Aktivitetsbaserade arbetsplatser inom
vården och dess förvaltningar.
Var står vi nu?
Marie Strid, Universitetslektor, Chalmers Tekniska Högskola.
Madeleine Stjärne, Arkitekt och lokalförändringsstrateg, SWECO

Utgångspunkt 2015
”Hur kan kunskapsdelning, lärande och
bemötande av patienter främjas genom nya
lösningar på de administrativa
arbetsplatserna samtidigt som arbetsmiljön
värnas?”
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Kartläggning pekade på
Nyttjandegraden av administrativ yta var mycket
låg (cellkontor samt delade rum), särskilt om det
enskilda kontoret var placerat på annat
våningsplan eller i en annan byggnad.
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•

”Lägg samma ambitionsnivå för planeringen av administrativa
arbetsplatser som vårdens övriga lokaler. Låt behovsbeskrivningen
ingå i samma analysprocess och differentierade funktionsplanering som
övriga vårdlokaler.”

•

”Inför ett förändrat förhållningssätt där även de administrativa
arbetsplatserna utformas aktivitetsbaserat och behovsstyrt. Vi kallar
dessa för behovsstyrda administrativa arbetsplatser för vården.”

•

”Vidareutveckla framtidens administrativa arbetsplatser inom vården
baserat på erfarenheter från det som fungerar väl.”

•

”Vårdnära administrativa arbetsplatser för det direkta patientarbetet
behöver utvecklas genom att nya typer införs och i vissa fall utökas.”

•

”Den administrativa ytan för det indirekta vårdarbetet kan effektiviseras
och minska i yta genom en mer behovsbaserad utformning.”
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Uppdrag 2019:
Uppföljning av rapport
från 2015
• syftar till att undersöka om rekommendationerna i
rapporten har använts i vårdens verksamheter och i
så fall hur de fungerar
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Uppföljning 2019
• Intervjuer och studiebesök Nya Karolinska Solna
samt Psykiatrins kvarter i Borås
• Uppdaterad litteratursökning 2015-2019
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PAUS & PANDEMI
• Uppdaterad litteratursökning
• Återkoppling intervjuer
• Färdigställande av rapport
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Vad publicerats sedan 2015?
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Artikel
(Publikationsår)

År som
sökningen
omfattar

Sökväg

Sökstrategi/nyckelord

Totalt antal
artiklar
Inkluderade i
studien

Colenberg et al
(2021)

1993–2018

Scopus
Web of Science

Kombination av kontor och hälsa

2816
50

Berlin &
Barabapour
(2021)
Haene et al
(2020)

2000–2019

Scopus
Web of Science

Friskfaktorer (Välmående, Prestation)

446
317

Oklart

Oklart

Office workplaces in universities and hospitals

Oklart

Jensen & v.d.
Voordt
(2019)

2008–2017

Ledande tidskrifter

Fyra tidskrifter inom CREM/FM
Två inom Workplace Health

47
27

Engelen et al
(2019)

- 2016

Scopus, PubMed, CINAHL,
Business Source Complete,
Health Business, Psychinfo,
Embase, Web of Science

39 olika

1959
17

Toivanen,
Susanna
(2018)

1990–2012

Scopus, Web of Science,
Psychinfo, PubMed +
Libris, Google Scholar

kontor och hälsa samt framtidens arbetsliv och
arbetsplatser

Ej angivet

al Horr et al
(2016)

1926–2015

Tidskrifter och magasin

occupant productivity, workplace satisfaction,
indoor environment quality, occupant comfort,
thermal comfort, indoor air quality, office layout,
occupant satisfaction

