, tror det … skratt. 
 
 Om jag förstår dig rätt så skulle drömmen vara om ett år vara färre patienter, en 

riktig hjärtavdelning och att IVA hittar något eget och samkör med Operationscent-
rum och UVA. Vad händer under sommaren? 

Ja, då tar man ju hänsyn till det, att man samkör då. 
 
 Finns det lokaler för det du funderar på eller önskar dig? 
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vad dom gör av alla lokaler men det är ju kontor överallt. 
Sjukvårdsrådgivningen flyttade ju ut på psyk så jag vet inte vad man har i dom lokalerna 
idag? Man är ju så dåligt insatt för man hinner inte gå och titta någonstans heller. 
 
Avslut 
 Är det något som borde kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga? 
Nej. 
 
 Tack Britta! Då bryter vi 
Tack! 
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Intervju 3 
Asta IVA sjuksköterska 

Datum: 17/1 2005 
Tid: 13.25-14.45 

 
Frågor 
 
Allmänt om beslut och rutiner 
 
 Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplat-

serna? 
Innan sammanslagningen av arbetsplatserna? 
 
 Ja. 
Sammanslagningen var ett två år sedan, det måste vara sedan 82, då blev jag klar underskö-
terska, sedan dess har jag jobbat, och här på nya började jag 2001. 
 
 Och sedan sjuksköterskeutbildningen? 
Sedan dess i sexton år. 
 
 Före sammanslagningen på gamla sjukhuset (före 1995) var ni en hel intensivvårds-

avdelning? 
Fast då var det blandat överhuvudtaget, då jobbade inte jag på den avdelningen. Då jobbade 
jag på medicin, och sedan hade jag varit i Gävle i några år. Där jobbade jag med medicinsk 
intensivvård. 
 
 Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och 

avtal? 
Ja, det följde man inte heller. Det var ju vi personalen som tog upp en massa farhågor från 
början. Man saknade medicinsk säkerhet och kompetenskrav och det mynnade ut att vi satt i 
en grupp för medicinsk säkerhet. Vi hade inga samarbetsproblem alls, utan vi såg samma sa-
ker och brister bl.a. att vi hade olika blandningar på läkemedel, olika styrkor då. Och det såg 
vi faror i att det kunde, ja, bli förväxlingar med, och det har ju hänt. Då först, när det hade 
hänt en alvarlig händelse, då först tog man tag i det här, och gjorde en gemensam blandning 
på två läkemedel, resten är fortfarande outrett. 
 
 Om jag förstår dig rätt så är en del den medicinska säkerheten som sats på sin spets, 

där man använt olika typer av blandningar, som för både hjärtsidan och för er ska-
pat en stor osäkerhet. Även för er alla som sjuksköterskor som yrkesgrupp? 

Ja, allt handlar om kvalitetssäkring, därför finns det standardblandningar på läkemedel som 
den medicinskt ansvarige läkaren har gjort för att man ska blanda på samma sätt. Dom är inte 
jättestarka men dom är intensiva bland blodtryckshöjande och sånt. De handlat om mikro-
grams doseringar, det är jätte liten dos så att, får inte göra fel, där har det kommit fram sådana 
blandningar. Man kan säga att den som bestämde att vi skulle flytta ihop inte hade den medi-
cinska kunskapen som vi har. Vad det innebär för krav och vad det behövs för kompetens. Är 
man sjuksköterska så är alla sjuksköterskor, man kan allt jobb. Han förstod inte att man är 
olika specialitet och att socialstyrelsens lagar gäller. Dels det här med hälso- och sjukvårdsla-
gen och det här med kompetens. 
 

 48



 Om man tittar på helheten om något kunde gjorts bättre, om du inte kan veta något 
om lagar och avtal, anser du då att något kunde det ha gjorts bättre? 

Man skar ju ner på personalbemanningen direkt till en nivå där vi såg direkt at våra lagliga 
raster kommer att vara svårt att ta ut. Det är väldigt ovanligt att man har rast, det är mycket 
övertid. Det blir ju negativ stress, och just det att man inte räcker till. Kraven på oss är den 
samma fast vi är, förr kunde vi vara elva stycken på ett arbetsskift, nu är vi två ibland och ska 
utföra samma saker. 
Dom kunde tagit var på våra idéer istället. Vi hade flera olika förslag på hur bl.a. man skulle 
kunna flytta verksamheterna så att man kunde få dom billigare och effektivare. Men så var det 
förutbestämt att vi skulle slås ihop. 
 
 Vems var ansvaret för att det kunna gjort bättre, och ser du någon direkt ansvarig 

för detta? 
Det var ju Markström (f.d. sjukhusdirektör) det. 
 
 Fanns det möten gällande medbestämmande avtalet m.m.? 
Nej, inte direkt så. Det kom ju till många möten när vi ringde så fick dom koma hit. Det var ju 
inga medbestämmande möten. Vi kunde ju inte vara med och påverka än hur vi gjorde. Vi 
jobbade jättehårt för det där några stycken för att hitta andra lösningar. Vi hade bland annat 
landstingsrådena här som gick runt på rundvandring där vi visade att det var bättre det vi 
gjorde. 
 
 Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i proces-

sen? 
Nej, det tycker jag inte. Det var förutbestämt. 
 
 Det är så du upplever det? 
Ja. Det tillsattes arbetsgrupper, men det vi kom fram till och tog fram, det har inte används. 
 
 Om jag förstår dig rätt nu så kände du att det var saker som var bestämda i förväg, 

som gav konsekvenser i förväg som påverkade processen medbestämande och infly-
tande? 

Ja. 
 
 Upplevde du inte att det fanns en oklarhet i beslutet att slå ihop arbetsplatserna? 
Ja, det är ju inget politiskt beslut. 3A beslutet säger ju inte att vi måste flytta ihop. Den säger 
ju inte heller att intensivvården ska bort. Så tolkade i varje fall den förra sjukhusdirektören att 
intensiven skulle bort. Det måste ju finnas det i en verksamhet för övriga verksamheter som vi 
har på sjukhuset idag ska kunna finnas kvar. Försvinner det, då blir det ett helt annat sjukhus. 
Då blir det som ett långvård/servicehus. Det går inte att bedriva operation, inte hjärtsjukvår-
den. 
 
 Om jag förstår dig rätt med beslutet s.k. 3A, så var det inte klart uttalat att intensi-

ven skulle bort, och sjukhusdirektören körde sitt race och allt var förutbestämt? 
Ja, på grund av att han inte hade den medicinska kunskapen. Alltså så förstod inte han bättre. 
Och många tror ju att hjärtavdelningen eller hjärtintensiven och en intensivvårdsavdelning är 
samma sak. Jobbar man på en intensivvårdsavdelning så måste man ha en vidareutbildning i 
specialistkompetens som intensivvårdssköterska. För att jobba på en hjärtavdelning så är man 
”bara” en vanlig sjuksköterska. Det räcker ju inte för at jobba på intensiven, det förstod ju 
aldrig han. 
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 Såg du något annat i beslutet 3A som var oklart, kan u utveckla det mer? 
Man inte exakt bestämt vad som ska finnas på Bollnäs sjukhus. Uppdraget är ju medicinsk 
akutvård för sjuttiotusen invånare. Sedan är det upp till varje organisation att bestämma vad 
man ska ha för något på sjukhuset. Beslutet är oklart. Då måste man veta att på våran avdel-
ning har vi fyra platser. Men hos oss är det en till fyra och hela tiden pratar man om olika siff-
ror. Men det gjordes ju en utredning om det där som landstinget beställde. Och då sa man i 
varje fall att man behövde fyra. Men personalbemanningen är så låg att det beror på hur sjuk 
patienterna är. 
 
 Tycker du att det försvinner patienter som skulle ha inkommit till Er på IVA? 
Ja, det har vi sagt. Periodvis så har vi ingen intensivvårdsplats. Kari (nuvarande verksamhets-
chef) har bestämt att man ska undvika överbeläggningar och korridorvård, så ska man utnyttja 
alla vårdplatser som finns, och då får inte intensivvårdsplatserna vara ifred och stå där i en 
slags beredskap, och att snart kommer det någon dålig och då lägger vi den där. Utan istället 
så använder man dom platserna till vanliga patienter som ligger och läser Ljusnan (lokala tid-
ningen), går ut och dricker kaffe fem minuter efter ankomsten. Sedan sitter medicinläkaren 
och bakjouren och tittar på beläggningslistan och ser att nu är sjukhuset fullbelagt, så styr man 
om resten av patienterna. Och då kommer inte fast vi står där, ja, utbildad personal och står 
med våra vårdplatser och medicinsk utrustning så får vi inte patienten där för att det är fullbe-
lagt, och då har vi andra patienter. 
 
 Hur skulle man kunna åtgärda det? 
Man måste utpeka speciella platser. Ungefär som ambulansen att det finns en akutbil. Den 
använder man ju inte till att skjutsa Beda till röntgen från Alfta, utan den är där i beredskap. 
Så måste också intensivvårdsplatserna få vara. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna? 
Ja, det som är fel, ja dom flesta som har jobbat på intensiven har ju jobbat på vanliga avdel-
ningar, så vi kan dom rutinerna, och vi vet hur man arbetar och förstår den verksamheten. 
Men ingen av dom som jobbar på avdelningarna har jobbat som sköterska på intensiven, så 
dom förstår inte den verksamheten. Och många tror att vi är märkvärdiga därför att dom har 
mindervärdeskomplex, men det handlar inte det, utan det handlar om att det är en speciell 
vård som ingen annan kan utföra. 
 
 Om jag förstår dig rätt, så finns det hos Er en inbyggd kompetens där ni har jobbat i 

många år med det här arbetet. Dels utbildningen som sjuksyrra som grund, sedan 
ytterligare kompetens 1 år (högskoleutbildning). Medan på hjärtsidan om jag förstår 
dig rätt, krävs sjuksköterskeutbildning med möjlighet att gå internutbildning på 
plats? 

Det är heller inte att förkasta, men man kan inte heller, vi kan ersätta dom, men dom kan inte 
ersätta oss. Det där har många svårt och ta. 
 
Krav 
 
 Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna? 
Ja, det gör det ju. Ja absolut, det gör det ju. Det gör ju vi också intensivvårdspersonalen, vi 
försökte ju få alla att förstå att vad vi håller på med och så vidare. Först har vi jobbat som un-
dersköterskor, dom flesta. Sedan blev man sjuksköterska för man ville ha mer och så ville vi 
ha ännu mer och gick den här specialistutbildningen. Och så det är i dag då när vi inte har 
patienter och har lugnt, då håller dom på att säga åt oss hela tiden att vi ska hjälpa dom. Det 
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kan vi väl göra som så men. Vi springer med bäcken och vi springer med matbrickor, bäddar 
sängar åt patienterna då har vi blivit undersköterskor igen. Då utnyttjar man våran kompetens 
på helt fel sätt. Så har föreslagit om vi har lugna perioder att vi placeras på akuten då, och 
hjälper till där. Då får man mer nytta av vår kompetens än att vi ska springa med bäcken eller 
så. Det är inte därför att vi tycker att vi är bättre än andra utan vi har gjort det där och vi har 
gått vidare, och då vill man inte gå tillbaka. Många av dom som jobbar på hjärtavdelningen 
förstår våran kompetens och vi deras. Dom är mycket bättre än oss på hjärtan. Så är det. Dom 
är mycket mer specialiserad på en sak, medan vi jobbar med hela patienten 
 
 Skapas revirtänkandet pga. att yrkesgrupperna tänker olika, eller vad står den för, 

eller är det oklarheter hur man ska jobba tillsammans? 
Jo, men det är nog båda två det där. Oklarheter och så det där att man inte förstår varandra, 
vad man gör. Vissa kände sig hotat och sämre. Och det är en som jag tänker på speciellt som 
har väldigt svårt att samarbeta med någon av oss. Exempelvis när det är el-konverteringar 
med hjärtpatienter som ska få ett stöd då, om den patienten ligger på hjärtavdelningen, så förr 
när vi var på olika våningsplan då kom dom med patienten till oss och vi sövde, föreberedde 
och gjorde den här behandlingen och sen gick vi tillbaka eller om dom hämtad dom. Nu är vi 
på samma ställe, och då är det en som har särskilt svårt för att förstå. Då kan narkosläkaren 
komma till mig och säga vi ska ha en el-konvertering och ska söva. Ja, bra vad finns patien-
ten? När man sedan går och pratar med den här personen som vägrar tala om överhuvudtaget 
var patienten finns eller säger vad har du med det att göra? Jo, det är jag som ska söva patien-
ten så jag ska förbereda den. Nu kommer läkaren och nu ska vi göra det här. Är patienten 
fastande och har nål kan man då fråga. Vad har du med det att göra säger den här sköterskan. 
Och det här har hänt flera gånger. Och en av gångerna fick ju inte patienten behandlingen för 
narkosläkaren sa så får det inte vara. Och då är det patienten lidande på grund av sådant. Och 
det upplever jag att den personen särskilt har stora problem med att samarbeta och förstå att vi 
kan olika saker. 
 
 Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgrup-

pen gör? 
Ja, absolut. Då är det där igen att vi ser. Ja många av oss har jobbat på avdelning så vi vet vad 
man gör där. Och en del var det väldigt länge sedan som skulle behöva se det igen. Men fram-
för allt så behöver personalen som jobbar på IVA. Det kom en personal och fråga så här att 
jag tycker det är så stressigt på att jobba på hjärtavdelningen, men kanske jag kan få jobba hos 
er som respiratorvak. Hur tänker du då frågade vi? Då måste du utbilda dig lite mer först då. 
Men det är ju bara att sitta och titta på den där apparaten. Nej sa vi det är patienten du överva-
kar. Då man sitter ho sen patient i respirator så måste man sitta där hela tiden. Då upplever 
dom att vi bara sitter där och har det bra. Det är alltså sekundvis som man övervakar en pati-
ent. Luftvägarna blir det stopp i och ska sugas. Och det är stor okunskap på vad vi gör för 
något. 
 
 Upplever du att det är sådana saker som man har missat vid sammanslagningen, vad 

man ska göra, hur man ska göra och hur man skulle kunna jobba tillsammans? 
Ja, absolut. Det är många exempel som bland annat med larmsystemet. Då har vi alltid på 
intensiven haft larm som man hör när patienten ringer på hjälp. Sedan är det larm på andra 
ställen om det är något med patienten, hjärta har stannat, andningen har hållit upp för länge, 
blodtrycket är för lågt. Så man har kunnat reagera på rätt sätt. Och när flyttade ihop ville dom 
har samma larm när telefonen ringer eller om en kabel har lossnat från brösten eller om pati-
enten har rört sig för mycket, eller ha hjärtstopp. Så det samma larm som när patienten ringer 
från salen. Och det där gör att det ringer och ringer hela tiden och ingen reagerar på dom där 
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larmen. Det där tog vi också snabbt och skrev ner som en risk. Att vi tror att någon gång 
kommer en patient och ringa på hjälp och behöver hjälp och vi kommer att missa det för att 
det ringer hela tiden så man hör inte larmen. Ja, det hände också att en patient hål på att kvä-
vas. Och det där också, nu har patienten själv inte anmält det där, men vi har anmält det till 
verksamhetschefen. Man måste åtgärda det där med larm. Det här var ett och ett halvt år se-
dan och det är fortfarande samma larm. 
 
 Är det någon firma som ska sköta det där? 
Ja, det är länsservice. Det är ett problem för arbetsmiljön för att de hela tiden att det är jätte-
höga ljudnivåer hela tiden. Men också för patientsäkerheten. Om det ingen som bryr sig om 
larmen, varför ska man ha dom? 
Om det händer något så är det vi personal som blir utsatta för den här anmälningsrisken också 
då. Att man inte uppmärksammar sin patient som ligger där och behöver hjälp. Nu drar det 
ihop sig i halsen snart. Fast det är jag som talat om det att det här är ett problem att det finns 
en risk, med det här, så här kan det bli, så händer det mig och sedan är det jag som är ansvarig 
och anmäld, då är det jäkligt orättvist. 
 
 Kan man göra något för att åtgärda problemet? 
Det är väl bara att man tar ett beslut att det här. 
 
 Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut 

som finns idag? 
Ja, alla. Alla vi pratar med. En del har ju tolkat våra arbetsmiljöproblem som sammanslag-
ningen på fel sätt, att det är vi som har samarbetsproblem med varandra, personalen mot var-
andra. Det är bara det att verksamheterna blir inte bra tillsammans. När man blandar två såda-
na verksamheter tillsammans. Och alla ser ju att det skulle bli mycket bättre om vi separerade 
igen, tillbaks till det som var tidigare. Vi var ju inte helt emot den här sammanslagningen mel-
lan hjärtsjukvård och intensivvård, men att man skulle göra som man har på andra ställen i 
Sverige att man dom dåliga hjärtan på intensiven. Och när den akuta fasen är gjord då flyttar 
man till den här eftervårdsavdelningen som hjärtavdelningen nu är blandad med akuta och 
uppegående patienter. Det är vi överens om allihopa. Det pratar vi öppet om, det är liksom 
inga krux. 
 
 Om jag förstår dig rätt så finns det ett kollektivt stöd för något annat än vad som 

finns idag? 
Ja, någon av verksamheterna byter lokaler. Förslagen också som vi ser det och den naturliga 
samarbetspartnern för IVA sidan är anestesisköterskorna, vi har ju samma utbildning, och vi 
tänker på ett annat sätt. Och man kan utveckla den här intensivvården på ett helt annat sätt och 
man skulle kunna operera mera om vi fick vara själv och styra över den verksamheten. Man 
skulle kunna göra mer planerad vård. Nyttja kompetensen på ett bättre sätt. 
 
Problem 
 
 Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång? 
Jaaaa (skratt), många gånger. 
 
 På vilket sätt då? 
Det är ju det här att man börjar ju alltid med att vara saklig. Så har vi verkligen jobbat. Vi har 
suttit i arbetsgrupper och varit saklig och tänkt att vi skulle komma på bästa sätt på en bra 
nivå. Vi har inte suttit och skällt på varandra och så där på så vis. Ibland känner man så här att 
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det är ingen som lyssnar. Ingen bryr sig om vad vi säger. Vi har ju ingen delaktighet som per-
sonal på det här sjukhuset. Allting är förutbestämt. Och det blir också så här att känner så här 
att det går, ja det spelar ingen roll hur man argumenterar så är det ingen som lyssnar. Ibland 
känner man att man skulle vilja ställa sig i korridoren och skrika. Dra åt helvete, men man 
försöker ju alltid vara snäll. 
 
 Upplever du att de var sämre med den ledning som fanns förr, och upplever du att 

det finns ett öppnare klimat med ledningen som finns idag? 
Det var tydligare chef och ledare tidigare som visade sig fysiskt och kom på spontana möten 
på avdelning och att personalen skulle få information om vad som hände, det var ju faktiskt 
Rolf (f.d. sjukhusdirektören) bra på. Även om han hade svårt att ta åt sig. Vi ser ju inte vår 
sjukhusledning nu. Vi vet vilka dom är, men dom visar sig aldrig fysiskt, och det tycker jag 
att dom kunde bli bättre på. Verksamhetschefen och Strandell (nuvarande sjukhusdirektör). 
Kari är väldigt mjuk och fin så och lätt att prata med, men hon har heller inte så mycket medi-
cinska kunskaper. Därför borde man utnyttja oss mer, men det gör hon inte. Lika är det med 
anestesiläkarna som också känner sig avstängda. 
 
 Vilken är det som har initierat den nya öppningen att sätta sig i grupper igen och 

försöka titta på beslut m.m. Vet du vad den idén kommer ifrån? 
Nej. Men jag tror att alla känner att det har fallit en tung sten nu när det ändå har kommit en 
liten chans att vi kan få separera och utveckla våra verksamheter på varit håll istället. Det har 
gett alla hopp. Men blir det här inte av då vette tusan hur det blir. 
 
 Tycker du att någon varit elak under processen? 
O ja, 
 
 På vilket sätt då? 
Riktigt oförskämda har en del av personalen på hjärtavdelningen varit. Vänt ryggen till och 
inte svarat när man har pratat med dom eller frågat någonting. Och då är det här ett fåtal av 
personalen. För dom flesta har försökt ändå att lära känna varandra lite sakta sådär. Det var 
lite spänt från början men en del har svurit vänt rygget åt. Sådana kommentarer som jag berät-
tade om när dom sagt det har du inte med att göra och inte respekterat våra vårdplatser. Även 
om dom ska låna IVA platsen för en hjärtpatient så ska man i alla fall ha en kommunikation. 
För vi vet nu att narkosläkaren har ringt och det kommer en dålig från akuten vilket dom inte 
vet, så kan dom inte bara gå in och lägga in en patient på den salen. Våran sal, som är special-
utrustad. Man blir galen ibland. Det finn ibland ingen respekt för våra revir eller. I börja trod-
de vi att alla var emot oss och det var ju väldigt ofta första halvåret, om man kom in ensam 
som IVA personal och det var endast hjärtpersonal där som blev dom knäpptyst. Då kunde 
man säga något som, att här sitter ni och fikar, man sa något, så svarade dom inte. Det finns 
jättemycket sådant. 
 
 Är det befogat om någon fått bära skulden under processen? 
Ja, det måste man ju säga. Det är den yttersta chefen och det var ju Rolf Markström då och 
naturligtvis hade ansvaret att se till att, dels kunna motivera om det inte var hans personliga 
egna idéer det här att vi skulle flytta ihop. Utan att han hade ett politiskt beslut bakom sig. 
Dom måste han ha talat om att det var det politiska beslutet som gällde och visa dom. Men det 
var ju inte så utan det var han som ar bestämt det här. Därför är det han som är ansvarig för att 
vi har kunnat haft andra samarbetsgrupper, man har kunnat lyssna på oss i tid. Sen finns det 
en massa andra chefspersoner däremellan, och facken har också haft mycket att gjort. Det har 
varit väldigt svagt. 
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 Upplever du att de fackliga organisationerna haft ett för litet stöd från centralt håll i 
processen? 

Ja. 
 
 Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller 

orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem? 
Ja, Rolf Markström (f.d. sjukhusdirektören). 
 
 Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller 

orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått, exempelvis som utmålats som 
Svarte Petter? 

Intressant när du säger Svarte Petter. Vi hade nyligen en träff bara med IVA personalen en 
kväll, och då satt vi och pratade om det här att vi är ju som Svarte Petter, man vill ha med oss, 
men man vill inte ha Svarte Petter. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns någon individ, som på ett rätt eller orätt sätt 

fått bära skulden om problem uppstått har du redan svarat på? 
Ja. 
 
 Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband 

med sammanslagningen? 
Ja, det gjorde de ju från början med själv sammanslagningen, för poängen med sammanslag-
ningen var ju kunna minska på personalbemanningen. Det var det ju. Jag kände mig aldrig 
hotad själv men det kan ju vara en del att vissa kände sig aggressiv och så där. Dom underskö-
terskor som fick gå kom ju tillbaka dagen efter, och dom jobbar ju mer än dom någonsin har 
gjort. Men på väldigt dåliga scheman och blir utnyttjad, ja verkligen. 
Korttidsfrånvaro har ökat det kan man ju se. 
 
 Upplevde du att arbetsgivare pressade er och sa att ta det här eller sluta, eller att ni 

som kollektiv pressade arbetsgivaren? 
Vi pratade om sånt många gånger men vi är ändå ingen enad grupp som är så stark att vi kun-
de få med att alla skulle göra det. Då skulle ju alla göra det. Vi var ju några. Vi pratade om 
tjänstledigheter och uppsägningar och sådana saker, men många är ju så himla beroende av 
sitt jobb och sina sociala förhållanden och så att, ja det spelade dom på. Det uttalade många 
gånger att ska vi verkligen gå med på det här? Nej det behöver ni inte gör utan att det är bara 
att gå sa våra närmaste chefer. 
 
 Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen mellan arbetsgivare 

och personal? 
Nä, inte alls. Däremot så blir det mer och mer, vi är ju en mindre personalgrupp, intensiv-
vårdspersonalen, hjärtpersonalen. Det pratar vi ofta om att vi känner oss, att vi är förre i antal 
så på avdelningsmöten kanske vi är två från IVA och tolv från hjärtavdelningen. Så våra åsik-
ter blir alltid nedtryck och nedröstade på dessa möten. Vi måste ta hemliga möten, så vi träf-
fas hemma hos varandra, för att få prata med varandra. För vi blir helt överkörda, och så kän-
ner också narkosläkarna som styr IVA verksamheten, att det är medicinläkarna som tagit över. 
Dom säger också öppet att det är besvärligt med två medicinskt ansvariga läkarkategorier. Jag 
tror det blir lämpligare om dom fick bestämma allt. Dom har heller inte den respekten för oli-
ka yrkeskategorier. 
 

 54



 Ser du något mönster i det här att människor blir mörka mot varandra? 
Ja, grunden är ju otrygghet. Oklar organisation, oklart hur länge vi ska finnas kvar. Många 
kommer från Söderhamn och kan ju återberätta och ge tecken på hur det var där innan man 
fick stänga. Och det finns stor misstro till den politiska organisationen. Det gör att grund-
tryggheten finns ju inte. Fanns den då kunde man vara utveckla vården mer. Bli bättre än, nu 
är det för mycket tjafs om småsaker. 
 
 Grundtrygghet handlar den också i detta fall om tillit? 
Ja, så känns det. Personligen så jag inte att sjukhuset finns kvar om fem år. 
 
 Hur skulle sjukhuset se ut om fem år? 
Ja då är det bara en hälsocentral. Forstsätter man på det här viset så blir det så. 
 
Resultatet av sammanslagningen idag 
 
 Hur upplever du sammanslagningen idag? 
Många saker har blivit bättre, det är inte lika fientlig stämning. Man behöver inte hela tiden 
titta över axeln för att vara beredd på ett påhopp, någon attack. På så vis kan man vara mera 
avslappnad. Man pratar mycket roligt med många och lärt känna varandra. Men och andra 
sidan så försvinner fler och fler av vår personal. Så vi blir mindre och mindre personalstyrka, 
och vi får mindre och mindre resurser. Och detta leder till att medicinkliniken tar mer och mer 
av intensivens både platser och personal. Så att vi blir mindre och mindre och vi håller på att 
dö ut. Man driver det på det viset. Men många också tror att vår nya chef har ett uppdrag att 
stänga IVA, det är därför han anställdes här. Vi kan få ledigt hur lätt som helst för att bl.a. 
söka annat jobb som har varit svårt under historian. 
 
 Chef då tänker du på? 
Bernhard (ny chef på HIA/IVA). Så alla är misstänksamma mot allt och alla. 
 
 Om jag förstår dig rätt så finns det misstro från toppen, d.v.s. politiker och tilltror 

till själv organisationen, arbetsgruppen tillsammans, och Era möte tillsammans 
hemma hos någon för att ni har tillit till varandra? 

Ja 
 
 Interna styrkor på arbetsplatsen. Att det har blivit bättre kan du ta på men finns det 

andra saker? 
Nej 
 
 Interna svagheter på arbetsplatsen. Där var larmsystemet en del, och att ni inte var 

delaktig i processen m.m.? 
Ja, många gånger också när dom har kunnat låna en plats av oss. När det ligger en IVA patient 
och en annan patient bredvid då ser vi ju mycket för vi måste ju vara med våra patienter näs-
tan hela tiden eller hela tiden, så då ser man ju också patienten bredvid. Det har ju hänt flera 
gånger att vi har sett behöver en helat annan hjälp än den kan få. Då har vi gett lite tips och så 
där. Det har ju inte mottagits med tacksamhet, utan tvärsom att dom blivit sårad och trampad 
på tårna. Så inte ens på avdelningen kan man ta emot att vi har eller kan se på ett annat vis. 
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 Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva. Skull ni klara er bättre att 
vara självständig mot att ha det som det är idag? 

Man måste separera. Om man förlägger IVA till uppvakningen så kan man under vardagarna 
på ett helt annat sätt samarbeta med själv operationsverksamheten. Man kan operera fler pati-
enter och så. Man kan även operera på helgerna om operationspersonalen skulle räcka till. 
Man kan få in utomlänspatienter och man kan få in mycket pengar där. Ja, det skulle bli en 
helt annan sak. 
 
 Är det en möjlighet som ni diskuterar med operationscentrum om? 
Mmm, ja. 
 