> 80 tidskrifter
och magasin
67 inkluderade
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Rapporter mm
• Arbetsmiljöverket Gränslöst arbete. En forskarantologi om
arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv (2018) och
Kunskapssammanställning Nya sätt att organisera arbete – betydelsen
för arbetsmiljö och hälsa (2018:2).
• Institutet för stressmedicin Sammanfattning av forskningsläget
avseende aktivitetsbaserade kontor (Hultberg, 2020-12-07).
• SKR Framtidens vårdbyggnader (2017), En förenklad och effektivare
administration? med 10 steg för att kartlägga och effektivisera
administrativa processer (Ivarsson Westwerberg, 2018), Ledning,
styrning och organisation inom digitalisering (2019), Omvärldsrapport
digitalisering (2020).
• Organisation och ledning i sjukvård – En reflekterande ansats
(Alvesson, M. & Cizinsky, S., 2018)
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• Tid till vård ger vård i tid baserad på en enkätundersökning genomförd
tillsammans med Sveriges Läkarförbund och sammanställd av McKinsy
& Company (2019).
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Kunskap finns!
(se även 2015 års rapport)

• Kvalitet i inomhusmiljöer: luft och ventilation,
termisk komfort, dagsljus och belysning, ljud och
akustik
• Kontorets planlösningar
• Grönska och utsikt
• Upplevelse av miljö och inredning
• Ergonomi
• Hälsa och välmående
• Prestation
• Ledarskap
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& saknas inom offentlig verksamhet

(se även 2015 års rapport)

• Engelen et al (2019) konstaterar att
majoriteten av studierna är
genomförda i privata näringslivet
och att det finns begränsad
information om offentliga
organisationer, dock ett par som visar
på mer negativa resultat.
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finns kunskapsgap

bl a Engelen et al (2019)

• Framförallt avsaknad av objektiva
mätningar och bevis på några
effekter för hälsa och
hälsobeteenden.
• Effekterna på hälsa och välmående
bör undersökas genom
tvärvetenskapligt samarbete, t ex
genom att systematiska utvärderingar
genomförs, som post-occupancy
evaluations (POE) och liknande, och
därefter delas med hälsoforskare för
fördjupade analyser
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undersökning
• Nya Karolinska Solna
• Psykiatrins kvarter Borås
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NKS - Nya Karolinska
Solna
• Projektledning
• Barnavdelningen
• Projektgrupp DNA
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Sexton år från idé till färdigt sjukhus

NKS - Nya Karolinska Solna

Sjukhuset beräknas för 6 000 medarbetare,
samt ett 1 000-tal forskare och studenter.
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Att äga processen och leda förändring
NKS - Karolinska Universitetssjukhuset

…”Vi som var chefer vid tillfället, fick höra att alla tyckte synd om oss som skulle till
plan 7 där det var trångt. Det fick oss att bestämma att plan 7 ska bli bäst! Alla ska
säga att lyckliga du som jobbar på plan 7, det är det bästa stället. Där är det liv och
rörelse och händer roliga saker. Det förmedlade vi till alla som skulle komma hit. Vi
har det jättebra och vi kommer att lösa det här!
Det resulterade i ett engagemang där många medarbetare kom med förslag om hur
vi skulle arbeta. Uppskattningsvis fanns en vilja hos 75% av medarbetarna. 25 %
kände att det inte var bra, de 25% slutade”.

Områdeschef barn plan 7

gastroenterologi, kirurgi, ortopedi, reumatologi och neurologi
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Viktiga lärdomar

NKS - Karolinska Universitetssjukhuset
• Ägandeskapet av processen och det nya arbetssättet är grundläggande
• Omorganisation - flera chefer tillsattes sent innan inflyttning i de nya lokalerna
• Lång processtid – många initiativtagare och ambassadörer följde inte med hela vägen
• För mycket och samtidig förnyelse kan konkurrera ut ett nytt arbetssätt (då gamla rutiner känns
extra trygga)
• Många tekniska innovationer har lång inkörningstid, vissa problem visar sig först i skarpt läge
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Psykiatrins Kvarter i
Borås
• Projektledare
• Processen – EY
• Piloten VEC på ÖVM Björkängen

Borås Psykiatri har cirka 400 anställda inom både heldygnsvård (slutenvård) och
öppenvård. Beslutet om aktivitetsbaserade arbetsplatser kommer främst att
användas i öppenvården, som omfattar ungefär 200 personer.
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Vad är det vi möter?