 Om jag förstår dig rätt så finns det ett brett kollektivt stöd för att separera avdel-

ningen, och att UVA och IVA skulle bli en ny enhet med möjlighet att kunna opera-
tion? 

Ja, 
 Hur skulle de fungera på somrarna? 
Jaa, där är ju operationsverksamheten stängd undre flera veckor där än personalen har semes-
ter till. Och det är väl helt underbart för dom att få vara ledig på sommaren, fast en del är 
tvungen att jobba på andra avdelningar eller andra sjukhus för att få in inkomster. Tror säker 
att några av dom här skulle tänka sig att jobba mer på sommaren och en korta sommarstäng-
ning. Då skulle man få in mer pengar till sjukhuset. När vi jobbar på uppvaket då är vi hälften 
narkossköterskor och hälften IVA sköterskor, då pratar vi mycket om det här hur vi har det på 
hjärtdelen och vad IVA skulle kunna gör. Vi har inte haft riktigt organiserade möten för att se 
om alla tycker så här. Dom vi pratat med tycker, javisst, självklart. Så här går det inte att ha 
det. 
 
 Externa hot i form av nedläggning eller annat Du sa tidigare att inom fem år så finns 

inte sjukhuset i den form den finns idag? 
Ja. Den dag dom bestämmer sig för att lägga ner IVA riktigt, och det måste man göra via ett 
beslut. Men man gör det redan nu. Men jag vet inte om dom förstår det. Om Kari och Stran-
dell är medveten om det. För att hur man driver sjukhuset nu så leder det till det. Den dag man 
tar bort intensiven, ja då faller resten av sjukhuset. Den är jätteattraktiv i Sverige den här spe-
cialiteten. Så vi känner att man inte är rädd om vår kompetens här. 
 
 Känner du att det ska bli skönt att åka till ett ställe dör du skulle få bekräftelse för 

det arbete du gör? 
Ja. 
 
 I viket syfte gör du det? (personen har tagit tjänstledigt i tre månader föra att jobba 

i Norge). 
Jag har åkt under sju åtta år, två till tre gånger per år. Då har det varit för att få extra pengar 
till någon rolig långresa eller något. Men den här gången är det inte för det. Utan denna gång-
en är det för at få komma ifrån. Man åker dit och får jobba med det man ska jobba med. Dåli-
ga patienter, och så blir man väldigt uppskattad. Där personal säger, skicklig! 
Dom är väldigt tacksam för det man gör. För varje gång som jag varit där så känner jag mig 
lite upplyft och blivit pumpad med beröm och uppskattning. Plus att man tjänar pengar. 
 
 Upplever du att norrmännen är bättre att ge bekräftelse? 
Ja, det gör jag. Men så är ju svensk sjukvård mer utvecklad än den norska. Så vi ligger mycket 
högre. Jag vet inte om dom berömmer varandra, eller om det bara är svensk personal. 
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Sen är det skönt att åka dit och bara ägna sig åt patientvård, och inte delta i andra problem 
som kanske dom har på sitt sjukhus. Och det är då när förstår hur mycket energi det tar från 
oss. Just det här runt omkring. Det är inte patientvården som är det jobbigaste utan det är det 
här allt runt omkring. 
 
 Hur skulle du villa att arbetsplatsen såg ut om ett år. Kan du beskriv den för mig? 
Ska det vara realistisk eller en dröm? 
 
 Kan du beskriva det utifrån hur du skulle vilja ha det om du fick bestämma? 
Det var lite märkligt för häromdagen när jag fick besked om att jag skulle få tjänstledigt, jag 
och en arbetskamrat ska åka tillsammans. Så gick vi in och bäddade en säng så stod vi där 
mittemot varandra och skrattade och skojade. Och då sa jag så här att Gud, tänk så här var vi 
förr. Så här hade vi jämt på jobbet förr. Och nu är det så sällan som det händer något. Så att 
man ska återföra den här glädjen naturligtvis, arbetsro, Det ska vara mycket glädje på arbets-
platsen. Att man har återupprättad intensivvården, och ger oss dom resurser som vi behöver 
för att få bedriva det som kan bedrivas. Verkligen arbeta riktigt. Och att vi naturligtvis har 
separerat. Drömmen är att man har utvecklat operationsverksamheten så vi får tillbaka akutki-
rurgin. Det är det viktigaste att få tillbaka den. Jag vet inte hur realistiskt det är. 
 
 Vad skulle du kunna bidra med för att nå dit? 
Det, måste till ett större beslut för vår marknad, detta måste vara på landstingsnivå, och på 
sjukhusledningsnivå, att man ger detta sjukhus mer resurser eller ett klarare uppdrag. Så vi vet 
vad vi har för uppdrag. Att vi får pengar därefter också. Men också att man kan mottaga per-
sonalens idéer naturligtvis. Det som ofta missuppfattas många gånger när man ser en hopslag-
ning att personalen är så negativ. Så är det inte, vi har inte jobbat på det viset. Visst har vi 
talat om bristerna men vi har kommit med mycket förslag också. Som vi ser det skulle öka 
kvalitén så det blir bättre och det bli roligare och mer lönsamt, men man tar inte tillvara på 
sådana idéer. Man vågar inte prova personalens idéer. Det finns jättemycket resurser hos oss. 
 
 Skulle det inneböra en extra personalkostnad om man skulle separera avdelningar 

enligt ditt förslag? 
Bemanningen skulle man behöva öka med en person. Jag tror att det skulle bli billigare. Nu 
har det varit så att vi inte fått ta in extrapersonal som vi gjort under alla andra år när behoven 
från patienterna än vi haft personal, nu är det tvärsom. Nu får patienterna åka till ett annat 
sjukhus. Nu får vi ibland ringa in någon extra, och det är ju vi själva inom gruppen. Det blir 
övertid. Den kostnaden blir ju dyrare än om en ordinarie skulle gått på natten. Jag tror att den 
summan inte skulle bli dyrare. Hela tiden jobbar vi extra, igår var den en som jobbade dagen 
som var tvungen att komma tillbaks på natten. Och i natt är de en av oss som jobbar extra. 
Under vardagarna skull edet inte behövas mer personal, och då närheten till uppvaket då är 
det ju tre IVA personal som jobbar där. Då har man också den möjligheten att hjälpas åt på ett 
annat vis åt bägge håll. Har man lite IVA patienter kan man hjälpa till på uppvaket, och det 
mycket på IVA så kan man hjälpas åt om en patient ska på röntgen. Där är samarbetet mycket 
naturligare. 
 
 Finns det någon mer krona som man kan få in på operationscentrum? 
Ja. IVA:s tillhörighet har ju hamnat väldigt snett. Tidigare så ingick ju vi med narkossköters-
korna och då var vi en anestesiklinik. Nu är ju vi separerad, och IVA ligger under medicin. 
Det är ju vi som till 50 % bemannar jourhanteringen. Då är vi utlånade från medicinkliniken 
trots att det inte är en tillfällig lösning. Det är en permanent lösning. Det där är också jättedå-
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ligt. Och då innebär det att när operationscentrum går bra är det också vi som bidragit till det, 
det är vi som jobbat där. Vi tar hand om dom som krånglar, på intensiven då. 
 
 Är det många som krånglar? 
Ja, det är det. För det är många som är så sjuka. Operationsprogrammen är för långa med 
samma läkare. Hade man IVA där så hade man inte den pressen att stänga en viss tid utan då 
skulle man kunna operera lite längre. Det känner vi oss väldigt utanför, eller utnyttjad. Där får 
vi inte heller vara påverka heller. Så går operationscentrum med vinst och hittar på någon fest 
eller utbildningsdagar eller resor och sånt, då får inte vi vara med. Och det känns också jäv-
ligt. 
Frågan vad IVA ska tillhöra är också viktig. Och det är ju frågan om man ska göra det till en 
helt eggen enhet. Då är det lättare och se kostnader, men får en annan ledning. En ny aneste-
siklinik. Det är lättare för dessa sjuksköterskor att jobba med oss om dom ser oss mer i varda-
gen. Se vad vi gör och samarbeta och även använda som vikarier under sommaren. 
 
Avslut 
 
 Är det något som borde kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga? 
Ja, då tar vi väl en timme till då (skratt). Det är en komplex fråga. Det gäller att förstå att IVA 
är en mycket viktig avdelning för sjukhusets överlevnad. En nyckelavdelning. Att inte perso-
nalen där är märkvärdig utan att vi bedriver en speciell vård som bara kan utföras av oss. Ef-
tersom vi har den här utbildningen. Att vi inte tycker att vi är bättre än någon annan utan det 
här är vi duktig på. Barmorskorna är duktigt på sitt och tandläkarna på sitt. Att vi har olika 
kunnande men det betyder inte att vi tycker oss själva vara bättre än andra. Man möter ofta 
den attityden. 
 
 Tack för intervjun! 
Tack själv 
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Intervju 4 
Barbro Sjuksköterska HIA 

Datum: 30/01 2006 
Tid: 13.30-14.30 

 
Frågor 
 
Allmänt om beslut och rutiner 
 
 Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplatserna? 
Ja, jag har jobbat sedan -74. Just då på HIA/IVA sedan de öppnade. 
 
 Du jobbade före på gamla sjukhuset (1995 flyttade man till det nya sjukhuset), och 

då var du på intensivvårdsavdelningen? 
Då var jag på avdelning 40 (medicinavdelning). 
 
 Du har jobbat inom sjukvården länge, men hur länge som syrra? 
Sedan 78. 
 
 Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och 

avtal? 
Det vet jag inte. Det genomfördes ju under tvång. Det var ju ett tvångsäktenskap. Varken IVA 
eller vi ville det. 
 
 Om man tittar på helheten, kunde något gjorts bättre? 
Ja, det tror jag säkert. Vi hade ju, det blev inget bra resultat. Nu fick vi sitta med i grupper och 
ha lite inflytande men det kändes som att det var bara ett måste enligt lag, jag vet inte hur det 
blev. Sedan körde dom över allting. 
 
 Vems var ansvaret för att det kunna gjort bättre, och ser du någon direkt ansvarig 

för detta? 
Jag vet inte, sjukhusledningen, eller vem man ska skylla på. 
 
 Fanns det möten gällande medbestämmande avtalet m.m.? 
Ja, vi satt ju med in en sån där grupp där vi fick tycka till. 
 
 Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i proces-

sen? 
Vi fick ju sitta med och det var liksom frivilliga grupper, det var ingen som vara tvingad att 
vara med. På så sätt var vi väl delaktiga en del då. Det kändes som, ja, det blev inte som vi 
tyckt. 
 
 Upplevde du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i 

förväg, och som påverkade processen och inflytandet? 
Ja, det tror jag. De mesta var klart i förväg. 
 
 På vilket sätt då? 
Vi protesterade att vi inte ville ha det här och. Vi på HIA såg redan det här att IVA skulle ha 
sina salar mitt i avdelningen. Med tanke på att vi har hjärtpatienter som ska mobiliseras och 
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vara uppe och röra sig. Så det kändes som om det var helt fel från början. Utan att göra någon 
form av ombyggnad m.m. Sedan blev vi hoptryckt i ett hörn hela HIA sidan och IVA har kvar 
den där disken mitt i. 
 
 Så du upplever att det blev fel med sammanslagningen och hela arbetsplatsens ut-

formning? 
Ja, man kunde ha byggt om den på ett annorlunda sätt. Vi sa ju redan att det kommer aldrig att 
gå att ha det så här. 
 
 Är problemet att det blir för rörigt som du beskrev med att vissa hjärtpatienter är 

uppe och går, kopplat till att avdelningen är så pass liten att integriteten blir rub-
bad? 

Ja, det är ju ett allmänt kaos. Liten yta och så otroligt mycket personal. Det är medicinläkare, 
narkosläkare, IVA personal och vi och elever, sjukgymnast, ja allt. Telefonerna ringer och 
larmena går. Fruktansvärd arbetsmiljö. 
 
 Är larmen något som är enerverande för Er? 
Ja, en del men vi måste ju ha det. Vi har tagit bort dom vi kan, det kart att det blir mycket 
larm, störningslarm när patienterna är uppe och rör sig. Man skulle ha haft en skåpvakt som 
tystade alla störningslarm. Då krävs det en person där. Eller någon form ar koordinator som 
sitter och tystar och samordnar avdelningen. Det skulle ju vara bättre. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns någon oklarhet i beslutet? 
Tystnad. 
 
 Då menar jag att slå ihop hela arbetsplatsen 
Dom skull ju spara pengar men jag vet inte vad dom sparde. Dom spar inte på oss personal i 
varje fall. Det har ju varit jättejobbigt för jättemånga. De flesta har upplevt det jättejobbigt. 
 
 Du upplever inte att det är beslut på högre nivå som varit oklart? 
Det är inte jag insatt i. Det var ju bara ett beslut på att det skulle vara så här. Det kändes som 
vi var överkörda direkt. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna? 
Nä, det är dåligt. 
 
 Vad det något ni diskuterade om innan ni flyttade in? 
Nja, det var väl någon grupp som skulle hålla på med det där. Det ser ut som om dom jobbar 
för sig och vi för sig. 
 
Krav 
 
 Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna? 
Ja, IVA mår ju dåligt och det förstår man ju. Dom har ju tappat sin profession som dom be-
skriver och det kan man ju förstå. Dom hade ju akutkirurgin och allt det här. Plötsligt så är 
den borta och det är nästa aldrig några rena IVA-fall för dom. Om man kan ju förstå att det är 
jobbigt för dom. Det är ju som många har sagt att vi vill inte vara Era uskor (undersköterskor), 
så upplever dom sig. Jag kan förstå att det är jobbigt men nu är situationen så här. 
Vi har en sådan otrolig beläggning som det har varit i perioder, så vi ligger med en massa 
överbeläggningar. Vi är ju bara två syrror och sen har ju cheferna förstärkt och vi har två us-
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kor med oss, och då blir det lite lättare. Sedan sitter IVA där och har tre personal och kanske 
inte har någon patient. Det kan ju inte vara att spara pengar när dom inte ingår i vårt jobb och 
inte är på våran sida. 
 
 Kan man säga att revirtänkandet är mer ideologiskt? 
Att vi är HIA och dom är IVA eller? 
 
 Ja 
Ja, så är det ju. Dom går ju inte över frivilligt till oss, och vi har inte haft möjlighet att. För jag 
vet att någon har varit intresserad att gå introduktion på IVA sidan. För vi har alltid häcken 
full. Tydligen så är inte dom intresserad heller. Dom har ju haft så lite patienter och varit så 
övertaliga så dom har ju kunnat gått introduktion hos oss om viljan har funnits. 
 
 Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgrup-

pen gör? 
Det har vi funderat på hela tiden. Vad gör dom? Men nu har det gått ett år och man struntar i 
det, man orkar inte bry sig längre. Man har så fullt upp med sina patienter att och man har 
piskan på ryggen så fort man går på och man orkar inte fundera på vad dom gör. Man kan ju 
undra vad om sysslar med då när dom inte har patienter. Då dom har respiratorpatienter då 
förstår man. Det är när dom inte har patienter. 
 
 Tror du att det är motsatsen också att man bevakar varandra lite grann som yrkes-

grupper också på ett negativt sätt? 
Jag vet inte. 
 
 Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut 

som finns idag, jag menar om det finns stora grupper som ger ett stort stöd för något 
annat än vad som finns idag? 

Ja, det känns det som att vi är hundraprocent överens om alla. Att det är ohållbart att vi måste 
göra något. 
 
 Är det något speciellt som ni har funderat på? 
Vad finns det och göra? Bygga om lokalerna. Att vi får mer lugn och ro. För nu är det ett otro-
ligt tempo där. Vi stör varandra så otroligt mycket. Svårt att få arbetsro och jobba. 
 
 Skulle man tänka sig då att separera verksamheterna ifrån varandra? 
Jag har inte tänkt den tanken förrän dom kom med den. Dom hade ju ett eget möte IVA och 
eventuellt flytta då men det tror jag at det är ganska omöjligt att vi får göra om man nu ska 
spara pengar på det här. Men någon sorts omorganisation måste det ju bli om vi ska kunna ha 
det. 
Problem 
 
 Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång? 
Jaha (skratt) oj. Ja, ofta. 
 
 På vilket sätt då? 
Ja, att vi bara blev överskörda. Sen är det bara att hugga i och jobba. Dom har ju gjort beslut 
på att från fredag eftermiddag till måndag ska IVA personalen sköta patienterna på sal 1, 2, 3, 
och 4. Som vi oftast överbelägger med hjärtpatienter. Och hittills så vet inte jag att det har 
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fungerat en enda gång. Försöker man ta upp det så är det bara nä. Det tycker jag att chefen 
skulle ha tagit tag i bättre, och sagt att det är det här som gäller för det skulle ha underlättat. 
Det gör jättemycket om jag får bort några patienter och ansvara för. Det är ganska jobbigt att 
ha ansvar för nio tio patienter. Då vill inte jag att dom ska ta våra akuta hjärtan, och det förstår 
jag att dom inte vill, för dom vill vi ha själv, men det är så mycket annat som ligger där, som 
en IVA syrra måste klara av. 
 
 Skull man gjort så att all personal skull kunna jobba på all platser, innan man gjor-

de klart bemanningen? 
Någon typ av introduktion hos varandra hade ju varit bra. Det kanske dom inte tyckte att det 
behövdes eftersom det var så många som kom ifrån gamla IVA. Ja vet inte, det var aldrig så-
dana diskussioner. 
 
 Tycker du att någon varit elak under processen? 
Jag vet inte. Vad menar du med elak? Ja, omsams personalgrupperna emellan. Väldigt otrev-
lig stämning många gånger. 
 
 Är det befogat om någon fått bära skulden under processen? 
Inte någon person som jag skulle vilja halshugga. 
 
 Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller 

orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem? 
Man har ju inte varit så insatt hur turerna har gått. Det var ju så på gamla stället också, att man 
har fullt upp med att jobba och har inte tid att stanna upp och fundera. Det känns som att det 
spelar ingen roll hur mycket man protesterar så händer det ingenting. Vi har tagit upp det 
massor med gånger med chefen men det händer ingenting. 
 
 Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller 

orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått? 
Ja, jag vet inte vem som beslutade de här, det var väl av ekonomiska skäl, så har jag uppfattat 
det. Jag kan inte förstå hur man kan slå sönder en så väl fungerande avdelning. 
Det är väl sjukhusdirektör verksamhetschef och det kommer väl högre uppifrån även till dom. 
Jag tycker att det är fel ställe att spara pengar på. 
 
 Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband 

med sammanslagningen? 
Det var ingen som ville men alla följde ju med. Alla är ju rotade och har familjer. Vi är ju 
ganska intakta. Det känns ju som vi är två avdelningar. Så vi jobbar ju på som förut, fast un-
der stökigare former. Vad ska jag säga, det är så obekväm arbetsmiljö, och att man sitter och 
är irriterad på dom, för så känner vi allihop. Vi blir så irriterade när tre personer sitter på än-
dan när vi har häcken full, så ska man be om hjälp hela tiden. Till slut så skiter man i det. 
Dom ser ju att vi behöver hjälp. Men dom vill inte vara våra uskor och det kan man förstå 
också. Det är därför man måste göra om organisationen. 
 
 Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen? 
Jag vet inte. 
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 Upplever du att det fanns eller finns människor som upplever frustration och makt-
löshet pga. sammanslagningen? 

Ja, just att man är så maktlös att det spelar ingen roll hur mycket vi protesterar. Man tror inte 
att det är sant att det kan förekomma på en arbetsplats som vi har. Sen ska man inte dra alla 
över en kam. Det några få som är helt otroliga att ställa upp. Kommer och vill ha rapport, men 
majoriteten är inte så. 
 
Resultatet av sammanslagningen idag 
 
 Om man går tillbaka och tittar på det som har varit och så ser man hur det ser ut 

idag, så om jag förstår dig rätt så upplever du sammanslagningen som att den inte är 
bra idag? 

Jag vet inte, jag tycker inte att man ser någon ljusning. Snarare att man blir mer och mer för-
vånad att det får fortgå. Jag tycker att cheferna skulle ha tagit ett större ansvar för det här. För 
om man protesterar hos dom och säger så här har de varit så och det här har inte funkat. Då 
säger dom prata med dom du. Är det min sak att prata med dom? Det tycker inte jag. Det mås-
te komma ifrån cheferna, annars skulle vi bli osams oss emellan. Det har inte alls känts så bra. 
Några gånger har vi rykt ihop och det känns ju inte bra. 
 
 Så om jag förstår dig rätt så finns det inga interna styrkor på arbetsplatsen? 
När det blir riktigt akuta fall och vi har så fullt upp att man har sju patienter och några är dålig 
så kommer och är riktigt dålig så har vi ju jättemycket stöd av IVA. De är ju deras bit. Då 
sitter de inte i vilja hjälpa till. Då hjälper dom till. Då behöver vi inte fråga för då kommer 
dom. Så på det viset så är vi väldigt kompetent avdelning. Och det kommer ju upp mycket 
dåligt. Då är det tryckt att ha dom. Vi har ju besökstid hela dagarna så det är så otroligt med 
folk som rör sig och det är så många telefoner som ringer, störningslarm och andra larm så du 
skulle bara veta. Som sköterska så blir det att alla drar och sliter i en. Annars är man ju van att 
vara spindeln i nätet. Sen har vi haft läkare som inte har hållit måttet. Det är en jättejobbig bit 
i det här också. Det är mycket lättare när man har Falk (överläkare). När det inte är kardiolo-
ger i jour så är det inte bra. 
 
 Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva. Skulle ni på HIA klara Er 

själv och skulle IVA klara sig själv som avdelning? 
Det borde ju kunna funka tycker man om man organisera om allt. Vi håller ju på som vi alltid 
ha gjort och IVA också. Det kändes som bara flyttade ihop två verksamheter. 
 
 Önskat läge. Hur skulle du vilja att arbetsplatsen såg ut om ett år om du fick spåna 

fritt? 
Ja, flippa överbeläggningar. Det gör ju att det blir mycket jobbigare och man har sina patien-
ter och inte en tre fyra extra som ligger på IVA:s salar. Det är ju att vi har dom då (skratt) så 
at dom slipper ligga i korridoren. Sen skulle vi behöva en koordinator åtminstone måndag till 
fredag. En sån kunde tysta larmen för det är ju mycket störningslarm. Från början ville ju inte 
IVA stänga dom där för dom kunde inte tolka var det var, men jag tror väl att dom slår av 
dom. Sen räcker det att en tåt lossnar så plingar det ju. Eller att satrationsmätaren hamnar på 
sned så är det ett oljud. Allt det där tillsammans är jobbigt. En koordinator som kunde planera 
alla som kommer in från Uppsala Gävle och alla från akuten. Då skulle det vara en gemensam 
för HIA/IVA. Så inte vi behöver bråka om vem som ska patienten och vem som ska flytta ut 
och vem som ska de och de. 
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IVA har idag fyra platser på sal 1, 2, 3 och 4. Det är två salar med stora expeditionen utanför. 
Den är felplacerad med tanke på HIA avdelningen. Idag är man tvungen att dra för draperier 
för att dölja patienterna. Förslaget skulle vara att ta bort halva väggen och stänga sal 4 som 
skulle bli ett gemensamt akutrum. Sal 1,2,3 blir då kvar. I tvåan får IVA en egen sal, samt att 
vi skulle behöva mobila Mider. När det gäller koordinatorstelefon så började man med en, 
men jag inte sett att den fungerat. 
 
 Skulle de bli bättre at ha en vägg emellan? 
Jag vet inte. Vi kanske skulle ta mer rapport på varandras patienter kom jag att tänka på nu. 
Man vet inte ett skit vad om har för patienter, och dom vet nog väldigt lite om våra. 
 
 Om du har en önskearbetsplats vad skull du kunna bidra med för att nå dit? 
Jag säkert att vi kan fortsätta att vara tillsammans om någon tog tag i det hela. Och sen ska vi 
nog ha mer insikt om vad den andra gör. Det känns ju bar för jäkligt att det kan ringa på ter 
salar och tre personer sitter och tittar på ett schema och inte reagera. Man vill inte be om hjälp 
för dom vet att vi har patienter. 
 
Avslut 
 Är det något som borde kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga? 
Vad skull det vara? Det känns ju bara som allt är helt ohållbart. Något måste göras. Vi behö-
ver fler arbetsplatser och mer insyn i vad dom gör. Cheferna måste ta ett större ansvar för att 
det ska fungera. Då måste man sätta sig ner och prata med var och en ordentligt. 
Ledarskapet är inte bra. Berhard (ny avdelningschef) är ju IVA syrra och det ju lite konstigt 
det där. Anna-Lena är ju guld värd. Det känns om det är Anna-Lena som sköter oss och Bir-
gitta dom då, jag vet inte. 
 
 Finns det någon misstro till honom som chef och ny i organisationen? 
Vi hade ju ett enskilt samtal med honom och jag sa ju som det var att jag var glad att det kom 
någon utifrån som kunde styra upp då, allt som var galet. Jag har inte sett att det blivit nått 
bättre. Han kanske är duktig på sina bitar men det märks inte på hjärtsidan. Han kan inte det 
och han borde sätta sig in i det. Det känns om han tillhör IVA. 
 
 Tack Barbro! Då bryter vi 
Tack! 
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1. Inledning


1.1 Bakgrund


Denna D-uppsats kommer att handla om Skuggan i ett förändringsarbete. I min C-uppsats 2005, var grundhypotesen att stora förändringar där individer och grupper av människor som upplever krav, press och tryck, lätt kan utveckla defensiva rutiner, och på så sätt hindra arbetsgruppen att bli effektiva och innovativa.
 I den uppsatsen intervjuades två chefer om deras upplevelser om ett stort förändringsarbete inom en sjukvårdsförvaltning. Informanterna upplevde att det förekom revirtänkande mellan grupperna, och detta skapade problem mellan olika yrkesgrupper. Besvikelse, oklara beslut, revirtänkande, och frånvaro av gemensamma rutiner för samarbete, präglade starkt sammanslagningen och skapade barriärer och hinder för den nya verksamheten.

Det har hänt många saker under det dryga året som har gått sedan sammanslagningen. Sett ur sjukhusledningens perspektiv har effekterna av samordningen så här långt inte blivit vad man tänkt sig gällande:

· Personalkostnadsreduceringen


· Samordning

· Arbetsmiljö


· Vårdmiljö

· Rutiner


· Samverkan

Mot bakgrund av detta, framstår behovet enligt den nya sjukhusdirektören av att göra en samlad konsekvent uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Intresset att undersöka personalens upplevelse av sammanslagningen och dess effekter har varit ett naturligt val för denna uppsats på D-nivå. Stora organisatoriska problem har uppstått, och detta kan styrkas genom att den nya ledningen initierar en uppföljning och utvärdering av samordningen av arbetsplatsen. Forskning visar klart och tydlig på hur människor kan hindra öppenhet och lärande eller blockera innovativt arbete om man upplever krav, press och tryck. Då visar sig Skuggan och projektionerna som följd blir förlamande för arbetet.


Skuggan kan sägas ha två aspekter, den ena av dålig och den andre av positiv karaktär. Skuggan bär vi alla inom oss. Den står för de hemliga och förbjudna känslor som finns i det omedvetna, men som då och då kommer upp till medvetandets yta och som vi har uppfostrats till att skämmas över och förneka. Det kan handla om sådant som egoism, feghet, hat och förbjudna lustar, men också om förhastade och oöverlagda handlingar.


De positiva aspekterna är att skaffa sig kunskap och medvetenhet kring Skuggan, eftersom dessa effekter har stor betydelse för människan och mänsklighetens utveckling. ”Genom att lära känna och förstå dessa mörka sidor i vår personlighet kan vi nå en större självinsikt, behärska negativa känslor, och förhindra destruktiva beteenden.

”Målet är inte att förgöra Skuggan, utan att tygla den så att vi kan dra nytta av den energi, vitalitet och skapande fantasi som finns i själens dunkla vrår.”


När det gäller förändringsarbete är min hypotes att stora förändringar där individer och grupper av människor upplever svåra krav, press och tryck i ett förändringsarbete, utvecklar defensiva rutiner och hindrar på så sätt arbetsgruppen att bli effektiv och innovativ
.