Psykiatrins Kvarter i Borås - 2021

Tagit fram och prövat lösningar under tio års tid för att möta nya krav från den psykiatriska vården
där man ser:
• fler äldre personer,
• ökad psykisk ohälsa
• komplexa vårdbehov
• förbättrad individuellt formad heldygnsvård
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Vad är det vi behöver?

Psykiatrins Kvarter i Borås - 2021

Psykiatrins gamla lokaler visade sig inte möta de nya kraven efter en
utvärdering utifrån:
• säkerhet
• vårdkvalitet
• hygien
• behov av expansion
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Analys genom dialog – Varför!

Psykiatrins Kvarter i Borås - 2021

• I samband med att man började planera för en ny byggnad startades en dialog med
syfte att ta fram programhandlingar för byggprocessen.
• Resultatet från dialogen visade att för att kunna utforma de nya vårdlokalerna för
psykiatrin, måste nya arbetssätt och vårdprocesser anpassas till den vårdnivå, de
nya förutsättningar och krav man vet kommer.
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Nytt sätt att se på arbete

Psykiatrins Kvarter i Borås - 2021

”Inom psykiatrin har man tidigare bedömt medarbetarnas prestationer utifrån att de
närvarat åtta timmar om dagen på arbetsplatsen men vad som faktiskt gjorts där har
varit svårt att kontrollera. Man har inte heller en historia av att kontrollera prestation på
det sättet.
Idag ser man att man inom ledarskapet kommer att behöva prata om produktionen mer,
men det är en tanke som fortfarande ligger illa i munnen på folk som jobbar inom
vården. Även tanken att det inte spelar så stor roll var arbetsuppgifterna utförs är ny”.
VEC på ÖVM Björkängen, Piloten
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Piloten - erfarenheter

Psykiatrins Kvarter i Borås - 2021

” …en grundläggande framgångsfaktor i implementeringen är att utbilda
ledarskapet inför aktivitetsbaserade arbetssätt. Erfarenheten är att man inte
kan föreställa sig vad miljön kräver innan man är på plats. Därför är strategin
att föregå och införa så många delar av det nya arbetssättet och dess rutiner
innan förändringen, och man märker ett positivt resultat”.

VEC på ÖVM Björkängen, Piloten
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Piloten - erfarenheter

Psykiatrins Kvarter i Borås - 2021

Flera positiva erfarenheter för av ABA:
• AT-läkarna kom in i teamarbetet snabbt, direkt in i jobbet
• AT-läkarna fick fler kontaktytor förutom överläkaren
• AT-läkarna behövde dessutom inte sitta i någon annans rum
• Chefens upplevde mer närhet till sina medarbetare
Problem för piloten:
• IT-lösningarna fungerade inte från början
• Överläkarna är som grupp negativa till den kommande ABA-miljön
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Olika förutsättningar för en jämställd arbetsmiljö

Psykiatrins Kvarter i Borås - 2021

Hur skapar man en jämställd arbetsmiljö när arbetsuppgifterna är så olika (och
jämställt möte med patient)?
”Det finns olika förutsättningar för mobilitet för olika funktioner inom vården, jobbar du
inom heldygnsvården som sjuksköterska så har du väldigt små möjligheter att göra
saker utanför din arbetsplats. Du behöver vara med patienterna. Där blir
rättviseaspekten ojämn men kan lätt förklaras av just olika arbetsuppgifter. Det krävs ett
helt nytt sätt att tänka”.
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Sammanfattningsvis
” […] en god Arbetsmiljö; den ska stötta
medarbetarnas hälsa, deras välbefinnande och
skapa förutsättningar för goda prestationer.
Endast då kan verksamheten bli långsiktigt
hållbar.”
(Susanna Toivanen, 2018)
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