Begreppet defensiva rutiner är ett sätt att försöka åskådliggöra vad som kan hända när gruppen eller organisationen regelbundet hindrar öppenhet och lärande eller blockerar innovativt arbete.
 Enligt psykologen Sven Kylén behöver svenska arbetsplatser idag utveckla förändringskompetens hos medarbetarna och ett innovativt klimat i arbetsgrupperna för att klara radikala förändringar på ett planerat sätt, vilket försvåras av defensiva rutiner


Ett annat sätt är när skuggprojektionerna blir förlamande för arbetet. ”Vårt första arbete utgör en övergångsrit med en djup innebörd, det innebär ett steg mot självständighet, ett gryende hopp om ett kreativt, framgångrikt liv”
. ”Även om skapandet av Skuggan börjar i hemmet och fortsätter i skolan, sker även finslipningar på arbetet, där personan måste passa in precis om vi vill nå framgång. I själva verket institutionaliserar många arbetsplatser det individuella skapandet av Skuggan genom att underförstått kräva smidighet, anpassningsbarhet, och motverka äkta känslomässigt utbyte. De förbjuder ofta diskussioner om vissa ämnen och kan försöka stävja avvikande åsikter. ”De brukar uppmuntra projektioner för att göra bråkstakar till syndabockar, underblåsa förnekande genom bl.a. arbetsnarkomani, eller samla makten på några få händer.”


1.2 Syfte och frågeställning


Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur Skuggan i ett förändringsarbete påverkar personalens relation till varandra. För att komma närmare svaret på min fråga: Hur påverkas relationen på arbetsplatsen vid ett förändringsarbete?, har jag i denna uppsats valt att undersöka hur personalen på en avdelning uppfattar ett förändringsarbete och dess påverkan på relation till varandra. Frågorna i uppsatsen är kopplade till flödet i ett förändringsarbete och rubrikerna är följande:

· Beslut och rutiner i ett förändringsarbete


· Krav, press och tryck


· Skuggprojektioner


· Resultat av sammanslagningen

· Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

1.3 Metod

För att få svar på frågan intervjuades fyra personer på en vårdavdelning där man slagit ihop en hjärtavdelning (HIA), samt en intensivvårdsavdelning (IVA) till en enhet.

Valet av arbetsplats blev helt naturligt eftersom jag tidigare i min C-uppsats undersökt chefers upplevelse av sammanslagningen av de två avdelningarna. Efter intervjuerna analyseras de fyra informanternas upplevelser och synpunkter ur ett jungianskt perspektiv. Jag har valt att intervjua två personal från båda funktionerna. Från hjärtintensiven har jag valt att intervjua en sjuksköterska och en undersköterska. Från intensivvården har jag valt att intervjua två sjuksköterskor. Samtliga informanter har jobbat inom sjukvården i minst tjugo år, och har en bred erfarenhet och kompetens inom respektive kompetensområde. Intervjuerna är ostrukturerade, där ett stort utrymme har lämnats till respondenternas egna svar och kommentarer. Vid intervjutillfället användes bandspelare. Intervjuerna skedde individuellt och tog totalt fyra timmar och en kvart.


Analysen i uppsatsen utgör en viktig del för att kunna beskriva personalens uppfattningar och upplevelser av förändringsarbetet, därför blev valet av metod fenomenografi. För att få en inblick i den fenomenografiska forskningsansatsen har jag valt att tydliggöra detta under rubriken metod. Den analysmetod som använts i uppsatsen är en kvalitativ forskningsansats som går under benämningen fenomenografi. Inom vetenskapen finns det olika sätt att ställa frågor om verkligheten.
 När man ställer forskningsfrågor kan den handla om två olika saker. Den första utgångspunkten är hur verkligheten ser ut, och varför den ser ut som den gör. Den andra utgångspunkten är hur människor uppfattar eller tänker kring denna verklighet. Den kvalitativa analys som presenteras har utvecklats i den s.k. inom-gruppen vid institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet. Gruppens perspektiv och metodik har särskild betydelse för dem som är intresserade av att studera hur människor förstår sin omvärld och varandra.


”Distinktionen återspeglar skillnaden mellan vad något är, och vad något uppfattas vara. ”Denna distinktion blev grundläggande för den fenomenografiska forskningsansatsen och formulerades av Ference Marton som första ordningens perspektiv respektive andra ordningens perspektiv.”
 Första ordningen representerar fakta som kan observeras utifrån, mätas, vägas, och analyseras. Den andra ordningen studerar människors upplevelser av ett fenomen och hur något ter sig för någon. Denna uppsats har analyserat utifrån detta perspektiv.

Huvudsyftet för fenomenografiska ansatsen är alltså att beskriva hur fenomen ”företeelser” eller ”objekt” i omvärlden uppfattas av människor. Vad som karaktäriserar fenomenografisk metod är:


· att en kvalitativ metod används, och syftet är att beskriva skilda sätt att föreställa sig ett fenomen. Alltså variationen i kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen.


· att andra ordningens perspektiv studeras, d.v.s. människors uppfattningar om fenomen studeras.


· att den utgör utgångspunkten i ett empiriskt material som vanligen består av intervjuer som i denna uppsats.


· att bearbetningarna av intervjuerna sker genom en kvalitativ analys.


· att beskrivningskategorierna blir resultatet av den kvalitativa analysen representerar fundamentalt skilda sätt att uppfatta ett fenomen. Analysprocessen kan beskrivas som en inte algoritmisk upptäcktsprocedur eller upptäckandeprocess, alltså inte en enhetlig teknik.


Den kvalitativa analysen syftar till att finna kategorier i materialet som till sin art eller kvalitet skiljer sig från andra kategorier. En kvalitativ skillnad är en språngvis skillnad, inte en gradvis förändring. Är två kategorier kvalitativt skilda åt så saknas det möjlighet till en successiv övergång från den ena uppfattningen till den andra. Ett exempel skulle vara att priset är en funktion av tillgång och efterfrågan, eller priset bestäms av kostnaden för varan.

När man sedan går vidare för att titta på urvalet av undersökningsgrupp gäller det att skapa förutsättningar för att få en variation i hur den t.ex. uppfattar en viss företeelse. Urvalsförfarandet av undersökningspersoner kan därför ske utifrån strategiska överväganden och inte utifrån principer om att få ett representativt underlag.
 ”Fenomenografin gör nämligen inga anspråk på att det erhållna undersökningsresultatet skall generaliseras till den population som undersökningspersonerna kommer ifrån”
. I denna uppsats generaliseras därför inte resultatet och analysen av personalens upplevelser till gruppen av chefers uppfattning i allmänhet inom förvaltningen.


”Syftet med den första delen i databearbetningen är att bekanta sig med data och etablera ett s.k. helhetsintryck genom att ostrukturerat läsa igenom de utskrivna intervjuerna. ”Denna analys innebär att man söker efter väsentliga utsagor i syfte att kunna avtäcka kvalitativa skillnader i undersökningspersonernas sätt att behandla innehållet i den företeelse eller i det objekt som varit i fokus.”
 I den andra analysfasen har jag på ett mer systematiskt och konkret sätt uppmärksammat skillnader och likheter i utsagor, där intervjuutsagor ställts mot varandra. I analysarbetet ingår först att identifiera helheten för att därefter beskriva de enskilda delarna.


Den tredje fasen innebär att beskrivningarna kategoriseras i beskrivningskategorier. Dessa skall då vara intressanta i förhållande till den företeelse eller de objekt som diskuterats. Sammanställning av dessa som är relaterade till varandra genom att de innefattar olika uppfattningar om samma innehåll sker i en helhet vilket uttrycker de totala s.k. utfallsrummet.


Den fjärde fasen utgör utfallsrummet (de faktiska existerande uppfattningarna) huvudresultatet. ”Utfallsrummet bildar därutöver grunden för en mera systematisk analys hur uppfattningarna förhåller sig till varandra.” ”När sådana analyser genomförs kan uppfattningarnas inbördes förhållanden resultera i principiellt olika kategorisystem.”


2. Forskningsöversikt


2.1 Förändringsarbete


Det finns mycket forskning om vad som hindrar den enskilde individen att använda sig av kunskaper, och tillägna sig nya färdigheter. Däremot är det färre studier genomförda om hur detta påverkar reella arbetsgrupper, eller varför dessa blir defensiva och improduktiva.


Begreppet defensiva rutiner är ett sätt att försöka åskådliggöra när gruppen eller organisationen regelbundet reagerar på ett sånt sätt som hindrar öppenhet och lärande, eller blockerar ett innovativt samarbete och framväxande av organisatorisk effektivitet
.

Organisatoriska rutiner är regelbundna och förutsägbara beteendemönster, vilka innehåller det organisatoriska minnet. Rutiner gör att varje medarbetare vet sina arbetsuppgifter och det finns inte så stort behov av att veta vad andra gör. Rutiner representerar också en ”vapenvila” genom att de minskar de intraorganisatoriska konflikterna. ”Rutiner blir därför en standard som chefer, makthavare och medarbetare håller konstanta. ”Detta innebär att de organisatoriska rutinerna blir defensiva istället för offensiva, vilket kan innebära barriärer och hinder för verksamhetens utveckling”
.


”Det är framför allt troligt att de organisatoriska rutinerna kan bli defensiva under kriser, svåra krav, press och tryck.” ”Individer och grupper riskerar då att regrediera, och därmed minska möjligheten till realitetskontroll och reflektion. ”Detta sker om verksamheten inte kan hantera den uppkomna situationen.” ”Följden blir då en förstärkning och ett förlitande på de rådande rutinerna (in absurdum), även om en rationell omvärldsanalys skulle tala om att rutinerna har blivit otillräckliga, eller nu är felaktiga.”


”Till skillnad från detta kan organisationen ha kapacitet att vara offensiv i förhållande till den ändrade omvärldssituationen. ”Rutiner behövs i varje verksamhet för att förenkla, spara energi men samtidigt finns kravet att kunna problematisera och reflektera över uppgiftens/uppdragets genomförande när förutsättningarna förändras.”


Undersökningar visar på att vi påstår oss göra (uttalad teori) ofta inte stämmer med det faktiska beteendet (teori i praktiken). Denna skillnad i ord och handling förklarar de med vår oförmåga att reflektera över vad vi gör och att lära av varandra. Forskningen visar att vi fastnar i våra egna antaganden och ogärna försätter oss i situationer som kan medvetandegöra detta
.

I ett förändringsarbete utgår och styrs gruppens utveckling i första hand av individernas sociala behov. Den första fasen präglas av tillhörighet (inclusion). ”Duger jag” undrar den enskilde individen. Under denna fas upplever många osäkerhet och otrygghet. Gruppens normer är oklara, och medlemmarnas rollfördelning lika så. Kommunikationen är än så länge ganska ytlig. Atmosfären och klimatet i gruppen börjar få en positiv utformning. Medlemmarna börjar känna sig hemma i gruppen, samtidigt som man hela tiden vill vara till lags. Denna fas har karaktär av smekmånad. En stark ledare kan med rätt handlag bidra till att gruppen upplever just denna tillhörighet.

I den andra fasen i grupputveckling överväger kontrollen (control). Det börjar handla om vem som bestämmer. Den enskilde ligger inte längre lågt enbart för fridens skull och är inte lika villig att kompromissa som tidigare. Individen kräver mer och mer utifrån sina egna behov och efter egen vilja. Man håller inte längre inne med eventuellt missnöje. Det blir konfrontationer kanske rent av konflikter. Gruppen är inte lika attraktiv som i inledningsskedet. Gruppens ledare börjar ifrågasättas, speciellt om denne är starkt uppgiftsorienterad och har lite intresse för det socioemotionella spelet i gruppen.

Den tredje fasen är samhörighet eller närhet (affection). Eftersom gruppen nu fungerar och äger stabilitet i sitt vardagsarbete, kan gruppmedlemmarna ägna sina krafter åt samarbete och sina relationer.


2.2 Skuggan


Begreppet Skuggan myntades av upphovsmannen till den jungianska psykologin (analytiska psykologin) Carl Gustav Jung. Han menar att även om Skuggans arketyp är universell formas dess innehåll alltid i en kulturell kontext, det vill säga inom ramen för övertygelser, värderingar, språk och myter. När dessa kulturella övertygelser och revir rubbas träder den kollektiva Skuggan oftast fram och ger ibland ödesdigra konsekvenser. När individen eller kollektivet känner maktlöshet är det lättare för Skuggan att bli mottaglig för kollektiv smitta än den medvetna personligheten. När de andra gör mörka primitiva saker, blir man rädd att anses som dum om man inte är med. Så ger människan efter för impulser som egentligen inte är hennes egna. ”I synnerhet händer det lätt i kontakt med människor av samma kön.”


Innehållet förvärvas under det enskilda livet. Det kollektivt omedvetnas innehåll är däremot arketyper som existerar städigt a priori. De arketyper som enligt Jung är tydligast empiriskt karaktäriserade, är de som oftast och mest intensivt påverkar eller stör jaget. Det är Skuggan, anima, och animus. Den som är lättast tillänglig för erfarenheten är Skuggan, ty dess natur låter sig i stor utsträckning härledas från innehållet i det personligt omedvetna. Undantag från den regeln är endast de tämligen sällsynta fall då personlighetens positiva egenskaper är bortträngda och jaget därför spelar en väsentligen negativ eller ogynnsam roll. Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar jagpersonligheten i sin helhet, ty ingen kan förverkliga Skuggan utan att uppbjuda ett stort mått av moralisk beslutsamhet. Vid detta förverkligande handlar det om att erkänna att också de dunkla aspekterna av ens personlighet existerar


När en person gör ett försök att upptäcka sin Skugga, blir han medveten om - och ofta skamsen över egenskaper och motiv som han har förnekat hos sig själv men som han så tydligt sett hos andra. ”Sådant som egoism, andlig lättja, tröghet, feghet, och habegär - kort sagt alla de småsynder som han förut har blundat för och sagt att: ”Det betyder ingenting. Förresten alla andra gör likadant.” Om man känner vreden sjuda inom sig när en vän förebrår en något fel, kan man vara säker på att just där hitta en sida av sin egen Skugga som man inte är medveten om.


En av Skuggans viktigaste funktioner ur psykologisk synpunkt är att försvara vårt revir. Redan när vi är mycket små upptäcker vi att våra föräldrar kan dra tillbaka sin kärlek om vi gråter eller straffa oss om vi har gjort fel. Då kan det hända att vi vägrar kännas vid våra tankar och känslor (förnekande). Våra föräldrar som själva är sårade barn försvarar sig mot sina egna smärtsamma begravda känslor som kan välla fram när de stimuleras av naturlig spontanitet, nakna känslor och erotisk drift.


När det gäller arbete och makt, är makt i sig naturligtvis inte ond. Det är när makt används som ett försvar som den ger upphov till skuggrelaterade problem på arbetet. Makt kan uttryckas öppet genom skrämmande hot och kritiska kommentarer, eller genom att man behandlar andra med bristande respekt och alltid har behov att ha rätt. Eller den kan uttryckas passivt genom att man uppträder kränkande, insinuant eller reserverat på ett sätt som av andra uppfattas som tyst maktdemonstration. I båda fallen leder det till känslor av överlägsenhet respektive underlägsenhet och skapar en förövare och ett offer.


När någon ”attackerar” vårt revir eller personliga integritet försöker vi att undvika fördömande, klander, straff, och för att kunna känna oss accepterade säger vi ”jag är inte sådan” eller ”det gjorde inte jag ” till dem. På detta sätt förpassas så kallad negativt skugginnehåll som anses oacceptabelt till det:


· Omedvetna i form av bortträngningar


· Begravs i kroppen och förblir somatiskt

· Tillskrivs andra i form av projektion


· Medan de positiva dragen som anses som acceptabla förvandlas till vårt jagideal (identifikation).


”Den kollektiva samhällsskuggan är den större ram inom vilken den personliga Skuggan utvecklas.” ”Den bidrar till att på ett större plan via politik, ekonomi, utbildning avgöra vad som är tabu, och den formar därigenom individens och familjens persona.”


I dagens samhälle är det lätt för individen att ge vika för kollektivets uppfattningar om vad som är rätt och fel. Det är därför av största vikt att vi människor tillsammans för en intensivare debatt, i frågor som rör etik, moral, medmänsklighet och medkänsla, för att undvika att mörka krafter tar över samhällsdebatten.

3. Forskningsetiska ställningstaganden

Eftersom jag arbetar som arbetsgivarrepresentant inom förvaltningen där jag skrivit uppsatsen, har det varit av största vikt att fundera och ta ställning i de forskningsetiska dilemman som jag kan utsättas för som forskare. Jag har jobbat 20-år inom offentlig sektor, och känner eller är bekant med många människor i organisationen. Trovärdigheten i mitt uppsatsskrivande blir då att jag handskas med känsliga uppgifter som informanterna delgivit mig med stor sekretess. Därför har jag som forskare varit extra tydlig i min information till informanterna och i diskussionen med min handledare gällande individskyddet.

I enlighet med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets principer
, finns det fyra huvudkrav för gällande individskydd, som jag tagit hänsyn till i genomförandet av studien. Dessa krav är:

· Informationskrav

· Samtyckekrav


· Konfidentialitetskravet


· Nyttjandekravet


Informationskrav: Informanterna har enskilt blivit tillfrågade att delta i studien. Personerna har även blivit informerade om syftet med deras medverkan i projektet, och vilka villkor som gäller för deltagandet. Personerna har även upplysts om att deltagande är frivilligt, samt att de kan avbryta sin medverkan när som helst.


Samtyckekrav: Medverkande har getts information om hur den insamlade informationen ska användas. Därefter samtycker den tillfrågade, eller avstår från att delta i studien.

Samtliga fyra informanter har godkänt detta samtyckekrav.

Konfidentialitetskravet: De personer som ingår i undersökningen har underättats och informerats att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Varje enskilt svar ska då inte kunna urskiljas i resultatet.


Nyttjandekravet: Deltagarna har informerat om att det bara är författaren som har tillgång till insamlad data och att de inte kommer att användas i något annat syfte.

4. Bakgrund till förändringsarbetet


4.1 Inledning


I samband med inflytningen till det nya sjukhuset 1995 etablerades HIA-funktionen som en egen enhet med 12 vårdplatser, varav 4 platser för intensivövervakning. Intensivvårdsavdelningen fick då 8 vårdplatser som sedermera minskades till 6. I samband med ombyggnationen för en ny större dialysmottagning utökades vårdplatsantalet för HIA till 16 vårdplatser. I december 2003 upphörde akutverksamheten inom kirurgi, ortopedi, och gynekologi vid sjukhuset. I den omstrukturering som följde diskuterades bland annat anpassningen av IVA-funktionen till sjukhusets nya uppdrag. I oktober 2004 samordnades sålunda HIA och IVA i en gemensam funktion i för ändamålet ombyggda lokaler. Nya bemanningsplaner utarbetades och befattningarna i dessa ledighetsförklarades, och tillsättningen skedde genom internt annonseringsförfarande.

I samband med MBL förhandlingarna efterfrågade Kommunal en tydlig tidplan för alla ombyggnader och anpassningar av lokaler. Tillsammans med Vårdförbundet vill man att perioden för den tillfälliga lokaliseringen för att undvika att problem i ett senare skede.

En av personalgrupperna har i två skrivelser under 2004 kommenterat arbetsgivarens förslag till sammanslagning av avdelningarna och ställer där krav på hur processen om sammanslagning och lokalanpassning ska utformas. Skrivelserna lades till handlingarna.


Arbetsgivaren uppger vid nästa möte att arbetet är mer komplext än förvaltningsledningen tidigare bedömt, varför nu arbetsgivaren vid detta tillfälle redovisar ett nytt förslag för start av den nya enheten. Förslaget går ut på att man utser en projektchef och två dagliga samordnare, som tar varsin del av samordningsansvaret för personalgrupperna.


Efter att samordningen kommit igång och enheten har fått sin slutgiltiga lokalisering avses en avdelningschef tillsättas för att ta hand om den nya enheten.


Vid ett senare möte under 2004 aviserar arbetsmiljöinspektionen ett besök för att orientera sig om lokalerna för samordning av verksamheterna.


Arbetsmiljöinspektionen lämnar en del synpunkter på framför allt den temporära förläggningen av enheterna. Arbetsgivaren redovisar också muntlig och skriftligt en skiss på bemanningsplanen för den nya samlade enheten, samt att en uppföljning av erfarenheter av beslutet skall ske efter en tid.

4:2 Grundläggande antaganden innan sammanslagningen


Till grund för samordningen låg ett antal antaganden från sjukhusledningen som kan sammanfattas på följande sätt:


· Underlaget för IVA är för litet för att motivera en egen avgränsad avdelning. Den måste samordnas med någon annan funktion.


· HIA har genom sin relativt höga helgbemanning utrymme för att bedriva mottagningsverksamhet måndag till fredag.

· Även IVA har en relativt hög helgbemanning och därigenom samverkan med UVA. (Uppvakningsavdelningen).


· Samlokalisering av HIA och IVA ger förutsättningar för att anpassa IVA-bemanningen till det nya uppdraget men med bibehållen beredskap både nätter och helger.


4:3 Vad har hänt sett ur sjukhusledningens perspektiv efter drygt ett år


De som har hänt sett ur sjukhusledningens perspektiv under denna period och fram till idag är att effekterna av samordningen så här långt inte blivit vad man tänkt sig.

· En ny avdelningschef för verksamheten har externrekryterats och tillsats.

· Personalkostnadsreduceringen som en följd av samordningen har inte blivit den förväntade.


· Arbetsmiljön uppfattas inte som lämplig, för det är för många människor som arbetar på en liten yta, vilket leder till en hög ljud och stressnivå.


· Vårdmiljön är heller inte bra då det finns integritetsproblem.


· Samarbetet och rutinerna mellan funktioner har inte blivit den förväntade.

· IVA-personalen har blivit ett stöd för HIA istället för det förväntade omvända.


· Kulturkrockarna har varit kraftigare än förväntat och minskat förutsättningarna för samverkan, och de möjligheter till samordning och samverkan som lokaliseringen ger har enligt arbetsgivaren överskattats.


Mot bakgrund av detta, framstår behovet enligt den nya sjukhusdirektören av att göra en samlad konsekvent uppföljning och utvärdering av verksamheten.

4:4 Det nya uppdraget efter drygt ett år


Det nya uppdraget från sjukhusledningen är att se över och utvärdera effekterna av samordning och samlokaliseringen av HIA/IVA, men även att föreslå åtgärder som motverkar negativa effekter och förstärker positiva effekter av samordningen. Målet med uppdraget är att hitta åtgärder och förändringar som eliminerar eller minskar nuvarande brister i arbets- och vårdmiljö. Arbetet ska bedrivas med den förutsättningen att de förslag till förändring och åtgärder som lämnas inte medför ytterligare större ombyggnationer eller ökade personalkostnader.


4:5 Arbetsformer för det nya uppdraget


Arbetet ska bedrivas med representation från berörda fackliga organisationer i enlighet med medbestämmandeavtalet. Det ska genomföras i fyra olika steg med avrapportering till sjukhusledningen och M-grupp innan arbetet går vidare i nästa steg.


Steg 1 - Analys och kartläggning


Det första steget i processen innefattar en beskrivning av samordning och samlokalisering sett ur medarbetarnas synvinkel. Sammanfattningen av denna uppsats kommer då att vara en del i diskussionen, analysen och kartläggningen av projektet. Uppdraget för det ingående delarna HIA och IVA, skall också beskrivas liksom belastningen på de olika delarna. Till grund för dessa beskrivningar ska det ligga faktaunderlag i form av statistik med vårdvolymer, vårdtyngder, vårdtider och diagnosgrupper.

Steg 2 - Utarbetande av alternativa förslag


Efter rapporteringen till sjukhusledningen och M-grupp och eventuella förtydligande av uppdraget och arbetsformer ska arbetet i ett andra steg leda till framtagande av olika alternativa förslag till åtgärder och förändringar. En grov värdering av dessa ska ske och en prioritering ska föreslås.


Steg 3 - Djupanalys av prioriterade åtgärdsförslag


Efter avstämning med sjukhusledning och M-grupp, görs en djupare analys av några prioriterande förslag till åtgärder och förändring.


Steg 4 - Val av slutförslag


Efter avstämning med sjukhusledning och M-gruppen (Medbestämmande gruppen), väljs ett slutförslag som ytterligare bearbetas till underlag för förhandling och beslut.


Tidsplanen är att arbetet bör genomföras under våren 2006, med målet att kunna genomföra eventuella åtgärder och förändringar inför starten av höstens verksamhet i mitten av augusti 2006.


5. Presentation av informanten


För att skydda individerna som deltagit i studien har jag valt att begränsa presentationen av informanterna. Eftersom jag tidigare tagit upp forskningsetiska problem som ett trovärdighetsproblem
 och preciserat dessa, har det varit av största vikt att inte avslöja mer än vad som framkommer i denna presentation. Förvaltningen och avdelningen är inte större än att informanternas namn med lätthet kan spåras om informationen blir för omfattande.

Alla informanter har en bred erfarenhet av att arbeta inom en sjukvårdsförvaltning, och har arbetat minst 25 år.

Adam IVA sjuksköterska: Han har arbetat inom sjukvården sedan 1982. Han har en bred kompetens inom intensivsjukvården.

Asta IVA sjuksköterska: Hon arbetade först som undersköterska på 80-talet, och blev klar som sjuksköterska för tjugo år sedan. Hon har även arbetat på ett större länssjukhus med medicinsk intensivvård. Även Asta har en bred kompetens inom sitt yrke, och är väl insatt i det politiska livet.

Barbro HIA sjuksköterska: Hon har jobbat inom sjukvården sedan 70-talet, och blev klar sjuksköter på 80-talet. Arbetade en tid på en medicinvårdsavdelning innan hon började arbeta inom hjärtsjukvården.

Britta HIA undersköterska: Har arbetat inom vården i över fyrtio år. Hon har arbetat som undersköterska sedan mitten av 80-talet.

6. Resultatsammanfattning


I uppsatsen har fyra personer, en man och en kvinna intervjuats. För att skapa ett flöde i resultatsammanfattningen i den fenomenografiska tolkningen, har jag sökt relationer mellan kategorisystem och intervjudata, som sedan beskriver data. Detta har resulterat i fem kategorisystem, som följer ett flödesschema som beskriver processens gång i förändringsarbetet inom förvaltningen. Kategorisystemen är:

· Beslut och rutiner i ett förändringsarbete

· Krav, press och tryck


· Skuggprojektioner


· Resultatet av sammanslagningen,

· Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Utifrån detta har ett flertal beskrivningskategorier (BK) skapats kring varje kategorisystem. Därefter har likheter, olikheter och en kort sammanfattning gjorts.


6.1 Beslut och rutiner i ett förändringsarbete


I uppfattningen om förändringsarbetet hanterats enligt lagar och avtal (BK:1) säger Adam (IVA) att ”det kan jag inte ge mig in på, jag inte var inte delaktig i hela upplägget.” Asta (IVA) upplever att lagar och avtal ” följde man inte heller.” Personalen ”tog upp massa farhågor från början.” ”Några av de stora farhågorna var att man sakande medicinsk säkerhet och kompetenskrav.”


Britta (HIA) upplever och säger att ”jag är ju dålig på det här med lagar och avtal, det var ju inte positivt för det nya sjukhuset.” Barbro (HIA säger att ”det vet jag inte”, och att ”det genomfördes ju under tvång.”)

Om det fanns möten gällande MBL (BK: 2), (medbestämmande lagen) upplevde Adam (IVA) at ”det fanns ju vissa grupper som var med, delaktig i vissa möten och sådär”, medan Asta (IVA) säger ”nej, inte direkt så. Det kom ju till mötena när vi ringde så fick dom komma hit, det var inga medbestämmandemöten.”

Britta (HIA) säger att ”det gjorde det ju”. Men hon säger samtidigt att det förekom ”fast inte jag var involverad i det” menar hon.


Barbro säger också att det förekom möten gällande medbestämmande avtalet. Hon säger ”ja, vi satt med i en sådan grupp där vi fick tycka till.”

Kan det finnas någon oklarhet i beslutet att slå ihop arbetsplatserna? (BK:3) Adam (IVA) säger att ”det är en fråga som jag heller inte kan gå in på, vad politikerna sa och tyckte, hade jag inte en aning om.” När sedan frågan leds in på antal platser och inriktning för verksamheten blir svaret ” Jo, det fanns ju en stor oklarhet när det gäller IVA.” ”Det var en strid på kniven hur många platser IVA skulle ha.” ”Akutkirurgin försvann ju, men att det skulle bli ett så medicinskt inriktat som det blivit trodde jag vi inte.” ”Vi blev helt enkelt överkörda.” Asta (IVA) säger att ”3A beslutet (politiskt beslut) inte säger att vi måste flytta ihop.” ”Den säger heller inte att intensiven ska bort.” ”Så tolkade den förra sjukhusdirektören det att intensiven skulle bort.” ”Han hade inte den medicinska kunskapen, alltså så förstod han inte bättre.” ”och många tror ju att hjärtavdelningen och hjärtintensiven är samma sak.” ”Man har inte exakt bestämt vad som ska finnas på Bollnäs sjukhus.” ”Beslutet är oklart.”

Britta (HIA) säger att ”det kan jag inte svara på.” På frågan när det gäller antal platser på IVA blir svaret ” Ja, det har ju varit oklart hela tiden.” ”Dom säger fyra platser men har bemanning för två, där vet man inte vad som är rätt eller fel.” Barbro (HIA) säger att ”dom skulle ju spara pengar men jag vet inte vad dom sparade.” När det gäller själv beslutet så säger hon att ”det är inte jag insatt i.” ”Det var ju bara ett beslut på att det skulle vara så här, det kändes som om vi blev överkörda.”

På frågan om det fanns gemensamma rutiner mellan personalgrupperna (BK:4) och hur dom i så fall fungerade, upplevde Adam (IVA) att ”det diffar väldigt mycket, den verksamheten finns inte.” ”Det finns inte en hjärtsjuksköterska som kan gå in i vår verksamhet, dom vill inte.” ”Förslaget finns men oviljan är väldigt stark” tillägger han. ”När det gäller hjärtsystrarna så är dom mest internt utbildade, och vi har ju våran IVA utbildning som vi har från högskolan.” ”Då blir man fast till det man utbildat sig till, så är det ju bara.” Asta (IVA) upplever att ”det som är fel är att det flesta som jobbat på IVA har jobbat på vanliga avdelningar, så vi kan rutinerna, och vi vet hur man arbetar och förstår den verksamheten.” ”Men ingen av dom som jobbar på avdelningarna har jobbat som sköterska på intensiven.” På den nya arbetsplatsen HIA/IVA ”kan vi ersätta dom (hjärtsjuksköterskorna), men dom kan inte ersätta oss (IVA sjuksköterskor).”

Britta (HIA) upplever att ”det har ju gått ett år, och ännu har vi inte riktigt flyt på det hela, det har blivit bättre men, ja.” Vissa är duktigare än andra, och sen är det fortfarande det här att man blir grupper, IVA och HIA, det blir ju så.” När Barbro (HIA) får samma fråga om gemensamma rutiner så upplever hon att ”nä, det är dåligt.” ”Nja, det var väl någon grupp som skulle håla på med det där.” ”Det ser ut som om dom jobbar för sig och vi för sig.”

Likheter


Tre av informanterna upplever att dom inte riktigt vet om förändringen hanterats enlig lagar och avtal. Adam (IVA) säger ”att det kan jag inte ge mig in på, för jag var inte delaktig i hela processen.” Britta (HIA) säger ”att jag är ju dålig på det här med lagar och avtal”, och Barbro (HIA) säger ”det vet jag inte, för det genomfördes ju under tvång.”

Det fanns möten gällande MBL säger tre av informanterna, men det var stora oklarheter för IVA gällande antal platser. Dom gemensamma rutinerna som skulle innebära samordningsvinster för både arbetstagare och arbetsgivare har uteblivit. Adam (IVA) upplever att rutinerna ”diffar väldigt mycket”, och den ”verksamheten finns inte.” Asta (IVA) upplever att ”vi kan ersätta dom” (HIA), ”men dom kan inte ersätta oss (IVA)”. Britta (HIA) upplever att ”det inte finns ett riktigt flyt på det hela”, medan Barbro (HIA) upplever att det är ”dåligt” med gemensamma rutiner.

Olikheter

Asta (IVA) upplever att till skillnad från dom andra informanterna att det fanns stora oklarheter i beslutet att slå ihop enheterna. Hennes upplevelse av sammanslagningen präglas av en oklarhet i beslut då hon säger att ”beslutet 3A (de politisk beslutet) inte säger att vi måste flytta ihop.” ”Den säger heller inte att intensiven ska bort” menar hon. ”Så tolkade den förra sjukhusdirektören det.” ”Han hade inte den medicinska kompetensen”, ”alltså förstod han inte bättre” tillägger hon.

Sammanfattning


Det finns inte så stora skillnader i informanterna upplevelse om beslut och rutiner i förändringsarbetet. Informanterna menar att man inte har kunskaper i lagar och avtal, förutom Asta (IVA) som menar att arbetsgivaren inte följde dessa i processen. Det fanns möten gällande MBL (medbestämmande lagen) upplever tre av informanterna, medan Asta (IVA) upplevde att det inte var några medbestämmandemöten.

Det fanns oklarheter i beslutet gällande IVA och antal platser upplever tre av informanter, medan Barbro (HIA) säger att hon inte är insatt i beslutet och att ”dom skulle spara pengar, men jag vet inte vad dom sparade.” ”Det kändes som om vi blev helt överkörda” tillägger hon. När det gäller gemensamma rutiner så är informanterna eniga om att det inte blev bra. Rutinerna kan summeras enlig följande:


· ”Det diffar väldigt mycket, den verksamheten finns inte”

· ”Vi kan deras jobb, men dom kan inte vårt jobb”

· ”Det har gått ett år och vi har ännu inget flyt”

· ”Det är dåligt”

· ”Det ser ut som om dom jobbar för sig och vi för sig”

6:2 Krav, press och tryck


Upplevelsen att det fanns revir (BK:1) mellan grupperna anser Adam (IVA) att ”ja, det framkommer ju här.” ”Vi jobbar med cirkulation och respiration och dom jobbar specifikt med hjärtan.” ”man kan säga såhär, det är ungefär som en neurolog eller kardiolog ska jobba med en IVA doktor. Så långt har det gått.” En annan jämförelse som Adam gör är att ”en sjuksyster är en sjuksyster, så är inte vården idag.” ”Dom måste respektera att alla sjuksyrror specialiserat sig.”

Asta (IVA) upplever också att det förekommer ett revirtänkande mellan yrkesgrupperna. Hon säger ”ja, det gör det, ja absolut det gör det ju.” ”Vi springer med bäcken och vi springer med matbrickor, bäddar sängar åt patienter, och då har vi blivit undersköterskor igen.” På frågan om revirtänkandet skapas p.g.a. att yrkesgrupperna tänker olika eller om det finns oklarheter hur man ska jobba tillsammans upplever hon båda delarna. Hon säger att ”Jo, men det är nog båda två det där, oklarheter att man inte förstår varandra, vad man gör.” Hon tillägger att ”vissa känner sig hotad och sämre.”

Britta (HIA) upplever ”att på något sätt vill man visa att man kan den här biten bättre, fast hjärtsystrarna tycker att det här klarar vi galant, och det här har vi gjort förut.” Men hon upplever själv att ”det är bra att båda sidorna finns, men samtidigt klagar IVA på att dom inte har några patienter.” Barbro (HIA) upplever ”att så är det ju”. Hon menar ”att dom går inte över frivilligt till oss”, och ”dom har kunnat gå introduktion hos oss om viljan funnits.”

På frågan om det fanns ett behov av att veta vad dom andra gjorde (BK: 2) upplevde Adam (IVA) att ”den känslan har man bakom ryggen hela tiden, så ska det inte vara på en arbetsplats.” Adam beskriver också på vilket sätt han upplever problemet med att säga”, ”har vi mycket jobb så är det ok för vår verksamhet, dom kan inte komma över och hjälpa oss utan sätter sig och fikar.” Men tillägger att ”vi måste börja respektera varandra.” Asta (IVA) säger ”ja absolut, då är det där igen att vi ser.” Hon tillägger att ”många av oss har jobbat på avdelningar så vi vet vad man gör där.”


Britta (HIA) säger att ”det ser vi väldigt väl, för att dom har så lite patienter.” Hon medger samtidigt att ”det har blivit bättre, det var det största problemet från början.” Barbro säger att ”det har vi funderat på hela tiden, vad dom gör.” Hon tillägger att ”nu harr det gått ett år och man struntar i det, man orkar inte bry sig.”


På frågan om det finns eller fanns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut som finns idag (BK: 3) upplevde Adam (IVA) att ”det finns det från båda håll att vi ska göra en radikal förändring på verksamheten.” På frågan om att flytta IVA personalen och jobba helt med UVA tillägger han att ”nu har vi inte diskuterat med alla, men dom som vi diskuterats hittills är dom väldigt positiv till det.”


Asta (IVA) upplever att starkt kollektivt stöd för ”alla vi pratar med” säger hon upplever att de borde vara något annat än de som finns idag. Hon upplever också att ”en del har tolkat våra arbetsmiljöproblem som sammanslagningen på fel sätt, att det är vi som har samarbetsproblem med varandra.” Hon menar att ”verksamheterna blir inte bra tillsammans, när man blandar två sådana verksamheter tillsammans.” Hon tycker även att ”det är vi överens om allihop”, och att ”det pratar dom helt öppet om.” Hon tillägger att ”någon av verksamheterna byter lokaler”, så skulle en annan samarbetspartner som anestesisjuksköterskorna var en naturlig samarbetspartner.


Britta (HIA) upplever inte att det finns stöd för något annat och säger att ”nä, dom pratar ju nu att vi ska göra om på något vis, men hur dom tänkt sig vet jag inte.” Hon säger också ” att då vad jag förstår så blir vi delade igen då”, ”och varför inte gjort det från början, då har vi sluppit allt det här.” Barbro (HIA) upplever ”att det är vi hundraprocent överens om alla ” och hon tillägger ”att det är ohållbart, att vi måst göras något.”

Likheter


Samliga informanter upplever att det förekommer revirtänkande mellan yrkesgrupperna, och det finns ett behov av att veta vad ”dom andra” gör. Likheter


Samtliga

Olikheter


På frågan om det fanns eller finns ett kollektivet stöd för något annat än vad som finns idag skiljer sig informanternas uppfattningar. Adam (IVA) upplever att ”det finns från båda håll, att vi ska göra en radikal förändring av verksamheten.” Asta (IVA) upplever också att det finns ett starkt kollektivt stöd, och där hon säger att ”det är vi överens om allihop”, och ”det pratar vi om helt öppet”. Britta (HIA) upplever inte att det finn sett kollektivt stöd för något annat än vad som finns idag, medan Barbro (HIA) upplever ”att det är vi överens om alla).

Sammanfattning

Informanterna upplever att det förekommer revirtänkande mellan yrkesgrupperna, och ett behov av att veta vad ”dom” andra gör. IVA personalen menar också att yrkesgrupperna arbetar så olika att man inte förstår varandra. Enligt informanterna så finns det ett brett kollektivt stöd för något annat än vad som finns idag, och en av informanterna menar att alla på arbetsplatsen pratar om detta helt öppet. Stödet i frågan kommer ifrån de tre sjuksköterskorna, medan undersköterskan inte har samma upplevelse.

6.3 Skuggprojektioner


På frågan om informanterna känt sig upprörd och arg under processens gång (BK: 1) svarar Adam (IVA) ”ja, det har man väl, inte för att jag lagt någon större energi på det.” Han menar också att ”vi har känt att vi är totalt överkörda i det här”. ”Dom manglade oss, ska ni vara kvar här på sjukhuset så, annars kan ni sticka, så kändes det ju.” På frågan om det varit en stor frustration svarar han ”ja visst, absolut”. Asta (IVA) skrattar när hon får frågan, och tillägger ”många gånger.” På vilket sätt menar hon att ”det är det här att man alltid börjar ju alltid med att vara saklig, så har vi verkligen jobbat.” ”Vi har suttit i arbetsgrupper och varit sakliga”, Men ”ingen bryr sig om vad vi säger, vi har ingen delaktighet på det här sjukhuset.”

Britta (HIA) säger att ”jo då, det har jag gjort, just det här att man tycker att dom inte hjälper till som dom ska, vi är ju till för patienterna” tillägger hon. Hon säger vidare att ”jag såg ju fram emot att vi skulle vara stor personal så att vi kunde hjälpa varandra, den hjälpen fick vi inte, och det var därför som det blev jättejobbigt.” Barbro (HIA) säger att hon blivit upprörd och arg. ”Ja att vi blev överskörda, sen är det bara att hugga i och jobba.” Hon tycker att det är ”jobbigt att ansvara på nio tio patienter, då vill inte jag att dom sak ta våra akuta hjärtan, och det förstår jag att dom inte vill” säger hon. ”Men det är så mycket annat som ligger där, som en IVA syster måste klara av.”

På frågan om informanterna tycker att någon varit elak under processen (BK: 2), säger Adam (IVA), att ”skulle man reagera med hjärtat så skulle man ha blivit skitförbannad, man måste ju hela tiden försöka att reagera realistiskt och titta på orsaken, och vad det beror på.” Han svarar däremot inte på om någon speciell person varit elak. Asta (IVA) upplever att ”en del på hjärtavdelningen varit riktigt oförskämda.” Hon säger även att vissa personer ”vänt ryggen till, och inte svarat när man har pratat med dom eller frågat någonting.” Hon säger ytterligare att ”man blir ju galen ibland.” ”Det finns ingen respekt för våra revir.” Hon upplever också att ”vi trodde att alla var emot oss det första halvåret.” ”Om man kom in ensam som IVA personal” i fikarummet ”där det endast var hjärtpersonal ” så blev ”dom knäpptyst.”

Britta (HIA) ger ett kort svar på frågan då hon säger ”ja, det kommer ju det också.” ”Ja, det är ju som jag upplever det.” Barbro (IVA) upplever att hon ”inte vet”, och samtidigt säger hon att det förekommit ”osämja mellan personalgrupperna”, och att det ibland ”varit väldigt otrevlig stämning.”


Är det befogat att någon fått bära skulden under processen (BK: 3), svarar Adam (IVA) ”nja, det är hemskt svårt att säga.” ”Penningen påstås inte räcka till, men man behandlar penningen så oerhört illa.” ”De skulle tydligen bara beslutas.” ”För dom som styr den här verksamheten, och det var ju Markström (tidigare sjukhusdirektör).”Som beslutade att det skulle genomdrivas.”

Asta (IVA) säger ”Ja, det måste man ju säga.” ”Det yttersta ansvaret har naturligtvis chefen Rolf Markström (tidigare sjukhusdirektör).” ”Han skulle dels kunna motivera oss, om det inte var hans personliga idéer att flytta ihop.” ”Därför är det han som är ansvarig för att vi kunnat ha andra samarbetsgrupper och att man lyssnat på oss i tid.” ”Sen finns det en massa andra chefspersoner däremellan, och facken har också ”varit väldigt svaga.”


Britta (HIA) upplever också att finns någon som fått bära skulden under processen och det är ”sjukhusdirektören (tidigare sjukhusdirektören) och dom som bestämmer” menar hon. ”Vi går till våra chefer och dom rycker på axlarna och kan inte göra något för det är så bestämt.” ”Vi får ingen hjälp där”, tycker hon. Barbro (HIA) upplever däremot att det finns ”inte någon person som hon vill halshugga.”


På organisationsnivå (BK: 4) upplever Adam (IVA) att där är ”politikerna och landstinget” som bär skulden för problemen. Han säger också att ”det är starkare krafter längre bort som styr”, och ”cheferna bara får hänga med, gå på sina möten, och få sina direktiv.” Sådant ”kan man inte reta sig på”, tycker han. Asta (IVA) upplever att ”det är Rolf Markström”, (tidigare sjukhusdirektör) som bär skulden för problemen.


Britta (HIA) upplever också att det var Rolf som bär skulden på organisationsnivå. Hon tyckte ”det var mycket möten med honom när han körde som värst.” ”Då hade han bestämt sig för det här racet” menar hon. ”Det är klart att man får några guldkorn från något annat håll om man klarar det.” Barbro (IVA) säger att ”man har inte varit insatt i turerna”, ”man har fullt upp med att jobba”, och dom har ”tagit upp problemen massor av gånger men det händer ingenting.”


På frågan om man upplever att det finns eller fanns någon grupp av individer, som på ett rätt eller orätt sätt fått bära skulden om problem uppstått (BK: 5) upplever Adam följande. ”Ja, interna intriger är det ju.” Han säger också att han ”hört att folk gråtit innan dom gått från arbetspasset, och gruppbildningar är det väl alltid inom arbetsplatsen.” Asta (IVA) tycker frågan om någon utmålats som Svarte Petter säger hon. ”Intressant när du säger Svarte Petter.” ”Vi hade nyligen en träff bara med IVA personalen”, ”och då satt vi och pratade om det här att vi är ju som Svarte Petter”, man vill ha med oss, men ingen vill ha Svarte Petter.”


Britta (HIA) säger ”det tycker jag inte”, ”inte som jag upplever det.” Barbro (HIA) säger att hon inte vet som beslutade om sammanslagningen. Hon tillägger att ”det var väl av ekonomiska skäl, så hon uppfattat det.” ”Det är väl sjukhusdirektör och verksamhetschef och det kommer väl högre uppifrån” tillägger hon.

På frågan om det fanns eller finns individer som på ett rätt eller orätt sätt fått bära skulden om problem uppstått (BK: 6) så har tre av informanterna gett sin syn på frågan, som beskrivs under tidigare beskrivningskategorier. Adam (IVA) är den enda av informanterna som utvecklar frågan. ”Det har funnits doktorer som skrikit åt oss att vi inte pratar och samarbetar med medicinarna”, och ”att vi bara vänder oss bara till narkosdoktorerna.” ”Vi har blivit lärda att samarbeta med narkosdoktorerna så länge vi har IVA patienter” tillägger han. ”Sen finns det nästa steg bland undersköterskor och sjuksköterskor, det har alltid funnits.” ”Det kan dom inte lösa problemet”, med annat än att separera oss från verksamheten.”


”När det blir tydliga problem är det lätt att det förekommer hot om uppsägning eller andra saker i samband med en sammanslagning (BK: 7). Adam (IVA) säger ”ja, det har det väl gjort.” ”Det har man hört”, det finns dom ”som ville sluta och inte vara med i verksamheten.” På frågan om det var lika på hjärtavdelningen svara han ”nej.” ”Vi är med som om katten har släpat in oss och så känner vi fortfarande.” ”Vi får knappt åka på någon kurs” tillägger han. Asta (IVA) säger att ”ja, det gjorde det ju från början med själva sammanslagningen.” Hon menar också att ”poängen med sammanslagningen var ju att kunna minska på personalbemanningen.” ”Jag kände mig aldrig hotat själv men det var ju en del som visade sig aggressiva och så där.” Hon säger också att ”vi pratade om sånt många gånger, men att vi var ändå ingen enad grupp som var så stark.”


Britta (HIA) säger att ”ja, dom pratade på det, och det finns generellt bland IVA syrrorna att dom ska ta ledigt, och jag tror att dom upplever det värre än vad vi har gjort.” Barbro (HIA) upplevde att ”det var ingen som ville följa med.” ”Alla är ju rotade och har familjer”, och ”det känns som vi är två avdelningar” tillägger hon.

När man gör stora förändringsarbeten, så förekommer det ibland att man göra vissa kompromisser (BK 8). Adam (IVA) upplevde att ”någon kompromiss fanns det ju.” ”Men att dom som fick vara med där kände ändå att piskan fanns. ”Han upplevde också att arbetsgivaren menade att dom skulle ”flytta på övervåningen och komprimera verksamheten.” Då var det bara att ”följa med, eller också får man dra.” Asta (IVA) säger ”nä, inte alls.” ”vi blir helt överkörda, och så känner också narkosläkarna som styr IVA verksamheten.”


Britta (HIA) upplever att ”kommer ni upp till den nya avdelningen så blir det mycket bättre.” ”Men det visade sig snart nog att vi fick ha patienter i korridoren.” Barbro (HIA) säger däremot att hon ”inte vet.”

Det är vanligt att människor i ett förändringsarbete på olika sätt upplever maktlöshet och frustration (BK: 9). Adam säger ”absolut, en av dom är jag.” Detta beror på ”att man inte kan påverka och göra någonting.” Han beskriver vidare att han ”känner att den medicinska kompetensen kommer att försvinna.” Asta (IVA) får inte den frågan.

Britta (HIA) ”ser signaler mellan varven.” Barbro upplever ”att man är så maktlös att det spelar ingen roll hur mycket man protesterar.”


Likheter


Samtliga informanter upplever att dom någon gång varit upprörd och arg under processens gång, samt att det finns någon eller några som varit elak under tiden. Tre av informanterna anser att det är befogat att någon fått bära skulden under processen. Tidigare sjukhusdirektören (Rolf Markström) är den person som informanterna syftar på. Britta (HIA) säger att ”man har inte varit insatt i turerna” och hon haft full upp med att jobba. Däremot så svarar hon utförligt på frågan om det finns eller fanns någon grupp av individer som fått bära skulden. Då säger hon att ”det är väl sjukhusdirektören och verksamhetschefen som fått bära skulden”. Även landstinget som arbetsgivare och politikerna får ta del av skulden från en av informanterna. Samtliga informanter upplever också att det förekommit någon form av hot om uppsägning eller andra saker i samband med sammanslagningen, och tre av informanterna upplever att dom någon gång känt maktlöshet och frustration.

Olikheter

Om det finns några klara olikheter så är på frågan om det förekom några kompromisser vi sammanslagningen. Adam (IVA) upplevde att ”någon kompromiss fanns ju”. Asta (IVA) säger ”nä, inte alls”. Britta (HIA) inte direkt på frågan medan Barbro (HIA) säger däremot att hon inte vet.

Sammanfattning


Alla informanter upplever att dom varit upprörd och arg under processens gång. Att man blivit överskörd av arbetsgivaren, och att arbetsgivaren inte lyssnat är några exempel på svar från informanterna. Att vissa personer varit elak under processen är också en del i en frustration och besvikelse att i processen. Här pekar informanterna på osämja mellan personalgrupperna, och vissa yrkesgrupper inom dom egna leden. Skulden till problemen lägger informanterna på den tidigare sjukhusdirektören (Rolf Markström), men även politiker, chefspersoner, och facken får bära en del i skulden menar informanterna.

IVA personalen upplever sig som ”svarte Petter” och även en grupp som ”katten har släpat in”. De förekom hot om uppsägning i samband med sammanslagning menar tre av informanterna, men en informant från IVA menar att man pratade om detta, men det fanns inte något riktigt kollektivt stöd för att låta ord gå i handling. Det förekom kompromisser vid sammanslagningen för att få IVA personalen att stanna kvar upplever en av informanterna medan den andra informanten från IVA menar att det inte förekom någon som helst kompromiss. HIA informanterna svarar inte på frågan. Att människor upplevt maktlöshet och frustration kopplar informanterna till sig själva och att man inte kunnat påverka processen på olika sätt.

6.4 Resultatet av sammanslagningen

På frågan hur informanterna upplever sammanslagningen idag (BK: 1) upplever Adam (IVA) att ”nu har det bara blivit sämre”. ”Från början var det lite inbollstrat”, och vi var inbjudna till Vallsta på mat, föra att försöka få ihop teamet.” ”Men det fanns ingen inriktning på hur teamet skulle arbeta.” menar han. Asta (IVA) medger att ”många saker har blivit bättre”, och att det inte är ”lika fientlig stämning”. ”Man pratar mycket roligt med många, och vi har lärt känna varandra” tillägger hon. Hon ser att ”fler och fler av IVA personalen försvinner” och blir en mindre personalstyrka”.


”Detta leder till att medicinkliniken tar mer och mer av intensiven både gällande platser och gällande personal”. Hon upplever att ”IVA personalen blir mindre och dom håller på att dö ut”. Hon tillägger att personalen på IVA ”kan få ledigt hur lätt som helst, för att bl.a. söka jobb som har varit svårt under historien”. ”Många tror att vår nya chef har ett uppdrag att stänga IVA”.

Britta (HIA) har inget svar på den frågan medan Barbro (HIA) upplever att hon ”inte ser någon ljusning”. Hon tillägger att ”snarare att man blir mer och mer förvånad att det får fortgå”. Hon menar också att ”cheferna skulle ha tagit ett större ansvar för det här”.

När man slår ihop en arbetsplats och jobbat ihop ett team, så kan personalen uppleva att det finns många fördelar och interna styrkor på arbetsplatsen (BK: 2). Adam (IVA) upplever att ”den ligger ju hela tiden på HIA”. Han tillägger att ”dom har ett väldigt duktigt och starkt team vad gäller kompetensutveckling”. ”Vad det gäller oss så tappar vi kompetens varje år” menar han. Asta (IVA) säger ”nej” och vidareutvecklar inte svaret ytterligare. Britta (HIA) upplever att styrkan ligger i det ”personalmässiga”. Hon menar också att ”patienterna blir väl omhändertagna, och att det finns en pacemakermottagning, sviktmottagning och hjärtskola”. Barbro (HIA) upplever ”när det blir akuta fall och vi har så fullt upp att man har sju patienter, och några är dåliga, då har vi jätte mycket stöd av IVA”. I sådana akuta fall ”då sitter inte det i viljan att hjälpa till”.

När det gäller eventuella interna svagheter på arbetsplatsen (BK: 3) säger Adam ”som tidigare”. Med detta menar han att svaret finns i förra frågan. Asta (IVA) säger ”när det ligger en IVA patient och en annan bredvid då ser vi ju mycket för vi måste ju vara med våra patienter”. ”Det har ju hänt flera gånger att vi sett att dom behövt en helt annan hjälp” ”Då har vi gett lite tips och så”, och ”det har inte mottagits med tacksamhet, utan tvärtom att dom blivit sårad”. ”Så inte ens på avdelningen kan man ta emot att vi har eller kan se på ett annat vis” tilläger hon.

Britta (HIA) säger att hon ”inte tror på storleken”, och att ”det inte fungerar med så mycket personal”. Sedan upplever hon att ”det är ju så många olika viljor som helst”. Hon tillägger ”att undersköterskorna idag inte får någon utbildning alls, och den biten har ju haltat länge”. Barbro (HIA) menar att det är rörligt och stökigt på arbetsplatsen då ”avdelningen har besökstid hela dagarna så är det oroligt med folk som rör sig och det är många telefoner som ringer”. ”Störningslarm och andra larm”, och ”som sjuksköterska så blir det att alla drar och sliter i en”. ”Sedan har vi läkare som inte har hållit måttet” tillägger hon.


På frågan om externa möjligheter med avdelningen för att den ska överleva (BK: 4) svarar Adam (IVA) ”nja, det är väldigt svårt med den här verksamheten för att ingen mår bra, och det skiter man i.” ”Det är det är kanske bara pengarna som styr, och vi får väl hanka oss fram några år till och sedan får någon pension och avgångsvederlag”. ”Så går man till arbetet och känner idag, för det finns inte mycket spets i det hela då det gäller IVA vård” tillägger han. Asta (IVA) menar att ”man måste separera”, och ”om man förlägger IVA till uppvakningen så kan man under vardagarna på ett helt annat sätt samarbeta med operationsverksamheten, och man kan operera fler patienter och så.”


Britta (HIA) upplever att skulle avdelningen få ”mer personal” så skulle ”dom orka.” Barbro (HIA) upplever ”att det borde fungera om man organiserade om allt” ”Vi håller ju på som vi alltid har gjort, och IVA också.” ”Det känns som man bara flyttade ihop två verksamheter”, tillägger hon.

På frågan om det finns externa hot i form av nedläggning eller annat (BK: 5). Adam (IVA) upplever att ”det har vi känt sedan 1995 då vi flyttade in (till det nybyggda sjukhuset)”. ”Det dröjde bara två år innan dom skulle lägga ner förlossningen och BB så diskuterade dom oss.” ”Vi drog från åtta till fem platser inom tre år”, och ”hotet har legat över oss hela tiden”. ”Man kan ju säga att vore det inte så duktigt folk inom verksamheten som bjuder på sig själv har man inte brytt sig om arbetsgivare” tillägger han. Asta (IVA) upplever också att det finns externa hot. Hon säger ”ja, den dagen dom bestämmer sig för att lägga ner IVA på riktigt, och det måste man göra via ett beslut, men man gör det redan nu.” Samtidigt menar hon att ”dom vet inte om dom förstår allt”. ”Den dag man tar bort intensivvården, då faller resen av sjukhuset”.

Brita (HIA) upplever också externa hot ”om narkosläkarna försvinner, och det gör vi väl också” tillägger hon. Hon menar också att ”det ligger i luften för att dom har jobbat med så många Söderhamnsbor och dom har gått igenom processen och dom säger att vänta bara några år till så är det lika för er i Bollnäs”. Hon upplever också att ”det går utför”. Barbro (HIA) har inget svar på frågan.


Likheter


Två av informanterna Adam (IVA) och Barbro (HIA) upplever att det blivit sämre. Adam (IVA) säger att ”nu har det bara blivit sämre”. Medan Barbro (HIA) säger att hon ”inte ser någon ljusning”. Att det finn externa hot är helt uppenbart. Adam (IVA) menar att ”hotet har legat över oss hela tiden”. Asta (IVA) säger att ”den dagen dom bestämmer sig på riktigt att lägga ner IVA då försvinner hela sjukhuset”.

Olikheter

Asta (IVA) är den informanten som säger ”att många saker blivit bättre”. När det gäller frågan om det finns interna styrkor på arbetsplatsen som den ser ut idag är svaren väldigt varierande. Adam (IVA) upplever att ”den ligger ju hela tiden på HIA”. Asta (IVA) säger ”nej” och vidareutvecklar inte svaret. Britta (HIA) upplever att ”det ligger i det personalmässiga”, medan Barbro (HIA) upplever ”när det blir akuta fall” så har HIA mycket stöd av IVA.


Interna svagheterna upplever Asta (IVA) att det ligger i att man inte kan ta emot råd och ”se saker på ett annat vis”. Britta (HIA) tror inte på storleken på avdelningen, medan Barbro (HIA) menat att ”det är rörligt och stökigt på arbetsplatsen”. Externa möjligheter för at avdelningen ska överleva ser inte Adam (IVA) och Asta (IVA) som något viktigt. Adam (IVA) upplever att ”det är väldigt svårt med den här verksamheten när ingen mår bra”. Asta (IVA) menar att ”man måste separera”. Britta (HIA) tror att det skulle fungera om man fick mer personal, medan Barbro (HIA) upplever att ”det borde fungera om man organiserade om allt”.

Sammanfattning


I denna systemkategori finns det många olikheter i upplevelsen av de olika frågorna. De likheter som finns i upplevelser av resultatet av sammanslagningen är alltså få. Någon upplever att det blivit bättre, en upplever att det blivit sämre, och en annan ser ingen ljusning. Att det finns externa hot för avdelningen är också tydligt. Det finns ingen inriktning på teamet, personalen försvinner, och att IVA personalen håller på att dö ut är några upplevelser från informanterna. Interna styrkorna på arbetsplatsen finns inte enligt IVA informanterna medan HIA en av HIA informanterna upplever att HIA sidan med ”deras” verksamhet fungerar bra. En av HIA informanterna menar dock att verksamheten är stark då det inträffar akuta fall, då kan man hjälpa varandra. Enligt IVA informanterna ligger svagheterna i att HIA ensam är så stark, att man inte från HIA kan ta emot tips från IVA gällande vissa patientbehandlingar. Dom externa möjligheterna för den nya avdelningen finns inte idag enligt informanterna. Mer personal, omorganisera om allt så borde det fungera menar HIA informanterna, medan IVA inte ser sådana lösningar. Att separera verksamheterna ifrån varandra är det enda alternativet för IVA informanterna och dom upplever samtidigt att det finn sett hot om nedläggning den dag man bestämmer sig för att lägga ner IVA.

7. Analys och diskussion


När man väljer metod för en uppsats ska man välja den som bäst syftar till att lösa problemet som man arbetar med. Det naturliga valet blev fenomenografi, som inte kartlägger fenomenet i verkligheten, utan istället kartlägger människors uppfattning av fenomenet. I denna uppsats är valet att undersöka hur personalen uppfattar ett förändringsarbete, och hur den påverkar människors relation till varandra. I alla metodval finns det dock en del osäkerhetsfaktorer att diskutera kring. Kunde inte bättre kategorisystem ha konstruerats?, Har väsentliga uppfattningar negligerats?, Samtidigt vill man som forskare begränsa den empiriska kategorin som illustreras av citat, för att göra läsningen intressant, utan att väsentligt material i form av uppfattningar och upplevelser negligerats.


Analysen är dock en kvalitativ forskningsansats, men den gör inget anspråk att generalisera resultatet av upplevelserna till chefers uppfattning i allmänhet. Informanterna har genom att svara på frågorna gett sin syn på upplevelsen av förändringsarbetet, och dess påverkan på personalens relation till varandra.


I den första delen tillfrågades informanterna om deras upplevelse att slå ihop de två avdelningarna, och om detta hanterats enligt gällande lagar och avtal, vilket är förutsättningen för ett positivt förändringsarbete. Här finns det inte så stora skillnader i informanternas upplevelse om beslut och rutiner i förändringsarbetet. Till skillnad från chefernas upplevelse av sammanslagningen
 där man menade att beslutet hanterades enligt lagar och avtal, så anser informanterna från personalgruppen i den här uppsatsen, att man inte hade kunskap om detta, och en av informanterna upplevde också att ”detta följde arbetsgivaren inte heller i processen”.

Hypotesen i uppsatsen är att stora förändringar där individer och grupper av människor upplever krav, press och tryck i ett förändringsarbete, utvecklar defensiva rutiner på så sätt hindrar arbetsgrupper att bli effektiva och innovativa
. Vid sammanslagningen var en av dom stora käpphästarna att hjärtsjukvården har sina rutiner och IVA har sina rutiner. Arbetstidsscheman var olika, och IVA hade ett schema som stred mot gällande kollektivavtal som båda informanterna tog upp.


Här upplever samtliga informanter att det förekom ett revirtänkande, och detta skapade problem med defensiva rutiner som följd. Detta skapade också en stor frustration och ett behov av att veta vad ”den andra” sidan gör. Adam (IVA) upplever att ”det diffar väldigt mycket, och den verksamheten finns inte”. Asta (IVA) säger att ”vi kan ersätta dom, men dom kan inte ersätta oss”. Både Britta (HIA) och Barbro (HIA) upplever också att det inte fungerar riktigt bra

Det fanns en oklarhet i beslutet över antalet platser på IVA som både IVA-personalen och den medicinska professionen inte accepterade
. I denna uppsats pekar informanterna på samma problem. Här menar man att det fanns stora oklarheter för IVA gällande antal platser.

Rutiner gör att varje medarbetare vet sina arbetsuppgifter och det finns inte så stort behov av att veta vad andra gör. Rutiner presenterar också en ”vapenvila” genom att de minskar de intraorganisatoriska konflikterna. Rutiner blir därför en standard som bl.a. chefer och medarbetare håller konstanta. Detta innebär att de organisatoriska rutinerna blir defensiva istället för offensiva, vilket kan innebära barriärer och hinder för verksamheten.


Skuggan


Människor bevakade varandra, och en av Skuggans viktigast funktioner ur psykologisk synpunkt är att försvara våra revir. När människor känner maktlöshet och frustration, reviret hotas, så utvecklas skuggprojektioner som kan bli förlamande för arbetet, genom att man ser en överdriven förstorad subjektiv version av objektet. Reaktioner förstärker skeendet oberoende om den är välgörande eller inte.

Exempelvis för en bilförare som har mörka glasögon, verkar alla de gröna ljus han kör förbi subjektivt mycket intensivare gröna än objektet,
 och informanterna upplevelse av förändringen betraktas på samma sätt. Maktlöshet och frustration är en av faktorerna som kan trigga igång Skuggan, och samtliga informanter upplever att dom kan känna frustration, eller se det på sina medarbetare.

Samtliga informanter upplever att dom någon gång under processen varit arg, samt att det finns någon eller några som varit elak under tiden. Tre av informanterna anser att det är befogat att någon fått bära skulden under processen. Den tidigare sjukhusdirektören (Rolf Markström) är den informanterna syftar på. Även högre upp på landstingnivå menar informanterna att det finns människor som får bära skulden till problemen. I detta fall syftar man på politikerna och någon form av landtingsövergripande ansvarig utan att definiera någon person.

På gruppnivå är informanterna oense om vem som bär skulden till problemen. Här upplever informanterna att den dåvarande sjukhusdirektören och verksamhetschefen får bära skulden. Även facken har varit svaga menar en av informanterna.


Samtliga informanter upplever att det förekommit någon form av hot om uppsägning eller andra saker i samband med sammanslagning. Detta stämmer också väl överens med chefernas upplevelse av sammanslagningen


När det gäller dom enskilda informanterna så har dom naturligtvis sin upplevelse av sammanslagningen. Adam (IVA) försöker vara lugn och saklig i sitt framförande gällande skuld i processen, men upplever en stor frustration att arbetsgivaren hanterar pengarna så illa. Känslan att veta vad ”dom andra gör” känner han starkt, samt att HIA inte velat komma över och hjälpa IVA i arbetet. En stor del av sin Skugga förlägger han på ledningen som behandlar ekonomin så illa, samt problemen som uppstått mellan de olika yrkesgrupperna och läkarna som inte kan samarbeta.

Asta upplever att IVA kompetensen varit lugn och saklig från början i sin framställan till ledningen i organisationsförändringen, och lägger en stor skuld på i den otydliga organisationen som uppstått. Hon lägger sin Skugga på att vissa personer känner sig hotade och sämre. När man själv känner sig hotad i organisationen är det lätt att låta Skuggan tillskrivas andra i form av projektioner., medan de positiva dragen som anses som acceptabla förvandlas till vårt jagideal (identifikation).


Britta (HIA) upplever att HIA syrrorna menar att dom klarar vissa situationer galant eftersom man alltid har gjort sitt arbete på ett speciellt sätt. Hon upplever också att det är bra att båda sidorna finns och har inte så starka skuggprojektioner som sjuksystrarna har från de olika kompetenserna. Britta som undersköterska ser hela sammanslagningen lite annorlunda, då hon menar att får dom bara mer personal så kommer dom att klara avdelningen. Hon är mindre insatt i de medicinska delarna, och undersköterskorna har varit underbemannade tidigare och deras roll på arbetsplatsen är annorlunda än övrig personal. Brittas skuggprojektioner är inte alls lika starka som de övriga informanternas.


Barbro (HIA) upplever att IVA personalen kunnat gå introduktionsutbildning hos HIA, och medger att som funderar starkt vad IVA personalen gör, och medger även att hon orkar inte bry sig. Hon menar att något radikalt måste göras och alla är överens om detta. Barbro syn på sammanslagning präglas idag av insinuant och ett reserverat sätt av processen. Skuggan kan visa sig i överlägsenhet eller underlägsenhet, vilket skapar och leder till en förövare och offersituation. Barbros syn på präglas av en sorts uppgivenhet och en stark projektion på IVA personalen som inte ställer upp.

Resultatet av sammanslagningen idag kan beskrivas på många olika sätt. Samtliga informanter kan direkt sätta ord på hur dom känner det idag. Adam (IVA) och Barbro (HIA) upplever att det blivit sämre, och Barbro upplever att hon ”inte ser någon ljusning”. Asta (IVA) upplever att ”det är många saker som blivit bättre”, men hon är även den informanten som inte direkt ser någon annan utväg än att separera verksamheterna ifrån varandra. Interna styrkorna på arbetsplatsen ligger idag på HIA menar Adam (IVA), medan både Britta (HIA) och Barbro (HIA) menar att den ligger i personalen och när det blir akuta fall så har HIA stöd av IVA. Asta (IVA) upplever att dom interna svagheterna ligger i att man ”inte kan ta emot råd från IVA”, och det enda sättet att klara ut allt enligt henne är att separera verksamheten.


Informanterna från (HIA) ser externa möjligheter med avdelningen för att den ska överleva genom att Britta (HIA) upplever att ”får vi mer personal så skulle vi orka”. Barbro menar ”att det borde fungera om man organiserade om allt”. Informanterna från IVA har en helt annan syn på fråga. Där finns det inget som skulle kunna vara externa möjligheter. Adam (IVA) upplever ”att det är väldigt svårt med den här verksamheten för ingen mår bra”, och Asta står fast i sin ståndpunkt att man måste separera.

På frågan om det finns externa hot om nedläggning eller annat svarar Adam (IVA) att ”det har vi känt sedan 1995”. Asta (IVA) menar ”att den dag dom tar bort intensivvården, då faller resten av sjukhuset”. Britta (HIA) ser farorna om narkosläkarna försvinner medan Barbro (HIA) inte har något svar på frågan.


Det finns fortfarande en del frågor kvar att fundera och reflektera kring. Enlig informanternas upplevelse av sammanslagningen så har det varit svårt med processen på olika sätt. Man har haft det svårt med att veta hur lagar och avtal påverkat beslutet som fortfarande är oklart gällande antal platser för IVA. IVA personalen upplever verksamheten alldeles för medicinsk inriktad, och upplever att rutiner inte fungerar mellan yrkesgrupperna. Informanterna från IVA känner sig som ”svartepetter”, och känner att dom är en grupp som ”katten har släpat in”. Dom känner sig underlägsen till antalet och dom känner även en allmän oro för framtiden. Dom menar att deras arbete har blivit till undersköterskearbete och att grupper av människor, enskilda individer har varit arga och elaka under processens gång.

HIA personalen ser har också svårt att tolka om arbetsgivaren hanterat lagar och avtal under sammanslagningen. HIA informanterna ser problemen på ett lite annorlunda sätt. Rutiner fungerar inte heller enlig deras sätt att se problemen, men dom upplever att får man mer personal, eller att man organiserar om allt så skulle det kunna fungera.

När man en organisation går igenom ett stort förändringsarbete så finns det alltid intressanta teorier och funderingar. ”En intressant teori som Jakob tog upp var att hjärtsjukvården kunnat använda IVA lokalerna för bra hjärtsjukvård. Sedan skulle man kunna kombinera dagkirurgi med UVA och IVA på gamla tolvan, i och med detta hade man fått ett nattöppet UVA (uppvakning).”


Du blev det inte så, men det var en intressant teori. Alla i processen har kanske lärt sig något av det som var bra, och det som var mindre bra. För den sista delen i ett förändringsarbete präglas av samhörighet och närhet (affection).
 Där äger gruppen stabilitet i sitt vardagsarbete, och gruppmedlemmarna kan ägna sina krafter åt samarbete och relationer. Förhoppningsvis kommer man dit var slutordet i min C-uppsats.

Tidsplanen för den nya arbetsgruppen är att arbetet bör genomföras under våren 2006, med målet att kunna genomföra eventuella åtgärder och förändringar inför starten av höstens verksamhet i mitten av augusti 2006. Tipset är att man separerar verksamheterna ifrån varandra och teorin kring UVA och IVA går igenom. De är väldigt svårt att tro att arbetsplatsen ska kunna hitta samhörighet och närhet efter dryga året av bråk och intriger.
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Frågor


Allmänt om beslut och rutiner


· Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplatserna?


· Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och avtal?


· Kunde det ha gjorts bättre?


· Vems var ansvaret för att ha gjort det bättre?

· Fanns det möten gällande medbestämmande?


· Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i processen?


· Upplevde du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i förväg, och som påverkade processen och inflytandet?


· Upplever du att det fanns eller finns någon oklarhet i beslutet?


· Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna?


Krav


· Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna?


· Om ja, vilket typ av revirtänkande: politiskt, socialt, ideologiskt eller annat?


· Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgruppen gör?


· Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut som finns idag?

Problem


· Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång?


· Om ja, på vilket sätt?


· Tycker du att någon varit elak under processen?


· Är det befogat om någon fått bära skulden under processen?


· Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem?


· Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått?


· Upplever du att det fanns eller finns någon individ, som på et rätt eller orätt sätt fått bära skulden om problem uppstått?


· Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband med sammanslagningen?


· Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen?


· Upplever du att det fanns eller finns människor som upplever frustration och maktlöshet pga. sammanslagningen?


Resultatet av sammanslagningen idag


· Hur upplever du sammanslagningen idag?


· Interna styrkor på arbetsplatsen?


· Interna svagheter på arbetsplatsen?


· Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva?


· Externa hot i form av nedläggning eller annat?


· Önskat läge?


· Hur skulle du villa att arbetsplatsen såg ut om ett år?


· Vad skulle du kunna bidra med för att nå dit?


Avslut


· Är det något som borde ha kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga?


Intervju 1


Adam IVA sjuksköterska


Datum: 20/12 2005


Tid: 10.00-11.15


Frågor


Allmänt om beslut och rutiner


· Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplatserna?


Öh, innan sammanslagningen nu?


Ja, då blir det ju tjugo år, ja 1982 till 2004.


· Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och avtal?


Nej, det kan jag inte ge mig in på för jag var inte delaktig i det upplägget. Jag var ju bara en vanlig anställd, och jag var aldrig med i någon grupp eller något sånt för att utvärdera någonting, det kan jag inte ge mig in på.


· Om man tittar på helheten om något kunde ha gjorts bättre, om du inte kan veta något om lagar och avtal, anser du då att något kunde det ha gjorts bättre?


O ja, det anser jag ju. Dom skrek från så många håll, men det fanns en styrande grupp som inte ville lyssna på någon annan då. Det fanns ju någon, det skulle drivas igenom bara det var ju bara så, och sedan var det begränsade lokaliteter som man kunde utnyttja för att fortsätta den här verksamheten, det var ju bara så.

· Vems var ansvaret för att det kunna gjort bättre, och ser du någon direkt ansvarig för detta?


Det är ju bara att gå uppåt i ledet, och det var ju våran sjukhusdirektör i så fall, som inte bara skulle tittat på pengarna, utan även lyssnat på personalen. Det fanns så många idéer som var mycket bättre än det som drevs igenom. Alla som var delaktiga i det här såg ju att det bara handlade om pengar, att utnyttja personalen till det bästa då. Som inte vart det bästa, utan utnyttjande av kunnig personal då.


· Fanns det möten gällande medbestämmande avtalet m.m.?


Det fanns ju vissa grupper som var med, delaktig i vissa möten och sådär.

· Var du delaktig i dessa möten?


Nej, det var jag inte. Man fick göra sin röst någonstans, det gjorde man väl, men man hade den känslan att de är det är pengar som styr, och de lokaler som kan utnyttjas utnyttjar vi, sen får vi se vad som blir. Så hade man en känsla av.


· Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i processen?


Så var det inte.


· På vilket sätt?


Det fanns ju i varje fall ett visst team som styrde upp det hela. Så var det ju, och så ska det ju vara om man ska göra någonting radialt.


· Upplevde du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i förväg, och som påverkade processen och inflytandet?


Jo, man kände ju det på sig att det är färdigt. Man har ju sina möten, men det är ju redan bestämt och vad det ska bli. Sedan tryckte ju hälsocentralen på, det vet ju du, att få lokalerna nere, dom ytorna. Det var ju också detta som pressade det hela. Det var väl någon som kände piskan bakom ryggen att driva igenom det här, och därför lyssnade man inte på dom flesta som hade något vettigt att säga.


· Om jag förstår dig rätt nu så kände du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i förväg som påverkade processen medbestämande och inflytande. Har jag förstått dig rätt då?


Ja, det tycke jag.


· Upplever du att det fanns eller finns någon oklarhet i beslutet från politiker eller någon annan?


Det är en fråga som jag heller inte kan gå in på. Vad politiker sa och tyckte, hade inte jag en aning om.


· Upplevde du inte att det fanns en oklarhet i beslutet att slå ihop arbetsplatserna och vad det skulle medföra för er som anställd. Det jag tänker på är antal platser, eller vilken inriktning det skulle vara?


Jo, det fanns en stor oklarhet när det gäller IVA, det var det ju. Det var ju en strid på kniven hur många platser IVA skulle ha. Men det fanns ju fortfarande ett politiskt beslut på IVA här i Bollnäs sak finnas kvar, och då vart det ett medicinskt IVA. Akutkirurgin försvann ju. Men at det skulle bli så medicinskt inriktat som det nu har blivit det trodde att det skulle bli. Vi blev överkörd helt enkelt, om man säger så då.


· Det var antal platser?


Vi hade en styrande om det var Anders Backman (överläkare narkos) som man lyssnade på, men man hade känsla av att han också blev överkörd. Han hävdade hela tiden att vi skulle ha fyra platser. Sen sprang man och drog i det här och sa att de skull vara två, fyra och två. Vi är fortfarande ambivalent hur många platser vi har och arbeta gentemot. Det känns som vi går i ingenmansland här.


· Det finns, om jag förstår dig rätt fortfarande en oklarhet i beslutet om ett medicinsk IVA, mer åt ett det hållet som du tidigare beskrev, och två eller fyra platser?


Som tidigare fanns det styrande, det måste ha varit sjukhusdirektören plus politikerna som styrt hur många platser vi har. Sen hade vi den medicinska experten Anders (överläkare narkos), som sa att vi hade fyra platser. Så var det informerat till alla narkosdoktorer som kom till oss. Vi hade överläkarna som kom ifrån Gävle, narkosläkare, och jobbade med oss. Jag jobbade med honom bra många arbetstillfällen, han körde med den linjen att vi hade fyra platser. Vi skull kunna ta emot tre respiratorer, och det dröjde två till tre veckor innan vi kunde förklara för han att vi kan inte ta emot högst en eller två respiratorer för vi har heller inte personal så att det räcker för at ta emot så sjuka patienter, som fyra svårt sjuka patienter. Men det trodde ju dom. Den informationen hade doktorerna fått. Det var mycket märkligt att det blev så.


· Den informationen, vem skulle ha gett den till honom?


Ja, det måste Markström (dåvarande sjukhusdirektör) gett direktivena där, eller om Anders (överläkare narkos och medicinskt ansvarig)om det fanns några andra spröt inom den politiska verksamheten, som sa att det skulle vara fyra?


Sen att pengarna styrde här inom väggarna som sa att ni har bara två? Det fanns inte personal och pengar att driva det mer.


Det har aldrig varit ett distinkt beslut var det gäller våran verksamhet inom IVA inte, och det känner vi i hela personalgruppen. Vi blir snodda på platser hela tiden. Vi får inte ens bevaka våra platser om det ska vara en eller två för att bevaka om det kommer någon dålig patient utifrån. Sen har man en känsla av att finns en styrning av patienterna också mot Gävle och Hudik. Rätt var det är så försvinner våra patienter. Vi har inte dom som brukar ha.

· Om jag förstår dig rätt så finns det mycket oklarheter i beslutet?


O ja,

· Det som fanns då och återspeglar situationen idag?


Ja.


· På den sidan har det inte blivit någon förbättring som du ser det?


Nej; det finns ingen förbättring alls. Vi går och trampar och förstår ingenting än, om vi har två eller fyra platser. Vi får olika svar från olika håll. Men ändå vet vi att det finns ett politiskt beslut att vi åtminstone ska hanka oss fram med IVA till 2008, det har vi förstått. Rätt som det är skriker både Gävle och Hudik att dom är överbelastade var det gäller IVA patienter. Då vill dom ha hjälp av oss, och vi har nästan igen plats att tillgå, och personal att ta hand om kanske en eller två dåliga från Gävle eller Hudik.

· Om jag förstår dig rätt, så är det här en av dom stötte stenar i att det finns en stor oklarhet i organisationen, och dels gällande antal platser, hur ni ska jobba utemot övriga sjukvårdsförvaltningar, och de patienter som ni skulle kunna ha försvinner, och varför dom försvinner det vet du inte riktigt?


Det känns ju så att dom roffar åt sig både i Gävle och i Hudik för att dom ska överleva. Vi känner att våran verksamhet fungerar halvblessyr.

· Du har ju kunna satt tummen på antal platser och penningfrågan, hur det ut idag?


Vi har ju pengar för personal, och vi har dragit ner personalstyrkan enormt. Det finns tre IVA syrror på dagen, 2-3 på eftermiddagen, och två på nätterna, och även helgerna är det två och två. Då är man ju väldigt begränsad.


· Vad menar du med två och två?


Två IVA syrror som finns tillgänglig på helgerna på varje arbetspass och två på nätterna. Vad kan man då ta emot för någonting när det gäller dålig IVA patient? Jo, högst en eller två. Det styr sig själv. Så är vi tre på dagarna.


· Om jag förstår dig rätt nu, så fanns det en stor oklarhet i beslutet från början, och det finns idag fortfarande en lika stor oklarhet?


Ja, en stor oklarhet. Det bästa vore nu att det styrdes upp av någon, och talade om vad som gäller och vad som ska göras, så att någon kan söka nytt jobb, eller bar gå i en verksamhet och må illa, eller helhjärtat gå in i verksamheten och veta vad et handlar om. Det måste ju till förr eller senare något sådant, eller lyssna på personalgruppen på IVA, och även HIA:s personal för dom tycker också det här inte fungerar bra. Dom har inte förståelse för oss men vi har mer förståelse för dom. Om vi har en patient och vi har en öppen plats så kan det dyka upp en IVA patient utifrån, och vi måste ha en sorts beredskap likasom ambulansen och räddningstjänsten har. Så fungerar ju vi, och vi kan ju inte rå för om det kommer in IVA patienter. Den förståelsen finns inte. Men samtidigt om man ska fortsätta med det här någras år framöver måste man kunna lyssna på oss, och göra något radikalt och flytta över oss till OP och anestesi och ah det borta på gamla tolvan som uppvaktningen och ha några IVA platser där. För att utnyttja personalen till det bästa där. Då skulle alla individer må mycket bättre. Då får vi jobba med sjukvård och dålig patienter som vi är utbildade för. Då kanske vi kan ha två eller tre platser där bredvid uppvakningen. Det är det nuvarande önskemålet för våran del är ju det.

· Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna?


Ja vissa. Vi har ju två arbetsplatser på IVA plus uppvakningen. Visst finns det rutiner, det gör det ju. Om man titta i böcker så finns det rutiner i verksamheten.


· Om man ser till de gemensamma rutinerna för arbetsplatsen enligt beslutet så fanns det väl ett förslag att kunna samköra mellan de olika yrkesgrupperna?

De diffar väldigt, den verksamheten finns inte. Det finn sinte en hjärtsjuksköterska som kan gå in i vår verksamhet, det vill dom inte. Då skulle dom ha en introduktion på två till tre månader, och det är ju samma sak åt det andra hållet. Om vi ska in i deras verksamhet så måste vi få kursa upp oss.


· Har detta förslaget funnits?


Förslaget finns men oviljan ju väldigt stark. Vi har ju utbildats åt så olika håll. När det gäller hjärtsystrarna så är dom mest internt utbildade, och vi har ju våran IVA utbildning som vi har från högskolan. Då blir man fast till de man utbildat sig till, så är det ju bara.


· Gemensamma rutiner har man inte lyckas få ihop, gällande att IVA sjuksköterskorna går över och hjälper hjärtsjukskötskorna i deras arbete och tvärt om. Ni kan inte deras arbete och dom kan inte ert arbete. Har jag förstått dig rätt?


Man kan inte glömma att sjukvården går ju alltid framåt, och den medicinska forskningen går framåt. Allt förnyas och de går så väldigt fort. Vi kan heller inte tänka tillbaka till gamla 33:an som vi hade då. De finns ju vissa individer som kan göra det fortfarande. Dagens sjukvård är inte så, långt därifrån. Detta har vi fått bekräftat genom att vi arbetar med fullfjädrade narkosdoktorer från Karolinska, Uppsala, och dom säger att det går nästan inte att bedriva en sådan vård idag. Då blir det en sjukstuga. Ett de har det börjat på att bli. Vi har nosat på avancerad sjukvård nu i åtta års tid, och vi har haft en bra sjukvård här, bra kvalificerad sjukvård i sex årstid. Det har fungerat utsökt bra. Slår man sönder sånt, så är det väldigt svårt att gå tillbaka till, vad ska man säga, man vrider klockan tillbaka.

Krav


· Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna?


Ja, det framkommer ju här att ett IVA syster eller en narkossyster hur man tänker när man har gått det här året, ett och ett halvt åren. Då tänker man inte längre hjärtan, då tänker man, det är ju en helt annan vård. Vi jobbar med cirkulation, respiration och dom jobbar specifikt med hjärtan och ischemi övervakningar, arytmiövervakningar, och sitter i långa ronder och fördjupar sig i EKG. Det är helt annan vård. Det går inte att frånkomma det.

· Revirtänkandet blir och skapas pga. att yrkesgrupperna tänker olika?


Man kan säga såhär. Det är ungefär som en neurolog eller kardiolog ska gå över och jobba med en IVA doktor. Så lång har det gått. Vi har nosat med IVA doktorerna i sju till åtta år, och inte jobbat med en kardiolog på dessa år. De är samma ska ungefär. Dom vill inte visa respekt för oss syrror, att vi har våra fyra år plus specialistutbildningen. De är respektlös att man inte tänker på det. Man skicka inte upp en neurolog på kardiologen här om ska samarbeta med hjärtat här. Det är ungefär lite av det hållet. Eller en allmän kirurg som jobbar på medicin. Det tänker man inte på. En sjuksyster är en sjuksyster, så är inte vården idag. Dom måste respektera att alla sjuksyrror specialiserar sig.


· Revirtänkandet handlar alltså att man är så specialiserad på det man gör?


Vården är specialiserad idag, och det vet vi alla. Om kan vrida tillbaks det här och få omtag så är det ungefär som konstgjord andning. Att vi får ha en sjukstuga för att rädda arbetstillfällen. Det är så man känner. Vill man vara kvar i den verksamheten kanske man måste ställa in sig i ledet. Det kommer man väl att försöka driva fram för så känns det. Annars skulle dom ha lyssnat på oss mer.

· Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgruppen gör?


Jo, det finn det väl alltid. Är man i en bransch så finns det väl alltid nyfikenhet på saker. Absolut.


· De kan finnas behov av att veta vad den andra yrkesgruppen gör som kan vara positivt, att t.ex. ta reda på saker och ting. Men fanns det behov av att titta över till s.k. gräns när de var lugnt på ena stället så bevakar man varandra på ett s.k. icke bra sätt. Förekom det?


Jo, den känslan har man bakom ryggen hela tiden. Så ska det inte vara på en arbetsplats.


· På vilket sätt då?


Har vi mycket jobb så är det ok för våran verksamhet, dom kan inte komma över och hjälpa oss, utan sätter sig och fikar och har sin gång. Vi har den känslan att är det tvärsom så får man den känsla av att ” nu sitter dom jävla IVA syrrorna där”. Man känner det på jobbet och det skulle man inte behöva känna tycker jag. Vi måste börja på att respektera varandra. Om det kommer in en dålig patient på hjärt-IVA så kan jag hjälpa till och sätta nålar och infusion samt ställa i ordning en patient som sviktar i cirkulationen och så där. Men jag har väldigt att se motsatsen från dom andra för så långt har vi inte kommit än. Att ta hand om hela bilden. Just ansvaret för patienten och gå in i deras verksamhet, sitta och kolla ichemi, så långt har vi inte kommit. Då kan jag få en IVA patient och vem tar då den?


Det går ju inte för vi är ju bara två då eller tre, och då måste vi släppa patienten för att rapportera över den patienten till hjärtsyrran. Det är svårt, för då måste man gå direkt ifrån arbetspassets början, men det har vi inte personal till. Att flytta en IVA syrra t.ex. Rätt som det är så dyker det upp en IVA patient någonstans från bygden, den kan ju dyka upp.


· Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut som finns idag?

Vad menar du med kollektivt beslut?


· Som vi diskuterade tidigare att verksamheten skulle vara på en plats än var den är idag, både från IVA sidan men även från hjärtsidan?


Ja förstår hur du menar. Det finns det från båda håll att vi ska göra en radikal förändring på verksamheten. Man märker ibland på vissa individer att vi på IVA är ett störande element, och dom tycker dom har rätt till alla platser. Vi känner att dom tar våra platser och fyller upp avdelningen med medicinplatser. Det fungerar ju inte som ett HIA så heller, utan man tar utredningar och corincompar som får ligga kvar en längre tid. Man tappar spets på hjärtverksamheten. Det fungerar ju inte som en akut hjärtavdelning med hjärtinfarktpatienter. Utan de ligger gäster där två veckor alltså.

· Hur uppfattar du ett kollektivt stöd på IVA sidan om hjärtsidan skulle vare ett kollektiv, vad skulle ni vilja göra. Flytta därifrån och jobba med UVA, och hur skulle hjärtsidan vilja ha det?


Hjärtsidan skull bara reagera positivt, som det känns i varje fall, och när man pratar med alla individer. Nu har man ju inte diskuterat med alla, men de som diskuterats hittills är dom väldigt positiv till det. När det gäller upptagningsområdet och hjärtpatienter och övertaget medicinpatienter som inte direkt behöver IVA vård så är det behovet mycket större. Dom behöver alla dom där platserna för att ta emot sådana patienter. De är ju både utredningspatienter och pacemakerpatienter, det är inte bara hjärtinfarkter. Akut hjärtinfarkt. Dom behöver nog faktisk dom där platserna. De fungerar ju ungefär mer som en vanlig medicinavdelning med lite spets på hjärta kan man säga. Dom har väldigt bra utrustning, det måste man ju säga.


Problem


· Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång?


Upprörd och arg?


Ja, det har man väl. Inte för att jag har lagt någon större energi på det. Jag har ju inte haft någon beslutanderätt, inte kunna sagt till något. Du förstå vad jag menar. Det har varit Markström (dåvarande sjukhusdirektören) som gått och bestämt det, och han har Jervström som sista utpost för att driva igenom det här. Detta har vi känt att vi är totalt överkörd i det här. Dom manglade oss. Ska ni vara kvar här på Bollnäs sjukhus så, annars kan ni sticka. Så kändes det ju. Ni får gå in i verksamheten och ha era arbetstillfällen kvar så länge ni orkar med de här.

· Det är bl.a. det som varit en stor frustration?


Ja visst, absolut.


· Tycker du att någon varit elak under processen?


Ja, skulle man reagera med hjärtat så skulle man ha blivit skitförbannad. Man måste ju hela tiden försöka reagera realistiskt och titta på orsaken och vad det beror på. Sen kan man inte lägga ner så mycket energi. Men tycka kan man ju göra. Men just nu känns det som första början att det inte har varit bra med själv arbetsplatsen och få det att fungera för våran verksamhet. Det tycker heller inte hjärtsidan att det fungerar bra. För dom sitter de i arbetsoro om man ska gå dit. Det är en oerhörd trafik mellan personal och doktorer, sjuksköterskor och undersköterskor. Samtidigt är det en jädra trafik med anhöriga. Har vi då två IVA patienter och då är det en väldig kontinuitet med anhöriga. Då försvinner all integritet, den finns inte där. Då går de patienter som ligger på hjärtsidan som inte är några hjärtinfarkter går som gäster på hela avdelningen. Tittar in när det ligger respiratorpatienter och så. Ska man göra något med en patient som är dålig så kan dom stå i dörröppningen och titta, och så ska inte ett IVA vara.


· Är det befogat om någon fått bära skulden under processen?


Nja, det är hemskt svårt och säga. När man tänker dynamisk så är ju landstinget så här i varje fall. Alltså boven i det hela. Penningen påstås inte räcka till, men man behandlar penningen så oerhört illa. Då finns det tydligen bara ett beslut att för dom som sitter styrande i den här verksamheten, och det var ju Markström då som beslutade att det skulle genomdrivas. Att distrikt skull ha hela nedervåningen och slutenvården ta övervåningen. Då fanns det inte mycket annat att hoppas på. Då måste landstinget i sista och första skedet vara ansvarig för det hela.

· Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem?


Politikerna och landstinget. Alla småchefer som vi har i alla organisationer, dom kan inte styra det här. Utan det är dom starkare krafterna längre bort som styr, så är det bara.


Väljer man att ta en sådan här chefsposition så får man bara hänga med. Gå på sina möte och få sina direktiv, för en sån kan man inte reta sig på tycker jag. Jag tycker ordet chef missbrukas.


· Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått?


För att det blivit som det blivit?


Det är det här politiskt beslutet va. Gruppen är IVA här i Bollnäs som egentligen ska försvinna.


· Tycker du att ni på ett orätt eller rätt sätt fått bära skulden för om det uppstått något problem?


Ja, interna intriger är det ju. De har man ju hört och till och med att folk har gråtit inom dom gått från arbetspasset. Det har jag varit med om. Inte att jag direkt har orsakat det. Gruppbildningar är det väl alltid inom arbetsplatsen. Det finns ju i varje fall ett sextiotal anställda. Sextio sjuttio, det blir alltid grupper och olika synsätt på det hela.

· Upplever du att det fanns eller finns någon individ, som på ett rätt eller orätt sätt fått bära skulden om problem uppstått?


Ja, det har jag. Det har funnits doktorer som skrikit åt oss, att inte vi pratar och samarbetar med medicinarna och vänder oss bara till narkosdoktorerna. Så är det ju, vi är ju lärda att vi ska samarbeta med narkosdoktorerna så länge vi har IVA patienter. När det gäller beslut om platser inom verksamheten, om man ska lägga upp en IVA patient så måste man tillfråga narkosdoktorn som finns på plats. Det är inte vi som ska konfronteras med den jourhavande på akuten utan de får dom ta med narkosen. Sådana grejer har det varit. Att vi ska gå förbi narkos och prata med oss. Då vill dom lägga på en plats som vi har ledig för en IVA patient. Om det finns bara en så vill dom den platsen. Sådana grejer har ju varit. Sedan finns det nästa steg bland undersköterskor och sjuksköterskor. Det har alltid funnits, men jag tror att det är lite mer här. Det är en infekterad miljö. Det kan dom inte lösa annat än att separera oss ifrån verksamheten.

Vi har blivit kallade jävla divor.


· Var det så?


Ja, visst.


· Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband med sammanslagningen?


Ja, det har det väl gjort. Det har man väl hört. Du menar från individer?


· Arbetsgivare, individer eller arbetstagare m.m.?


Arbetstagare har någon sagt att, ja det har funnits.


· På vilket sätt då?


Man vill sluta och inte vara med i verksamheten.

· Var det ett kollektiv på IVA?


Ja, det var det.


· Var det lika på den andra sidan?


Nej. Det är hela tiden den medicinska sidan och hjärtan. Vi är med som om katten har släpat in oss, så känner vi fortfarande. Dom utnyttjar den politiska situationen som man bestämt en gång. Vi är en minoritet och det är synd att det blir inomarbetsgrupperna, som ska försöka samarbeta. Men dom vet ju så jävla väl på sin sida, att de är dom som prioriteras. Det är dom som åker på kurser, det är hos dom pengarna finns. Dom har två syrror som håller på med pacemaker, två syrror som håller på med hjärtinkomppatienter, som får frigöras från verksamheten, och det finns inte en möjlighet att vi får göra så eller. Vi får knappt åka på någon kurs.


· Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen?


Ja, någon sorts kompromiss fanns ju. Men dom som fick vara med där kände ändå att piskan fanns. Det finns inget annat, ta det här nu!


Flytta på övervåningen och komprimera hela verksamheten, och följa med bara eller också får man dra. Så känner man ju. Men det finns ju ingen reträttplats i Hudiksvall eller Gävle heller. Det är ju ett stort steg att sälj huset och flytta, och det vet dom ju hur hela åldersgruppen ser ut här. Ta sin ”Mats” ur skolan och sticka härifrån är inte så lätt. Alla har sina rötter här, familj, hus och åldersgruppen är mellan fyrtio och femtiofem år. Då är det inte bara att göra så, och det vet ju ledningen, och det är dom så jävla medveten om.


· Upplever du att det fanns eller finns människor som upplever frustration och maktlöshet pga. sammanslagningen?


Ja, absolut! En av dom är jag.

· På vilket sätt då?


Att man inte kan påverka och göra någonting. Man känner att den medicinska kompetensen kommer att försvinna. IVA patienter som man har jobbat med, och vill jobba med kommer att försvinna. Det var ett stort trauma när akutkirurgin försvann, och nu är vi den lilla som kämpar med Hudik och Gävle om patienterna frö att överleva. Där känner man frustrationen.


Resultatet av sammanslagningen idag


· Hur upplever du sammanslagningen idag?


Nu är det bara sämre. Från början var det lite ”inbollstrat” och vi var inbjudna till Vallsta på mat för att försöka få ihop teamet, men det fanns ingen inriktning på hur teamet skulle arbeta. Var inriktningen var? Utan vi skulle bara upp på övervåningen och slås ihop till en stor klump, men det fanns ingen inriktning för det hela. Sen började kämpandet på hur många platser har vi egentligen, och då började de ni vi kom på plats. Det fanns inget direktiv på att nu flyttar ni upp, ni har tre platser och på helgerna har ni två, för då är ni bara två personal och på natten.


· Interna styrkor på arbetsplatsen?


Ja, den ligger ju hela tiden på medicinsidan på HIA. Det har dom et väldigt duktigt och starkt team vad gäller kompetensutveckling. Vad det gäller oss så tappar vi varje dag vår kompetens. Den här vården har blivit som den är. Det kan dröja en till en och en halv vecka innan man ser en riktig IVA patient.


· Så du menar att interna styrkor finns hos HIA och ni försvagas?


Ja, vi försvagas mest hela tiden. Det är ju bara så. Pengarna riktas ju till den medicinska vården. Vi är bara nått som existerar därför att det finns ett politiskt beslut. Det ska finnas där. Det ryks ju i oss hela tiden. Vi vet ju inte ens om narkosläkarjouren kommer att finnas kvar till våren.


· Interna svagheter på arbetsplatsen?


Ja, som jag sa tidigare.


· Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva?


Nja, det är väldigt svårt att just den här verksamheten är nu, det är ingen som mår bra, och det kanske man skiter i, men det är kanske bara pengarna som styr att vi ska hanka oss fram några år till och sen får någon pension och avgångsvederlag. Så går man till arbetet och känner idag. För det finns inte mycket spets i det hela då det gäller IVA vård. Det som jag sagt tidigare det är HIA sidan som har pengarna. Det är där utvecklingen sker.

· Externa hot i form av nedläggning eller annat?


Det har vi nästan känt sedan 1995 då vi flyttade in (Flytt till det nybyggda sjukhuset). Det dröjde ju bara två år innan dom skulle lägga ner förlossningen och BB så diskuterade dom oss. Vi drog från åtta till fem plaster inom tre år. Det hotet har vilat över oss hela tiden. Man får ju säga att vore det inte så duktigt folk inom verksamheten som bjudit på sig själv, har man inte brytt sig om arbetsgivaren, så skull det inte ha fungerat.

· Önskat läge?


Komma på en arbetsplats där man har tre IVA platser så länge det finns ett politiskt beslut på att vi ska vara kvar, och att vi har narkosläkarkedjan kvar. Att ha tre platser bredvid UVA (uppvakningen) och vi går över till anestesin/operationsverksamheten och samarbetar med dom. På så sätt kan man utnyttja oss bäst till en kunskap vi har. Den personalgrupp som vi är, ta postoperativa patienter, ta IVA patienter. Vi samarbetar över det. Är det någon sviktande patient på uppvakningen som måste ha IVA vård ett dygn så kan han ligga kvar på uppvakningen. Det är det bästa för våran del, som sa skulle vilja de det och många med mig.


· Hur skulle du villa att arbetsplatsen såg ut om ett år?


Ja, för att man skull kunna få någon arbetsglädje i det hela. Att känna sig nyttig när man går till arbetsplatsen. Inte känna att man går här i någon konstgjord andning för att överleva till dom lägger ner oss. Man vill ha något vettigt att göra. Att ta sig för med när man kommer till arbetet. Man vill inte känna att ni är bara här nu, ja, man känner sig inte välkommen helt enkelt när man går på arbetet.

· Vad skulle du kunna bidra med för att nå dit?


Oja, jag skulle kunna bidra med mycket. Bara man fick vara med något beslutsomfattande att de hände något radikalt. Inte dra ”långmjölk” utan nu gör vi så här, nu bestämmer vi så här. Nu har vi tre platser där borta bredvid UVA, bygger om lite kanske kostar en till en och en halv miljon. Detta kostar det att byta datauppsättning var och vartannat år. Då är man har en personalgrupp på trettiofem fyrtio personer, eller tjugofem är vi nu kanske som kommer att må bra av den här satsningen på dom här miljonerna som det kanske kostar.


· Skull det öka personalkostnaderna om man gör så?


Det räcker med samma personalstyrka. Det finns bara ett dilemma och det är under semesterperioden. Om man då kan få två platser och samarbeta med hjärtsidan igen och det är inte omöjligt under en kortare semesterperiod. Semesterperioden omfattar åtta veckor. Mitten på juni till mitten på augusti. Det blir ju hur enkelt som helts för det brukar ju verksamheterna göra under sommarhalvåret.

Avslut


· Är det något som borde kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga?


Ja, det ju det att man skulle få lite arbetsglädje igen, och inte känna att, ja, jag är ju femtiofem år nu och dom kanske satsar på oss att gå kvar och trampa luft och sen gå i pension vid femtionio, sextioårsålder. Att kör igång och arbeta igen med IVA vård.

· Då bryter vi. Tack Adam!


Tack!


Intervju 2


Britta Undersköterska HIA


Datum: 11/01 2006


Tid: 13.30-14.30


Frågor


Allmänt om beslut och rutiner


· Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplatserna?


Snart 30 år. Vi har bara varit sammanslagna i ett år. Så det blir 40 år till sommaren.

· Du har jobbat inom hjärtsjukvården, men hur länge?


Från 83, 84 någonting. Då vare det både Hjärta och IVA på gamla sjukhuset.


· Då har du arbetat som undersköterska under dom här åren?


Ja


· Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och avtal?


Jag är ju dålig på det här med lagar och avtal. Det var ju inte positivt för att på nya sjukhuset (klart 1995), då fick vi en separat hjärtavdelning, mot för vad vi hade tidigare. Då var det jätte positivt, men nu ser man att det bara går utförsbacke hela tiden. Det blev inte alls bra.

· Om man tittar på helheten om något kunde ha gjorts bättre?


Vi skulle inte slagit samman någon gång. Vi skulle ha haft olika avdelningar. Utan hjärtpatienterna och det är inte bara jag utan hjärtpatienterna upplever det mycket stressigare med sammanslagningen. Dels blev det mycket personal, mycket anhöriga som rör sig på avdelningen, avdelningen blev stor.


· Vems var ansvaret för att det kunna gjort bättre, och ser du någon direkt ansvarig för detta?


Det måste ha varit sjukhusdirektören. Vi kan ju inte påverka, utan bara tala om vad vi tycker, men det är ju ingen som lyssnar.

· Fanns det möten gällande medbestämmande avtalet m.m.?


Det gjorde de ju. Fast inte jag var involverad i det.

· Var du delaktig i dessa möten?


Nej det var jag inte.


· Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i processen?


På så vis att dom var med, sedan var det ingen som lyssnade, vad dom hade sagt blev i varje fall inte genomfört förstår man ju nu efteråt.


· Upplevde du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i förväg, och som påverkade processen och inflytandet?


Ja, det var det. Det låg i luften länge att det skulle bli sämre.

· Upplever du att det fanns eller finns någon oklarhet i beslutet från politiker eller någon annan?


Det kan jag inte svara på.


· Då tänkte jag främst på IVA delen som när det gäller antal platser?


Ja, det har ju varit väldigt oklart hela tiden. Dom säger fyra platser men har personal för två. Det där vet man inte vad som är rätt eller fel.


· Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna?


Det har ju nu gått ett år och ännu har vi inte fått riktigt flyt på det hela. Det har blivit bättre men, ja.


· Är det något speciellt du tänker på?


Dels rapporteringsrum, för vi sitter ju framför datorer. För idag ska vi ju hålla på med data så mycket, både undersköterskor och dels att vi ska göra scheman och vi har ingenstans att sitta i lugn och ro, och det är ett väldigt stressmoment. Sedan att det är så mycket personal från både HIA och IVA som sitter blandat och man har ”ett öra på den ena sidan och ett på den andra”, man kan inte koncentrera sig så bra.

· Om jag förstår dig rätt så är arbetsmiljön bullrig?


Ja.


· Om man ser till de gemensamma rutinerna för arbetsplatsen enligt beslutet så fanns det väl ett förslag att kunna samköra mellan de olika yrkesgrupperna?


Under ett års tid har det varit väldigt jobbigt men nu börjar det på att bli bättre, men sen är man olika som personal. Vissa är duktigare än andra, och sen är det fortfarande det här att man blir grupper. IVA och HIA det blir ju så.

· Kan då säga att det blivit vi och dom?


Ja


· Det som blivit bättre, är det att man gått över och hjälpt varandra?


Alla har väl accepterat att det ser ut som det gör. Man måste ändå försöka hitta arbetsro ändå på något vis, det är ändå det som dom flesta försöker göra.

Krav


· Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna?


Nja, inte så, för jag då som undersköterska, ringer det på en IVA sal så går jag och svarar. Jag kan ju inte göra allt som begär men kan ju gå och ropa på hjälp, och tal om att en och den behöver hjälp. På så vis är vi väldigt flexibel. Däremot så upplever man vissa hjärtsystrar att dom hela tiden måste ropa på hjälp om dom behöver hjälp. Det är ingen som ser att den behöver hjälp utan man måste hela tiden säga till, och det upplever dom som jobbigt. Sen när det kommer en dålig hjärtpatient ja då kommer hela styrkan. Då kan dom uppleva, varför ska dom komma nu?, och då kanske dom vill klara sig själv. Så det är jättesvår balansgång men samtidigt är det bra att dom finns bakom ryggen tycker jag då förståss, men alla upplever olika.

· Revirtänkandet som finns, är det en del av att man upplever att man inte kan den andra gruppens arbetsuppgifter, eller är det oklarheter vad man ska göra?


På nått sätt vill man visa att man kan den här biten bättre, fast hjärtsystrarna tycker att det här klarar vi galant, och det här har vi gjort förr. Så det är väl det här att man kommer och trampar på tårna lite granna. Men jag tycker samtidigt att det är bra att det finns båda sidorna. Men samtidigt så klagar IVA på att dom inte har några IVA patienter. Vad dom har tagit vägen funderar dom mycket mera på.


· Tror dom då att patienterna försvinner till Hudiksvall eller Gävle?


Ja. Men som våran chef sa häromdagen så fanns dom inte i Hudiksvall, så vart dom tar vägen?


Då är ju frågan om dom dör innan dom kommer in på sjukhuset?


· Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgruppen gör, då menar jag att man bevakar varandra?


Ja, vi der det väldigt väl för att dom har så lite patienter som dom har. Så är dom ju minst tre personal jämt. Det är klart att dom sitter vid datorn mycket mer än vad vi har tid att göra, och det där ser ju vi, och det hör man att det sticker i ögonen på vissa. Och då tycker man faktiskt att kan dom inte ta telefonluren när det ringer eller kan dom inte svara på en ringning. Vissa gör det och andra inte.

· Har det blivit bättre?


Ja, det har blivit bättre. Det var det största problemet från början.

· Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut som finns idag, jag menar om det finns stora grupper som ger ett stort stöd för något annat än vad som finns idag?


Nää. Dom pratar ju nu på att vi ska göra om på något vis men hur dom tänker vet jag inte.


Och vad jag förstår så blir vi delade igen då, och varför inte gjort det från början då har vi sluppit allt det här. Dom anser ju att det inte funkar så här. Men sen hur det blir i slutändan, det är ju inget som får kosta pengar.

· Upplevde ni hela arbetsplatsen som HIA/IVA att det blev fel från början, och om jag förstod dig rätt så kan man säga att ni blev överskörd, och att ni inte var delaktig och att allt var förutbestämt?


Ja


Problem


· Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång?


Jo då, det har jag gjort.

· På vilket sätt då?


Ja, just det här att man tycker att dom inte hjälper till som dom ska, vi är ju där för patienterna skull och då ska ju alla hjälp till. Då får det inte bli att det är vi och dom. Vi har väldigt stor belastning hos oss, och jag tror att vi aldrig har haft så mycket hjärtpatienter någon gång det här året och lite personal. Så jag såg ju fram emot att vi skulle vara stor personal så att vi kunde hjälpa varandra. Den hjälpen fick vi inte och det var därför det blev så jättejobbigt

· Kände ni och att ni gick på knäna, för att ni var underbemannade ett tag?


Ja, och det var sjuskrivningar ett tag. Ja det har varit ett väldigt hackande.

· Har du varit sjukskriven p.g.a. den här arbetssituationen?


Inte nu sen vi öppnade.

· Tror du att det var många som blev sjukskrivna?


Ja, det tror jag. För dom har ju fått olika besvär, och det är ju det där att man är svag som gör att besvären kommer. Det är axlar ryggar, och så märker man att det är fler idag som inte orkar jobba heltid.

· Är det p.g.a. arbetsplatsens utformning?


Ja, arbetsbelastning, det blev så långa avstånd för oss att springa och mycket mer än vi hade förr. Alla är ju äldre och vi blir ju inte yngre. Nu ska vi ner på röntgen och laboratorium och det är mycket längre avstånd och hela avdelningen är mycket längre. Idag har vi patientmatsalen i den ena änden och personalrummet i en bortre änden. Sedan är det alltid någon som ropar efter vägen. Man får aldrig göra en grej man tänker utan då är det tre stycken som har haffat en efter vägen.

· Om jag förstår dig rätt så finns det dom som varit sjukskrina eller jobba mindre för att man inte orkar dels p.g.a. arbetsplatsens utformning och den belastning som varit mellan arbetsgrupperna?


Ja, allting påverkar ju.

· Tycker du att någon varit elak under processen?


Ja, det kommer ju det också. Ja det är ju som jag upplever det.

· Är det befogat om någon fått bära skulden under processen?


Ja, det är väl någon över huvudet på oss då. Ja, sjukhusdirektören och dom som bestämmer. Vi går ju till våra chefer och dom rycker på axlarna och kan inte göra något för det är så bestämt. Vi får ingen hjälp där tycker jag.

· Du tänker på Rolf (den gamla sjukhusdirektören)?


Ja, jovisst. Sen, ja vad heter han, JOS (Jan-Olov Strandell, nuvarande sjukhusdirektör) har vi inte sett en enda gång på avdelningen.

· Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem har du redan svarat på. Om jag förstår dig rätt så finns det ett starkt agg mot Rolf Markström (Gamla sjukhusdirektören)?

Jo, vi var ju på hemskt mycket möten med honom när han körde som värst. Då hade han bestämt sig för att det här ”racet” ska jag gå igenom, sedan slutar jag. Det är ju enkelt att göra så. Det upplevde vi alla tycket jag. Därför försökte vi vara med på möten för att höra vad han tänkte och tyckte sedan var det bara att genomföra. Bära eller brista. Det är klart att man får några guldkorn från något annat håll om man klarar det.

· Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått?


Det tycke jag inte, inte som jag upplevt det.

· Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband med sammanslagningen?


Ja, dom pratade på det, och det finns fortfarande generellt bland IVA syrrorna att dom ska ta ledigt, och jag tror att dom upplevt det värre än vad vi har gjort. V mår ju dåligt av det på ett annat vis, men dom tyckte inte alls om det här.

· Upplever du att hjärtsjukvården är inne just nu och att man har en större förståelse för att satsa på hjärtsjukvården, som gör att IVA känner sig bortträngda?


Dom har ju lite riktiga IVA fall. Jag hörde faktiskt igår att en av dom ska åka till Norge och jobba i tre månader på en riktig IVA avdelning, och sen vara ledig. Den personen känner att hon tappar allt det här med IVA och min och med att kirurgen försvann det mycket IVA fall, kirurgiskt, trafikolyckor och sånt som vi hade längre tillbaka. Man kan ju förstå för dom har ingenting sånt. Så det blev ju ett fal bakåt för dom.

· Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen?


Ja, men dom sa att när ni kommer upp på IVA så kommer ni inte och ha några överbeläggningar och det kommer att bli mycket bättre. Då såg man ju fram emot det, för vi hade haft så jättejobbigt ner då på sexan. Men de visade sig snart nog att vi fick ha patienter i korridoren, och det fortsätter vi med än idag. Så det blev ju inte något lugnare utan mycket sämre för patienterna, och för oss också i och för sig men att ha fem stycken i korridoren det är ju inte normalt.

· Är det ganska ofta som det är så?


Ja, de är det. Så jag håller på att säga nu att det får inte kosta at göra om expeditionen för att vi inte ska behöva sitta uppe på varandra. Men jag röstar för att bygga en helt ny avdelning för det är det som behövs. För det är inte bara vi som har överbeläggningar utan andra avdelningar också. Så någonstans måste det få kosta när man håller på med människor

· Upplever du att det fanns eller finns människor som upplever frustration och maktlöshet pga. sammanslagningen?


Ja, jag ser signalen mellan varven tycker jag.

Resultatet av sammanslagningen idag


· Om man går tillbaka och tittar på det som har varit och så ser man hur det ser ut idag, så om jag förstår dig rätt så upplever du sammanslagningen som att den inte är bra idag?


Mmm.

· Interna styrkor på arbetsplatsen. Om man titta på arbetsplatsen som sådan?


Personalmässigt. Patienterna blir väl omhändertagna tycker jag i varje fall. Vi har pacemakermottagning, sviktmottagning, hjärtskola, så dom bitarna fungerar ju bra, fast ändå så fattas det personal där också. Dels ak dom var inne hos oss och jobba och samtidigt sköta det där. Någonstans blir det ju halta för ju mer tid dom får där ju mindre hjälp på golvet får vi. Det är ju mer personal som behövs.

· Interna svagheter på arbetsplatsen. Om ni skulle ha världens bästa lokaler skulle det var bättre då eller?

Jag tror inte på storleken. Det fungerar inte med så mycket personal. Det är ju hur många olika viljor som helst, och sedan ingen lugn och ro. Mindre enheter, det såg vi ju när vi var på gamla sexan hur bra det var med Eskil (en f.d. hjärtspecialist på sjukhuset) då hade vi det bra. Han hade tid att utbilda oss. Idag får inte vi som undersköterskor någon utbildning alls. För det är ju jättebra att få vara med och lyssna vad som händer liksom. Nu pratas det faktisk i dagarna att Geir (en hjärtläkare på sjukhuset) ska ta hand om det, men jag har inte sett till det. Vi har ju efterlyst det för vi behöver ju det, sådana morötter också. Den biten har ju halta länge.


· Menar du på undersköterskesidan?


Ja, men både och för vi kan också lyssna på systrarna vad dom håller på med. För det blir också ett lyft för oss att veta vad om håller på med fast vi inte har utbildning för att utföra saker så kan man få veta vad det handlar om.

· Är det lika för alla yrkesgrupper, d.v.s. IVA syrror, undersköterskor på IVA och HIA, och hjärtsjuksköterskorna när det gäller möjlighet till kompetensutveckling?


Hjärtsjuksköterskorna har ju lite mer, dom får åka ut på olika studier och så där tycker jag, det fungerar nog, men det klart man får ju välja om man vill vara med eller inte. Men inte så mycket som man tycker att det borde vara med interna utbildningar. Eventuellt den 19 januari skulle man börja, så vi får väl se om det fortsätter sedan eller om det blir bara en gång.

· Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva. Finns det något där? Exempelvis om ni jobbar ihop så finns det en större möjlighet att överleva?


Mera personal då orkar vi. Annars ska det vara en sjuksköterska och en undersköterska på varje grupp. Idag har inte sjuksköterskorna tid att hjälpa oss på golvet för dom har så mycket att dokumentera på datorerna som tar alldeles för mycket tid, så ska dom ronda. Så ropar vi på hjälp av dom så får vi vänta. Men har vi en undersköterska till per grupp så flyter det på bra. Det har vi ropat efter länge, men nu har det faktiskt funkat ganska bra åtminstone på förmiddagarna.


· Om jag förstått rätt så var det tolv undersköterskor som var bemanningen sedan drog man ner till nio tjänster. Det var då ni gick på knäna. Var det under den perioden som det var kämpigt?


Ja.


· Externa hot i form av nedläggning eller annat. Om nu IVA inte skulle ha något existensberättigande, om personalen skulle försvinna och så?

Ja, narkosläkarna föresvinner och det gör väl vi också. Ja det där ligger i luften för vi har jobbat med så många Söderhamnsbor och dom har ju gått igenom hela processen såå dom säger vänta bara några år till så är det lika för Bollnäs. För det går ju utför.


· Är det i första hand narkosläkarjouren?


Ja. Javisst. Sedan blir ju inte patienterna friskare heller. Visst behövs det någon typ av sjukvård, inte kommer det att se ut så här i framtiden. Det behövs ju.


· Önskat läge. Hur skulle du vilja att arbetsplatsen såg ut om ett om du fick

spåna fritt ?


Färre patienter och en riktig hjärtavdelning.

· Vill du tillbaka till hur det såg ut för tio år sedan?


Ja visst. Fast färre hjärtpatienter för det blir mer och mer patienter idag, fast personalen måste fyllas på eftersom. Som man har hand om under en viss mängd. Man kan ju inte ha hand om alla. Det ser man ju på patienterna att dom vill ha en grupp som dom kan ty sig till. Det är ju det man saknar.

· Om jag förstår dig rätt så vill ni ha färre patienter och en riktig hjärtavdelning?

Ja, och IVA pratar väl nästa på att flytta in på UVA, dom har väl någon sådan, jag har inte hört något riktigt men det låter om IVA och uppvakningen ska gå ihop. Det vore väl mera riktigt. Då blir det samma personalstyrka där.


· Förslaget fanns väl från början att IVA och UVA skulle till gamla tolvan?


Ja, javisst.


· Vad skulle du kunna bidra med för att nå dit?


Ja, skratt. Jag vet inte om jag kan bidra med så mycket. Det är väl att man är positiv när man jobbar och så, och tycker att det är roligt och det tycker jag fortfarande när det flyter på. Sen känner jag at jag inte är sur och grinig utan försöker vara trevlig mot allt och alla. För det är väl det viktigaste det inom vården. Det tror jag faktiskt har att göra med att man är ute och motionerar och ser positiva saker. Ja, tror det … skratt.


· Om jag förstår dig rätt så skulle drömmen vara om ett år vara färre patienter, en riktig hjärtavdelning och att IVA hittar något eget och samkör med Operationscentrum och UVA. Vad händer under sommaren?


Ja, då tar man ju hänsyn till det, att man samkör då.

· Finns det lokaler för det du funderar på eller önskar dig?


Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vad dom gör av alla lokaler men det är ju kontor överallt. Sjukvårdsrådgivningen flyttade ju ut på psyk så jag vet inte vad man har i dom lokalerna idag? Man är ju så dåligt insatt för man hinner inte gå och titta någonstans heller.

Avslut


· Är det något som borde kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga?


Nej.


· Tack Britta! Då bryter vi


Tack!


Intervju 3


Asta IVA sjuksköterska


Datum: 17/1 2005


Tid: 13.25-14.45


Frågor


Allmänt om beslut och rutiner


· Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplatserna?


Innan sammanslagningen av arbetsplatserna?

· Ja.


Sammanslagningen var ett två år sedan, det måste vara sedan 82, då blev jag klar undersköterska, sedan dess har jag jobbat, och här på nya började jag 2001.


· Och sedan sjuksköterskeutbildningen?


Sedan dess i sexton år.


· Före sammanslagningen på gamla sjukhuset (före 1995) var ni en hel intensivvårdsavdelning?

Fast då var det blandat överhuvudtaget, då jobbade inte jag på den avdelningen. Då jobbade jag på medicin, och sedan hade jag varit i Gävle i några år. Där jobbade jag med medicinsk intensivvård.


· Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och avtal?


Ja, det följde man inte heller. Det var ju vi personalen som tog upp en massa farhågor från början. Man saknade medicinsk säkerhet och kompetenskrav och det mynnade ut att vi satt i en grupp för medicinsk säkerhet. Vi hade inga samarbetsproblem alls, utan vi såg samma saker och brister bl.a. att vi hade olika blandningar på läkemedel, olika styrkor då. Och det såg vi faror i att det kunde, ja, bli förväxlingar med, och det har ju hänt. Då först, när det hade hänt en alvarlig händelse, då först tog man tag i det här, och gjorde en gemensam blandning på två läkemedel, resten är fortfarande outrett.

· Om jag förstår dig rätt så är en del den medicinska säkerheten som sats på sin spets, där man använt olika typer av blandningar, som för både hjärtsidan och för er skapat en stor osäkerhet. Även för er alla som sjuksköterskor som yrkesgrupp?


Ja, allt handlar om kvalitetssäkring, därför finns det standardblandningar på läkemedel som den medicinskt ansvarige läkaren har gjort för att man ska blanda på samma sätt. Dom är inte jättestarka men dom är intensiva bland blodtryckshöjande och sånt. De handlat om mikrograms doseringar, det är jätte liten dos så att, får inte göra fel, där har det kommit fram sådana blandningar. Man kan säga att den som bestämde att vi skulle flytta ihop inte hade den medicinska kunskapen som vi har. Vad det innebär för krav och vad det behövs för kompetens. Är man sjuksköterska så är alla sjuksköterskor, man kan allt jobb. Han förstod inte att man är olika specialitet och att socialstyrelsens lagar gäller. Dels det här med hälso- och sjukvårdslagen och det här med kompetens.

· Om man tittar på helheten om något kunde gjorts bättre, om du inte kan veta något om lagar och avtal, anser du då att något kunde det ha gjorts bättre?


Man skar ju ner på personalbemanningen direkt till en nivå där vi såg direkt at våra lagliga raster kommer att vara svårt att ta ut. Det är väldigt ovanligt att man har rast, det är mycket övertid. Det blir ju negativ stress, och just det att man inte räcker till. Kraven på oss är den samma fast vi är, förr kunde vi vara elva stycken på ett arbetsskift, nu är vi två ibland och ska utföra samma saker.

Dom kunde tagit var på våra idéer istället. Vi hade flera olika förslag på hur bl.a. man skulle kunna flytta verksamheterna så att man kunde få dom billigare och effektivare. Men så var det förutbestämt att vi skulle slås ihop.

· Vems var ansvaret för att det kunna gjort bättre, och ser du någon direkt ansvarig för detta?


Det var ju Markström (f.d. sjukhusdirektör) det.

· Fanns det möten gällande medbestämmande avtalet m.m.?


Nej, inte direkt så. Det kom ju till många möten när vi ringde så fick dom koma hit. Det var ju inga medbestämmande möten. Vi kunde ju inte vara med och påverka än hur vi gjorde. Vi jobbade jättehårt för det där några stycken för att hitta andra lösningar. Vi hade bland annat landstingsrådena här som gick runt på rundvandring där vi visade att det var bättre det vi gjorde.

· Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i processen?


Nej, det tycker jag inte. Det var förutbestämt.

· Det är så du upplever det?


Ja. Det tillsattes arbetsgrupper, men det vi kom fram till och tog fram, det har inte används.

· Om jag förstår dig rätt nu så kände du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i förväg som påverkade processen medbestämande och inflytande?


Ja.


· Upplevde du inte att det fanns en oklarhet i beslutet att slå ihop arbetsplatserna?


Ja, det är ju inget politiskt beslut. 3A beslutet säger ju inte att vi måste flytta ihop. Den säger ju inte heller att intensivvården ska bort. Så tolkade i varje fall den förra sjukhusdirektören att intensiven skulle bort. Det måste ju finnas det i en verksamhet för övriga verksamheter som vi har på sjukhuset idag ska kunna finnas kvar. Försvinner det, då blir det ett helt annat sjukhus. Då blir det som ett långvård/servicehus. Det går inte att bedriva operation, inte hjärtsjukvården.

· Om jag förstår dig rätt med beslutet s.k. 3A, så var det inte klart uttalat att intensiven skulle bort, och sjukhusdirektören körde sitt race och allt var förutbestämt?


Ja, på grund av att han inte hade den medicinska kunskapen. Alltså så förstod inte han bättre. Och många tror ju att hjärtavdelningen eller hjärtintensiven och en intensivvårdsavdelning är samma sak. Jobbar man på en intensivvårdsavdelning så måste man ha en vidareutbildning i specialistkompetens som intensivvårdssköterska. För att jobba på en hjärtavdelning så är man ”bara” en vanlig sjuksköterska. Det räcker ju inte för at jobba på intensiven, det förstod ju aldrig han.

· Såg du något annat i beslutet 3A som var oklart, kan u utveckla det mer?


Man inte exakt bestämt vad som ska finnas på Bollnäs sjukhus. Uppdraget är ju medicinsk akutvård för sjuttiotusen invånare. Sedan är det upp till varje organisation att bestämma vad man ska ha för något på sjukhuset. Beslutet är oklart. Då måste man veta att på våran avdelning har vi fyra platser. Men hos oss är det en till fyra och hela tiden pratar man om olika siffror. Men det gjordes ju en utredning om det där som landstinget beställde. Och då sa man i varje fall att man behövde fyra. Men personalbemanningen är så låg att det beror på hur sjuk patienterna är.


· Tycker du att det försvinner patienter som skulle ha inkommit till Er på IVA?


Ja, det har vi sagt. Periodvis så har vi ingen intensivvårdsplats. Kari (nuvarande verksamhetschef) har bestämt att man ska undvika överbeläggningar och korridorvård, så ska man utnyttja alla vårdplatser som finns, och då får inte intensivvårdsplatserna vara ifred och stå där i en slags beredskap, och att snart kommer det någon dålig och då lägger vi den där. Utan istället så använder man dom platserna till vanliga patienter som ligger och läser Ljusnan (lokala tidningen), går ut och dricker kaffe fem minuter efter ankomsten. Sedan sitter medicinläkaren och bakjouren och tittar på beläggningslistan och ser att nu är sjukhuset fullbelagt, så styr man om resten av patienterna. Och då kommer inte fast vi står där, ja, utbildad personal och står med våra vårdplatser och medicinsk utrustning så får vi inte patienten där för att det är fullbelagt, och då har vi andra patienter.

· Hur skulle man kunna åtgärda det?


Man måste utpeka speciella platser. Ungefär som ambulansen att det finns en akutbil. Den använder man ju inte till att skjutsa Beda till röntgen från Alfta, utan den är där i beredskap. Så måste också intensivvårdsplatserna få vara.


· Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna?


Ja, det som är fel, ja dom flesta som har jobbat på intensiven har ju jobbat på vanliga avdelningar, så vi kan dom rutinerna, och vi vet hur man arbetar och förstår den verksamheten. Men ingen av dom som jobbar på avdelningarna har jobbat som sköterska på intensiven, så dom förstår inte den verksamheten. Och många tror att vi är märkvärdiga därför att dom har mindervärdeskomplex, men det handlar inte det, utan det handlar om att det är en speciell vård som ingen annan kan utföra.

· Om jag förstår dig rätt, så finns det hos Er en inbyggd kompetens där ni har jobbat i många år med det här arbetet. Dels utbildningen som sjuksyrra som grund, sedan ytterligare kompetens 1 år (högskoleutbildning). Medan på hjärtsidan om jag förstår dig rätt, krävs sjuksköterskeutbildning med möjlighet att gå internutbildning på plats?


Det är heller inte att förkasta, men man kan inte heller, vi kan ersätta dom, men dom kan inte ersätta oss. Det där har många svårt och ta.

Krav


· Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna?


Ja, det gör det ju. Ja absolut, det gör det ju. Det gör ju vi också intensivvårdspersonalen, vi försökte ju få alla att förstå att vad vi håller på med och så vidare. Först har vi jobbat som undersköterskor, dom flesta. Sedan blev man sjuksköterska för man ville ha mer och så ville vi ha ännu mer och gick den här specialistutbildningen. Och så det är i dag då när vi inte har patienter och har lugnt, då håller dom på att säga åt oss hela tiden att vi ska hjälpa dom. Det kan vi väl göra som så men. Vi springer med bäcken och vi springer med matbrickor, bäddar sängar åt patienterna då har vi blivit undersköterskor igen. Då utnyttjar man våran kompetens på helt fel sätt. Så har föreslagit om vi har lugna perioder att vi placeras på akuten då, och hjälper till där. Då får man mer nytta av vår kompetens än att vi ska springa med bäcken eller så. Det är inte därför att vi tycker att vi är bättre än andra utan vi har gjort det där och vi har gått vidare, och då vill man inte gå tillbaka. Många av dom som jobbar på hjärtavdelningen förstår våran kompetens och vi deras. Dom är mycket bättre än oss på hjärtan. Så är det. Dom är mycket mer specialiserad på en sak, medan vi jobbar med hela patienten

· Skapas revirtänkandet pga. att yrkesgrupperna tänker olika, eller vad står den för, eller är det oklarheter hur man ska jobba tillsammans?


Jo, men det är nog båda två det där. Oklarheter och så det där att man inte förstår varandra, vad man gör. Vissa kände sig hotat och sämre. Och det är en som jag tänker på speciellt som har väldigt svårt att samarbeta med någon av oss. Exempelvis när det är el-konverteringar med hjärtpatienter som ska få ett stöd då, om den patienten ligger på hjärtavdelningen, så förr när vi var på olika våningsplan då kom dom med patienten till oss och vi sövde, föreberedde och gjorde den här behandlingen och sen gick vi tillbaka eller om dom hämtad dom. Nu är vi på samma ställe, och då är det en som har särskilt svårt för att förstå. Då kan narkosläkaren komma till mig och säga vi ska ha en el-konvertering och ska söva. Ja, bra vad finns patienten? När man sedan går och pratar med den här personen som vägrar tala om överhuvudtaget var patienten finns eller säger vad har du med det att göra? Jo, det är jag som ska söva patienten så jag ska förbereda den. Nu kommer läkaren och nu ska vi göra det här. Är patienten fastande och har nål kan man då fråga. Vad har du med det att göra säger den här sköterskan. Och det här har hänt flera gånger. Och en av gångerna fick ju inte patienten behandlingen för narkosläkaren sa så får det inte vara. Och då är det patienten lidande på grund av sådant. Och det upplever jag att den personen särskilt har stora problem med att samarbeta och förstå att vi kan olika saker.

· Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgruppen gör?


Ja, absolut. Då är det där igen att vi ser. Ja många av oss har jobbat på avdelning så vi vet vad man gör där. Och en del var det väldigt länge sedan som skulle behöva se det igen. Men framför allt så behöver personalen som jobbar på IVA. Det kom en personal och fråga så här att jag tycker det är så stressigt på att jobba på hjärtavdelningen, men kanske jag kan få jobba hos er som respiratorvak. Hur tänker du då frågade vi? Då måste du utbilda dig lite mer först då. Men det är ju bara att sitta och titta på den där apparaten. Nej sa vi det är patienten du övervakar. Då man sitter ho sen patient i respirator så måste man sitta där hela tiden. Då upplever dom att vi bara sitter där och har det bra. Det är alltså sekundvis som man övervakar en patient. Luftvägarna blir det stopp i och ska sugas. Och det är stor okunskap på vad vi gör för något.

· Upplever du att det är sådana saker som man har missat vid sammanslagningen, vad man ska göra, hur man ska göra och hur man skulle kunna jobba tillsammans?


Ja, absolut. Det är många exempel som bland annat med larmsystemet. Då har vi alltid på intensiven haft larm som man hör när patienten ringer på hjälp. Sedan är det larm på andra ställen om det är något med patienten, hjärta har stannat, andningen har hållit upp för länge, blodtrycket är för lågt. Så man har kunnat reagera på rätt sätt. Och när flyttade ihop ville dom har samma larm när telefonen ringer eller om en kabel har lossnat från brösten eller om patienten har rört sig för mycket, eller ha hjärtstopp. Så det samma larm som när patienten ringer från salen. Och det där gör att det ringer och ringer hela tiden och ingen reagerar på dom där larmen. Det där tog vi också snabbt och skrev ner som en risk. Att vi tror att någon gång kommer en patient och ringa på hjälp och behöver hjälp och vi kommer att missa det för att det ringer hela tiden så man hör inte larmen. Ja, det hände också att en patient hål på att kvävas. Och det där också, nu har patienten själv inte anmält det där, men vi har anmält det till verksamhetschefen. Man måste åtgärda det där med larm. Det här var ett och ett halvt år sedan och det är fortfarande samma larm.


· Är det någon firma som ska sköta det där?


Ja, det är länsservice. Det är ett problem för arbetsmiljön för att de hela tiden att det är jättehöga ljudnivåer hela tiden. Men också för patientsäkerheten. Om det ingen som bryr sig om larmen, varför ska man ha dom?


Om det händer något så är det vi personal som blir utsatta för den här anmälningsrisken också då. Att man inte uppmärksammar sin patient som ligger där och behöver hjälp. Nu drar det ihop sig i halsen snart. Fast det är jag som talat om det att det här är ett problem att det finns en risk, med det här, så här kan det bli, så händer det mig och sedan är det jag som är ansvarig och anmäld, då är det jäkligt orättvist.

· Kan man göra något för att åtgärda problemet?

Det är väl bara att man tar ett beslut att det här.

· Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut som finns idag?

Ja, alla. Alla vi pratar med. En del har ju tolkat våra arbetsmiljöproblem som sammanslagningen på fel sätt, att det är vi som har samarbetsproblem med varandra, personalen mot varandra. Det är bara det att verksamheterna blir inte bra tillsammans. När man blandar två sådana verksamheter tillsammans. Och alla ser ju att det skulle bli mycket bättre om vi separerade igen, tillbaks till det som var tidigare. Vi var ju inte helt emot den här sammanslagningen mellan hjärtsjukvård och intensivvård, men att man skulle göra som man har på andra ställen i Sverige att man dom dåliga hjärtan på intensiven. Och när den akuta fasen är gjord då flyttar man till den här eftervårdsavdelningen som hjärtavdelningen nu är blandad med akuta och uppegående patienter. Det är vi överens om allihopa. Det pratar vi öppet om, det är liksom inga krux.


· Om jag förstår dig rätt så finns det ett kollektivt stöd för något annat än vad som finns idag?


Ja, någon av verksamheterna byter lokaler. Förslagen också som vi ser det och den naturliga samarbetspartnern för IVA sidan är anestesisköterskorna, vi har ju samma utbildning, och vi tänker på ett annat sätt. Och man kan utveckla den här intensivvården på ett helt annat sätt och man skulle kunna operera mera om vi fick vara själv och styra över den verksamheten. Man skulle kunna göra mer planerad vård. Nyttja kompetensen på ett bättre sätt.

Problem


· Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång?


Jaaaa (skratt), många gånger.

· På vilket sätt då?


Det är ju det här att man börjar ju alltid med att vara saklig. Så har vi verkligen jobbat. Vi har suttit i arbetsgrupper och varit saklig och tänkt att vi skulle komma på bästa sätt på en bra nivå. Vi har inte suttit och skällt på varandra och så där på så vis. Ibland känner man så här att det är ingen som lyssnar. Ingen bryr sig om vad vi säger. Vi har ju ingen delaktighet som personal på det här sjukhuset. Allting är förutbestämt. Och det blir också så här att känner så här att det går, ja det spelar ingen roll hur man argumenterar så är det ingen som lyssnar. Ibland känner man att man skulle vilja ställa sig i korridoren och skrika. Dra åt helvete, men man försöker ju alltid vara snäll.

· Upplever du att de var sämre med den ledning som fanns förr, och upplever du att det finns ett öppnare klimat med ledningen som finns idag?

Det var tydligare chef och ledare tidigare som visade sig fysiskt och kom på spontana möten på avdelning och att personalen skulle få information om vad som hände, det var ju faktiskt Rolf (f.d. sjukhusdirektören) bra på. Även om han hade svårt att ta åt sig. Vi ser ju inte vår sjukhusledning nu. Vi vet vilka dom är, men dom visar sig aldrig fysiskt, och det tycker jag att dom kunde bli bättre på. Verksamhetschefen och Strandell (nuvarande sjukhusdirektör). Kari är väldigt mjuk och fin så och lätt att prata med, men hon har heller inte så mycket medicinska kunskaper. Därför borde man utnyttja oss mer, men det gör hon inte. Lika är det med anestesiläkarna som också känner sig avstängda.

· Vilken är det som har initierat den nya öppningen att sätta sig i grupper igen och försöka titta på beslut m.m. Vet du vad den idén kommer ifrån?


Nej. Men jag tror att alla känner att det har fallit en tung sten nu när det ändå har kommit en liten chans att vi kan få separera och utveckla våra verksamheter på varit håll istället. Det har gett alla hopp. Men blir det här inte av då vette tusan hur det blir.

· Tycker du att någon varit elak under processen?


O ja,

· På vilket sätt då?


Riktigt oförskämda har en del av personalen på hjärtavdelningen varit. Vänt ryggen till och inte svarat när man har pratat med dom eller frågat någonting. Och då är det här ett fåtal av personalen. För dom flesta har försökt ändå att lära känna varandra lite sakta sådär. Det var lite spänt från början men en del har svurit vänt rygget åt. Sådana kommentarer som jag berättade om när dom sagt det har du inte med att göra och inte respekterat våra vårdplatser. Även om dom ska låna IVA platsen för en hjärtpatient så ska man i alla fall ha en kommunikation. För vi vet nu att narkosläkaren har ringt och det kommer en dålig från akuten vilket dom inte vet, så kan dom inte bara gå in och lägga in en patient på den salen. Våran sal, som är specialutrustad. Man blir galen ibland. Det finn ibland ingen respekt för våra revir eller. I börja trodde vi att alla var emot oss och det var ju väldigt ofta första halvåret, om man kom in ensam som IVA personal och det var endast hjärtpersonal där som blev dom knäpptyst. Då kunde man säga något som, att här sitter ni och fikar, man sa något, så svarade dom inte. Det finns jättemycket sådant.

· Är det befogat om någon fått bära skulden under processen?


Ja, det måste man ju säga. Det är den yttersta chefen och det var ju Rolf Markström då och naturligtvis hade ansvaret att se till att, dels kunna motivera om det inte var hans personliga egna idéer det här att vi skulle flytta ihop. Utan att han hade ett politiskt beslut bakom sig. Dom måste han ha talat om att det var det politiska beslutet som gällde och visa dom. Men det var ju inte så utan det var han som ar bestämt det här. Därför är det han som är ansvarig för att vi har kunnat haft andra samarbetsgrupper, man har kunnat lyssna på oss i tid. Sen finns det en massa andra chefspersoner däremellan, och facken har också haft mycket att gjort. Det har varit väldigt svagt.

· Upplever du att de fackliga organisationerna haft ett för litet stöd från centralt håll i processen?


Ja.


· Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem?


Ja, Rolf Markström (f.d. sjukhusdirektören).

· Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått, exempelvis som utmålats som Svarte Petter?


Intressant när du säger Svarte Petter. Vi hade nyligen en träff bara med IVA personalen en kväll, och då satt vi och pratade om det här att vi är ju som Svarte Petter, man vill ha med oss, men man vill inte ha Svarte Petter.

· Upplever du att det fanns eller finns någon individ, som på ett rätt eller orätt sätt fått bära skulden om problem uppstått har du redan svarat på?


Ja.


· Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband med sammanslagningen?


Ja, det gjorde de ju från början med själv sammanslagningen, för poängen med sammanslagningen var ju kunna minska på personalbemanningen. Det var det ju. Jag kände mig aldrig hotad själv men det kan ju vara en del att vissa kände sig aggressiv och så där. Dom undersköterskor som fick gå kom ju tillbaka dagen efter, och dom jobbar ju mer än dom någonsin har gjort. Men på väldigt dåliga scheman och blir utnyttjad, ja verkligen.

Korttidsfrånvaro har ökat det kan man ju se.


· Upplevde du att arbetsgivare pressade er och sa att ta det här eller sluta, eller att ni som kollektiv pressade arbetsgivaren?


Vi pratade om sånt många gånger men vi är ändå ingen enad grupp som är så stark att vi kunde få med att alla skulle göra det. Då skulle ju alla göra det. Vi var ju några. Vi pratade om tjänstledigheter och uppsägningar och sådana saker, men många är ju så himla beroende av sitt jobb och sina sociala förhållanden och så att, ja det spelade dom på. Det uttalade många gånger att ska vi verkligen gå med på det här? Nej det behöver ni inte gör utan att det är bara att gå sa våra närmaste chefer.

· Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen mellan arbetsgivare och personal?


Nä, inte alls. Däremot så blir det mer och mer, vi är ju en mindre personalgrupp, intensivvårdspersonalen, hjärtpersonalen. Det pratar vi ofta om att vi känner oss, att vi är förre i antal så på avdelningsmöten kanske vi är två från IVA och tolv från hjärtavdelningen. Så våra åsikter blir alltid nedtryck och nedröstade på dessa möten. Vi måste ta hemliga möten, så vi träffas hemma hos varandra, för att få prata med varandra. För vi blir helt överkörda, och så känner också narkosläkarna som styr IVA verksamheten, att det är medicinläkarna som tagit över. Dom säger också öppet att det är besvärligt med två medicinskt ansvariga läkarkategorier. Jag tror det blir lämpligare om dom fick bestämma allt. Dom har heller inte den respekten för olika yrkeskategorier.

· Ser du något mönster i det här att människor blir mörka mot varandra?


Ja, grunden är ju otrygghet. Oklar organisation, oklart hur länge vi ska finnas kvar. Många kommer från Söderhamn och kan ju återberätta och ge tecken på hur det var där innan man fick stänga. Och det finns stor misstro till den politiska organisationen. Det gör att grundtryggheten finns ju inte. Fanns den då kunde man vara utveckla vården mer. Bli bättre än, nu är det för mycket tjafs om småsaker.

· Grundtrygghet handlar den också i detta fall om tillit?


Ja, så känns det. Personligen så jag inte att sjukhuset finns kvar om fem år.

· Hur skulle sjukhuset se ut om fem år?


Ja då är det bara en hälsocentral. Forstsätter man på det här viset så blir det så.


Resultatet av sammanslagningen idag


· Hur upplever du sammanslagningen idag?


Många saker har blivit bättre, det är inte lika fientlig stämning. Man behöver inte hela tiden titta över axeln för att vara beredd på ett påhopp, någon attack. På så vis kan man vara mera avslappnad. Man pratar mycket roligt med många och lärt känna varandra. Men och andra sidan så försvinner fler och fler av vår personal. Så vi blir mindre och mindre personalstyrka, och vi får mindre och mindre resurser. Och detta leder till att medicinkliniken tar mer och mer av intensivens både platser och personal. Så att vi blir mindre och mindre och vi håller på att dö ut. Man driver det på det viset. Men många också tror att vår nya chef har ett uppdrag att stänga IVA, det är därför han anställdes här. Vi kan få ledigt hur lätt som helst för att bl.a. söka annat jobb som har varit svårt under historian.

· Chef då tänker du på?


Bernhard (ny chef på HIA/IVA). Så alla är misstänksamma mot allt och alla.

· Om jag förstår dig rätt så finns det misstro från toppen, d.v.s. politiker och tilltror till själv organisationen, arbetsgruppen tillsammans, och Era möte tillsammans hemma hos någon för att ni har tillit till varandra?


Ja


· Interna styrkor på arbetsplatsen. Att det har blivit bättre kan du ta på men finns det andra saker?


Nej


· Interna svagheter på arbetsplatsen. Där var larmsystemet en del, och att ni inte var delaktig i processen m.m.?


Ja, många gånger också när dom har kunnat låna en plats av oss. När det ligger en IVA patient och en annan patient bredvid då ser vi ju mycket för vi måste ju vara med våra patienter nästan hela tiden eller hela tiden, så då ser man ju också patienten bredvid. Det har ju hänt flera gånger att vi har sett behöver en helat annan hjälp än den kan få. Då har vi gett lite tips och så där. Det har ju inte mottagits med tacksamhet, utan tvärsom att dom blivit sårad och trampad på tårna. Så inte ens på avdelningen kan man ta emot att vi har eller kan se på ett annat vis.


· Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva. Skull ni klara er bättre att vara självständig mot att ha det som det är idag?


Man måste separera. Om man förlägger IVA till uppvakningen så kan man under vardagarna på ett helt annat sätt samarbeta med själv operationsverksamheten. Man kan operera fler patienter och så. Man kan även operera på helgerna om operationspersonalen skulle räcka till. Man kan få in utomlänspatienter och man kan få in mycket pengar där. Ja, det skulle bli en helt annan sak.


· Är det en möjlighet som ni diskuterar med operationscentrum om?


Mmm, ja.

· Om jag förstår dig rätt så finns det ett brett kollektivt stöd för att separera avdelningen, och att UVA och IVA skulle bli en ny enhet med möjlighet att kunna operation?


Ja,

· Hur skulle de fungera på somrarna?


Jaa, där är ju operationsverksamheten stängd undre flera veckor där än personalen har semester till. Och det är väl helt underbart för dom att få vara ledig på sommaren, fast en del är tvungen att jobba på andra avdelningar eller andra sjukhus för att få in inkomster. Tror säker att några av dom här skulle tänka sig att jobba mer på sommaren och en korta sommarstängning. Då skulle man få in mer pengar till sjukhuset. När vi jobbar på uppvaket då är vi hälften narkossköterskor och hälften IVA sköterskor, då pratar vi mycket om det här hur vi har det på hjärtdelen och vad IVA skulle kunna gör. Vi har inte haft riktigt organiserade möten för att se om alla tycker så här. Dom vi pratat med tycker, javisst, självklart. Så här går det inte att ha det.

· Externa hot i form av nedläggning eller annat Du sa tidigare att inom fem år så finns inte sjukhuset i den form den finns idag?


Ja. Den dag dom bestämmer sig för att lägga ner IVA riktigt, och det måste man göra via ett beslut. Men man gör det redan nu. Men jag vet inte om dom förstår det. Om Kari och Strandell är medveten om det. För att hur man driver sjukhuset nu så leder det till det. Den dag man tar bort intensiven, ja då faller resten av sjukhuset. Den är jätteattraktiv i Sverige den här specialiteten. Så vi känner att man inte är rädd om vår kompetens här.

· Känner du att det ska bli skönt att åka till ett ställe dör du skulle få bekräftelse för det arbete du gör?


Ja.

· I viket syfte gör du det? (personen har tagit tjänstledigt i tre månader föra att jobba i Norge).


Jag har åkt under sju åtta år, två till tre gånger per år. Då har det varit för att få extra pengar till någon rolig långresa eller något. Men den här gången är det inte för det. Utan denna gången är det för at få komma ifrån. Man åker dit och får jobba med det man ska jobba med. Dåliga patienter, och så blir man väldigt uppskattad. Där personal säger, skicklig!


Dom är väldigt tacksam för det man gör. För varje gång som jag varit där så känner jag mig lite upplyft och blivit pumpad med beröm och uppskattning. Plus att man tjänar pengar.


· Upplever du att norrmännen är bättre att ge bekräftelse?


Ja, det gör jag. Men så är ju svensk sjukvård mer utvecklad än den norska. Så vi ligger mycket högre. Jag vet inte om dom berömmer varandra, eller om det bara är svensk personal.

Sen är det skönt att åka dit och bara ägna sig åt patientvård, och inte delta i andra problem som kanske dom har på sitt sjukhus. Och det är då när förstår hur mycket energi det tar från oss. Just det här runt omkring. Det är inte patientvården som är det jobbigaste utan det är det här allt runt omkring.

· Hur skulle du villa att arbetsplatsen såg ut om ett år. Kan du beskriv den för mig?


Ska det vara realistisk eller en dröm?


· Kan du beskriva det utifrån hur du skulle vilja ha det om du fick bestämma?


Det var lite märkligt för häromdagen när jag fick besked om att jag skulle få tjänstledigt, jag och en arbetskamrat ska åka tillsammans. Så gick vi in och bäddade en säng så stod vi där mittemot varandra och skrattade och skojade. Och då sa jag så här att Gud, tänk så här var vi förr. Så här hade vi jämt på jobbet förr. Och nu är det så sällan som det händer något. Så att man ska återföra den här glädjen naturligtvis, arbetsro, Det ska vara mycket glädje på arbetsplatsen. Att man har återupprättad intensivvården, och ger oss dom resurser som vi behöver för att få bedriva det som kan bedrivas. Verkligen arbeta riktigt. Och att vi naturligtvis har separerat. Drömmen är att man har utvecklat operationsverksamheten så vi får tillbaka akutkirurgin. Det är det viktigaste att få tillbaka den. Jag vet inte hur realistiskt det är.


· Vad skulle du kunna bidra med för att nå dit?


Det, måste till ett större beslut för vår marknad, detta måste vara på landstingsnivå, och på sjukhusledningsnivå, att man ger detta sjukhus mer resurser eller ett klarare uppdrag. Så vi vet vad vi har för uppdrag. Att vi får pengar därefter också. Men också att man kan mottaga personalens idéer naturligtvis. Det som ofta missuppfattas många gånger när man ser en hopslagning att personalen är så negativ. Så är det inte, vi har inte jobbat på det viset. Visst har vi talat om bristerna men vi har kommit med mycket förslag också. Som vi ser det skulle öka kvalitén så det blir bättre och det bli roligare och mer lönsamt, men man tar inte tillvara på sådana idéer. Man vågar inte prova personalens idéer. Det finns jättemycket resurser hos oss.


· Skulle det inneböra en extra personalkostnad om man skulle separera avdelningar enligt ditt förslag?


Bemanningen skulle man behöva öka med en person. Jag tror att det skulle bli billigare. Nu har det varit så att vi inte fått ta in extrapersonal som vi gjort under alla andra år när behoven från patienterna än vi haft personal, nu är det tvärsom. Nu får patienterna åka till ett annat sjukhus. Nu får vi ibland ringa in någon extra, och det är ju vi själva inom gruppen. Det blir övertid. Den kostnaden blir ju dyrare än om en ordinarie skulle gått på natten. Jag tror att den summan inte skulle bli dyrare. Hela tiden jobbar vi extra, igår var den en som jobbade dagen som var tvungen att komma tillbaks på natten. Och i natt är de en av oss som jobbar extra. Under vardagarna skull edet inte behövas mer personal, och då närheten till uppvaket då är det ju tre IVA personal som jobbar där. Då har man också den möjligheten att hjälpas åt på ett annat vis åt bägge håll. Har man lite IVA patienter kan man hjälpa till på uppvaket, och det mycket på IVA så kan man hjälpas åt om en patient ska på röntgen. Där är samarbetet mycket naturligare.


· Finns det någon mer krona som man kan få in på operationscentrum?


Ja. IVA:s tillhörighet har ju hamnat väldigt snett. Tidigare så ingick ju vi med narkossköterskorna och då var vi en anestesiklinik. Nu är ju vi separerad, och IVA ligger under medicin. Det är ju vi som till 50 % bemannar jourhanteringen. Då är vi utlånade från medicinkliniken trots att det inte är en tillfällig lösning. Det är en permanent lösning. Det där är också jättedåligt. Och då innebär det att när operationscentrum går bra är det också vi som bidragit till det, det är vi som jobbat där. Vi tar hand om dom som krånglar, på intensiven då.

· Är det många som krånglar?


Ja, det är det. För det är många som är så sjuka. Operationsprogrammen är för långa med samma läkare. Hade man IVA där så hade man inte den pressen att stänga en viss tid utan då skulle man kunna operera lite längre. Det känner vi oss väldigt utanför, eller utnyttjad. Där får vi inte heller vara påverka heller. Så går operationscentrum med vinst och hittar på någon fest eller utbildningsdagar eller resor och sånt, då får inte vi vara med. Och det känns också jävligt.

Frågan vad IVA ska tillhöra är också viktig. Och det är ju frågan om man ska göra det till en helt eggen enhet. Då är det lättare och se kostnader, men får en annan ledning. En ny anestesiklinik. Det är lättare för dessa sjuksköterskor att jobba med oss om dom ser oss mer i vardagen. Se vad vi gör och samarbeta och även använda som vikarier under sommaren.

Avslut


· Är det något som borde kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga?


Ja, då tar vi väl en timme till då (skratt). Det är en komplex fråga. Det gäller att förstå att IVA är en mycket viktig avdelning för sjukhusets överlevnad. En nyckelavdelning. Att inte personalen där är märkvärdig utan att vi bedriver en speciell vård som bara kan utföras av oss. Eftersom vi har den här utbildningen. Att vi inte tycker att vi är bättre än någon annan utan det här är vi duktig på. Barmorskorna är duktigt på sitt och tandläkarna på sitt. Att vi har olika kunnande men det betyder inte att vi tycker oss själva vara bättre än andra. Man möter ofta den attityden.


· Tack för intervjun!


Tack själv


Intervju 4


Barbro Sjuksköterska HIA


Datum: 30/01 2006


Tid: 13.30-14.30


Frågor


Allmänt om beslut och rutiner


· Hur länge hade du arbetat inom sjukvården innan sammanslagningen av arbetsplatserna?


Ja, jag har jobbat sedan -74. Just då på HIA/IVA sedan de öppnade.

· Du jobbade före på gamla sjukhuset (1995 flyttade man till det nya sjukhuset), och då var du på intensivvårdsavdelningen?


Då var jag på avdelning 40 (medicinavdelning).


· Du har jobbat inom sjukvården länge, men hur länge som syrra?


Sedan 78.


· Upplevde du att sammanslagningen av arbetsplatserna hanterades enligt lagar och avtal?


Det vet jag inte. Det genomfördes ju under tvång. Det var ju ett tvångsäktenskap. Varken IVA eller vi ville det.

· Om man tittar på helheten, kunde något gjorts bättre?


Ja, det tror jag säkert. Vi hade ju, det blev inget bra resultat. Nu fick vi sitta med i grupper och ha lite inflytande men det kändes som att det var bara ett måste enligt lag, jag vet inte hur det blev. Sedan körde dom över allting.

· Vems var ansvaret för att det kunna gjort bättre, och ser du någon direkt ansvarig för detta?


Jag vet inte, sjukhusledningen, eller vem man ska skylla på.

· Fanns det möten gällande medbestämmande avtalet m.m.?


Ja, vi satt ju med in en sån där grupp där vi fick tycka till.

· Upplevde du att alla berörda fick vara med och påverka, och vara delaktig i processen?


Vi fick ju sitta med och det var liksom frivilliga grupper, det var ingen som vara tvingad att vara med. På så sätt var vi väl delaktiga en del då. Det kändes som, ja, det blev inte som vi tyckt.

· Upplevde du att det var saker som var bestämda i förväg, som gav konsekvenser i förväg, och som påverkade processen och inflytandet?


Ja, det tror jag. De mesta var klart i förväg.

· På vilket sätt då?


Vi protesterade att vi inte ville ha det här och. Vi på HIA såg redan det här att IVA skulle ha sina salar mitt i avdelningen. Med tanke på att vi har hjärtpatienter som ska mobiliseras och vara uppe och röra sig. Så det kändes som om det var helt fel från början. Utan att göra någon form av ombyggnad m.m. Sedan blev vi hoptryckt i ett hörn hela HIA sidan och IVA har kvar den där disken mitt i.

· Så du upplever att det blev fel med sammanslagningen och hela arbetsplatsens utformning?


Ja, man kunde ha byggt om den på ett annorlunda sätt. Vi sa ju redan att det kommer aldrig att gå att ha det så här.

· Är problemet att det blir för rörigt som du beskrev med att vissa hjärtpatienter är uppe och går, kopplat till att avdelningen är så pass liten att integriteten blir rubbad?


Ja, det är ju ett allmänt kaos. Liten yta och så otroligt mycket personal. Det är medicinläkare, narkosläkare, IVA personal och vi och elever, sjukgymnast, ja allt. Telefonerna ringer och larmena går. Fruktansvärd arbetsmiljö.

· Är larmen något som är enerverande för Er?


Ja, en del men vi måste ju ha det. Vi har tagit bort dom vi kan, det kart att det blir mycket larm, störningslarm när patienterna är uppe och rör sig. Man skulle ha haft en skåpvakt som tystade alla störningslarm. Då krävs det en person där. Eller någon form ar koordinator som sitter och tystar och samordnar avdelningen. Det skulle ju vara bättre.

· Upplever du att det fanns eller finns någon oklarhet i beslutet?

Tystnad.


· Då menar jag att slå ihop hela arbetsplatsen


Dom skull ju spara pengar men jag vet inte vad dom sparde. Dom spar inte på oss personal i varje fall. Det har ju varit jättejobbigt för jättemånga. De flesta har upplevt det jättejobbigt.

· Du upplever inte att det är beslut på högre nivå som varit oklart?


Det är inte jag insatt i. Det var ju bara ett beslut på att det skulle vara så här. Det kändes som vi var överkörda direkt.

· Upplever du att det fanns eller finns gemensamma rutiner för personalgrupperna?


Nä, det är dåligt.

· Vad det något ni diskuterade om innan ni flyttade in?


Nja, det var väl någon grupp som skulle hålla på med det där. Det ser ut som om dom jobbar för sig och vi för sig.

Krav


· Upplever du att det fanns eller finns revir tänkande mellan yrkesgrupperna?


Ja, IVA mår ju dåligt och det förstår man ju. Dom har ju tappat sin profession som dom beskriver och det kan man ju förstå. Dom hade ju akutkirurgin och allt det här. Plötsligt så är den borta och det är nästa aldrig några rena IVA-fall för dom. Om man kan ju förstå att det är jobbigt för dom. Det är ju som många har sagt att vi vill inte vara Era uskor (undersköterskor), så upplever dom sig. Jag kan förstå att det är jobbigt men nu är situationen så här.


Vi har en sådan otrolig beläggning som det har varit i perioder, så vi ligger med en massa överbeläggningar. Vi är ju bara två syrror och sen har ju cheferna förstärkt och vi har två uskor med oss, och då blir det lite lättare. Sedan sitter IVA där och har tre personal och kanske inte har någon patient. Det kan ju inte vara att spara pengar när dom inte ingår i vårt jobb och inte är på våran sida.

· Kan man säga att revirtänkandet är mer ideologiskt?


Att vi är HIA och dom är IVA eller?


· Ja


Ja, så är det ju. Dom går ju inte över frivilligt till oss, och vi har inte haft möjlighet att. För jag vet att någon har varit intresserad att gå introduktion på IVA sidan. För vi har alltid häcken full. Tydligen så är inte dom intresserad heller. Dom har ju haft så lite patienter och varit så övertaliga så dom har ju kunnat gått introduktion hos oss om viljan har funnits.

· Upplevde du att det fanns eller finns det behov av att veta vad den andra yrkesgruppen gör?


Det har vi funderat på hela tiden. Vad gör dom? Men nu har det gått ett år och man struntar i det, man orkar inte bry sig längre. Man har så fullt upp med sina patienter att och man har piskan på ryggen så fort man går på och man orkar inte fundera på vad dom gör. Man kan ju undra vad om sysslar med då när dom inte har patienter. Då dom har respiratorpatienter då förstår man. Det är när dom inte har patienter.

· Tror du att det är motsatsen också att man bevakar varandra lite grann som yrkesgrupper också på ett negativt sätt?


Jag vet inte.


· Upplevde du att det fanns eller finns ett kollektivt stöd för något annat än de beslut som finns idag, jag menar om det finns stora grupper som ger ett stort stöd för något annat än vad som finns idag?


Ja, det känns det som att vi är hundraprocent överens om alla. Att det är ohållbart att vi måste göra något.

· Är det något speciellt som ni har funderat på?


Vad finns det och göra? Bygga om lokalerna. Att vi får mer lugn och ro. För nu är det ett otroligt tempo där. Vi stör varandra så otroligt mycket. Svårt att få arbetsro och jobba.

· Skulle man tänka sig då att separera verksamheterna ifrån varandra?


Jag har inte tänkt den tanken förrän dom kom med den. Dom hade ju ett eget möte IVA och eventuellt flytta då men det tror jag at det är ganska omöjligt att vi får göra om man nu ska spara pengar på det här. Men någon sorts omorganisation måste det ju bli om vi ska kunna ha det.


Problem


· Har du känt dig upprörd eller arg under processens gång?


Jaha (skratt) oj. Ja, ofta.

· På vilket sätt då?


Ja, att vi bara blev överskörda. Sen är det bara att hugga i och jobba. Dom har ju gjort beslut på att från fredag eftermiddag till måndag ska IVA personalen sköta patienterna på sal 1, 2, 3, och 4. Som vi oftast överbelägger med hjärtpatienter. Och hittills så vet inte jag att det har fungerat en enda gång. Försöker man ta upp det så är det bara nä. Det tycker jag att chefen skulle ha tagit tag i bättre, och sagt att det är det här som gäller för det skulle ha underlättat. Det gör jättemycket om jag får bort några patienter och ansvara för. Det är ganska jobbigt att ha ansvar för nio tio patienter. Då vill inte jag att dom ska ta våra akuta hjärtan, och det förstår jag att dom inte vill, för dom vill vi ha själv, men det är så mycket annat som ligger där, som en IVA syrra måste klara av.

· Skull man gjort så att all personal skull kunna jobba på all platser, innan man gjorde klart bemanningen?


Någon typ av introduktion hos varandra hade ju varit bra. Det kanske dom inte tyckte att det behövdes eftersom det var så många som kom ifrån gamla IVA. Ja vet inte, det var aldrig sådana diskussioner.

· Tycker du att någon varit elak under processen?


Jag vet inte. Vad menar du med elak? Ja, omsams personalgrupperna emellan. Väldigt otrevlig stämning många gånger.

· Är det befogat om någon fått bära skulden under processen?


Inte någon person som jag skulle vilja halshugga.

· Upplever du att det är någon eller några på organisationsnivå, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om det uppstått problem?

Man har ju inte varit så insatt hur turerna har gått. Det var ju så på gamla stället också, att man har fullt upp med att jobba och har inte tid att stanna upp och fundera. Det känns som att det spelar ingen roll hur mycket man protesterar så händer det ingenting. Vi har tagit upp det massor med gånger med chefen men det händer ingenting.

· Upplever du att det fanns eller finns någon grupp av individer, som på ett rätt eller orätt sätt, fått bära skulden om problem uppstått?


Ja, jag vet inte vem som beslutade de här, det var väl av ekonomiska skäl, så har jag uppfattat det. Jag kan inte förstå hur man kan slå sönder en så väl fungerande avdelning.

Det är väl sjukhusdirektör verksamhetschef och det kommer väl högre uppifrån även till dom. Jag tycker att det är fel ställe att spara pengar på.

· Upplever du att det förekommit hot om uppsägningar eller andra saker i samband med sammanslagningen?


Det var ingen som ville men alla följde ju med. Alla är ju rotade och har familjer. Vi är ju ganska intakta. Det känns ju som vi är två avdelningar. Så vi jobbar ju på som förut, fast under stökigare former. Vad ska jag säga, det är så obekväm arbetsmiljö, och att man sitter och är irriterad på dom, för så känner vi allihop. Vi blir så irriterade när tre personer sitter på ändan när vi har häcken full, så ska man be om hjälp hela tiden. Till slut så skiter man i det. Dom ser ju att vi behöver hjälp. Men dom vill inte vara våra uskor och det kan man förstå också. Det är därför man måste göra om organisationen.

· Upplevde du att det kompromissades i innan sammanslagningen?


Jag vet inte.

· Upplever du att det fanns eller finns människor som upplever frustration och maktlöshet pga. sammanslagningen?


Ja, just att man är så maktlös att det spelar ingen roll hur mycket vi protesterar. Man tror inte att det är sant att det kan förekomma på en arbetsplats som vi har. Sen ska man inte dra alla över en kam. Det några få som är helt otroliga att ställa upp. Kommer och vill ha rapport, men majoriteten är inte så.

Resultatet av sammanslagningen idag


· Om man går tillbaka och tittar på det som har varit och så ser man hur det ser ut idag, så om jag förstår dig rätt så upplever du sammanslagningen som att den inte är bra idag?


Jag vet inte, jag tycker inte att man ser någon ljusning. Snarare att man blir mer och mer förvånad att det får fortgå. Jag tycker att cheferna skulle ha tagit ett större ansvar för det här. För om man protesterar hos dom och säger så här har de varit så och det här har inte funkat. Då säger dom prata med dom du. Är det min sak att prata med dom? Det tycker inte jag. Det måste komma ifrån cheferna, annars skulle vi bli osams oss emellan. Det har inte alls känts så bra. Några gånger har vi rykt ihop och det känns ju inte bra.

· Så om jag förstår dig rätt så finns det inga interna styrkor på arbetsplatsen?


När det blir riktigt akuta fall och vi har så fullt upp att man har sju patienter och några är dålig så kommer och är riktigt dålig så har vi ju jättemycket stöd av IVA. De är ju deras bit. Då sitter de inte i vilja hjälpa till. Då hjälper dom till. Då behöver vi inte fråga för då kommer dom. Så på det viset så är vi väldigt kompetent avdelning. Och det kommer ju upp mycket dåligt. Då är det tryckt att ha dom. Vi har ju besökstid hela dagarna så det är så otroligt med folk som rör sig och det är så många telefoner som ringer, störningslarm och andra larm så du skulle bara veta. Som sköterska så blir det att alla drar och sliter i en. Annars är man ju van att vara spindeln i nätet. Sen har vi haft läkare som inte har hållit måttet. Det är en jättejobbig bit i det här också. Det är mycket lättare när man har Falk (överläkare). När det inte är kardiologer i jour så är det inte bra.

· Externa möjligheter för att avdelningen ska överleva. Skulle ni på HIA klara Er själv och skulle IVA klara sig själv som avdelning?

Det borde ju kunna funka tycker man om man organisera om allt. Vi håller ju på som vi alltid ha gjort och IVA också. Det kändes som bara flyttade ihop två verksamheter.

· Önskat läge. Hur skulle du vilja att arbetsplatsen såg ut om ett år om du fick spåna fritt?

Ja, flippa överbeläggningar. Det gör ju att det blir mycket jobbigare och man har sina patienter och inte en tre fyra extra som ligger på IVA:s salar. Det är ju att vi har dom då (skratt) så at dom slipper ligga i korridoren. Sen skulle vi behöva en koordinator åtminstone måndag till fredag. En sån kunde tysta larmen för det är ju mycket störningslarm. Från början ville ju inte IVA stänga dom där för dom kunde inte tolka var det var, men jag tror väl att dom slår av dom. Sen räcker det att en tåt lossnar så plingar det ju. Eller att satrationsmätaren hamnar på sned så är det ett oljud. Allt det där tillsammans är jobbigt. En koordinator som kunde planera alla som kommer in från Uppsala Gävle och alla från akuten. Då skulle det vara en gemensam för HIA/IVA. Så inte vi behöver bråka om vem som ska patienten och vem som ska flytta ut och vem som ska de och de.

IVA har idag fyra platser på sal 1, 2, 3 och 4. Det är två salar med stora expeditionen utanför. Den är felplacerad med tanke på HIA avdelningen. Idag är man tvungen att dra för draperier för att dölja patienterna. Förslaget skulle vara att ta bort halva väggen och stänga sal 4 som skulle bli ett gemensamt akutrum. Sal 1,2,3 blir då kvar. I tvåan får IVA en egen sal, samt att vi skulle behöva mobila Mider. När det gäller koordinatorstelefon så började man med en, men jag inte sett att den fungerat.

· Skulle de bli bättre at ha en vägg emellan?


Jag vet inte. Vi kanske skulle ta mer rapport på varandras patienter kom jag att tänka på nu. Man vet inte ett skit vad om har för patienter, och dom vet nog väldigt lite om våra.


· Om du har en önskearbetsplats vad skull du kunna bidra med för att nå dit?


Jag säkert att vi kan fortsätta att vara tillsammans om någon tog tag i det hela. Och sen ska vi nog ha mer insikt om vad den andra gör. Det känns ju bar för jäkligt att det kan ringa på ter salar och tre personer sitter och tittar på ett schema och inte reagera. Man vill inte be om hjälp för dom vet att vi har patienter.

Avslut


· Är det något som borde kommit fram under intervjun, som du skulle vilja säga?


Vad skull det vara? Det känns ju bara som allt är helt ohållbart. Något måste göras. Vi behöver fler arbetsplatser och mer insyn i vad dom gör. Cheferna måste ta ett större ansvar för att det ska fungera. Då måste man sätta sig ner och prata med var och en ordentligt.

Ledarskapet är inte bra. Berhard (ny avdelningschef) är ju IVA syrra och det ju lite konstigt det där. Anna-Lena är ju guld värd. Det känns om det är Anna-Lena som sköter oss och Birgitta dom då, jag vet inte.

· Finns det någon misstro till honom som chef och ny i organisationen?


Vi hade ju ett enskilt samtal med honom och jag sa ju som det var att jag var glad att det kom någon utifrån som kunde styra upp då, allt som var galet. Jag har inte sett att det blivit nått bättre. Han kanske är duktig på sina bitar men det märks inte på hjärtsidan. Han kan inte det och han borde sätta sig in i det. Det känns om han tillhör IVA.

· Tack Barbro! Då bryter vi


Tack!
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