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Hur förebygga arbetsrelaterade svårigheter genom samtal?

Gröna slingan utvecklad av avd. 6 Kirurgen med inspiration från 
metoden Gröna korset. Gröna korset har i studie bl.a. visat ökat 
engagemanget kring patientsäkerhetsfrågor,  medarbetare har 
rapporterat positiva upplevelser av modellen. 

Gröna slingan stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Idé och bakgrund

2022-11-153



Tidigare forskning och teori

2022-11-154

Reflekterande samtal ”kollegiala 
gruppsamtal” kan förbättra arbetsmiljön 
(ökat inflytande, känsla av 
stöd/hanterbarhet etc.)

Viktigt särskilt vid emotionella 
påfrestningar/etisk stress ”räcker inte till”

Teori från jobb-krav-resurs-modellen

Vikten av ”hur:et” kring hur reflekterande 
samtal i grupp bäst genomförs. 



Hur går det till?

1. Undersöka

Medarbetarna samlas 5-10 minuter efter varje arbetspass (alt morgonen efter för 
att även inkludera nattpersonalen) och besvarar gemensamt följande frågor: 

–Hur var arbetsmiljön idag? Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? 
Har vi observerat några tillbud/risker eller arbetsskador?



2. Bedöma
Hur bedömer vi arbetspassets arbetsmiljö?

Arbetspassets arbetsmiljö inkl. händelser bedöms enligt 
färgskalan, grön-gul-röd.

Grön – ingen risk eller arbetsskada har inträffat, arbetsmiljön var 
god. 

Gul – tillbud dvs. risk för arbetsskada. 

Röd – arbetsskada inträffad.

Vilka lärdomar kan vi dra från arbetspasset? Ev. förslag på 
åtgärder.

Om en risk/tillbud eller arbetsskada identifieras rapportera i 
avvikelsesystemet.  



2. Bedöma forts.  
Chef och skyddsombud (ev. hälsoteam) följer upp bedömningarna 
löpande och gör då en riskbedömning enligt gällande rutiner. 

3. Åtgärda 
Åtgärder diskuteras i samband med riskbedömningen och här sätts en 
tidsplan och ansvarig för åtgärdsarbetet. 

4. Kontrollera
Slingan och arbetsbladen sitter uppsatta i ett gemensamt utrymme så 
att alla händelser är överblickbara. De presenteras kontinuerligt på 
gemensamt möte (minst en ggr/månad) där även förslag på åtgärder 
lyfts. 

*I utbildningar på arbetsplatserna ges exempel, skillnad mellan ”oj” 
resp. ”aj” samt diskussioner kring t.ex. hög arbetsbelastning/stress. 
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Viktigt att tänka på Gröna slingan

2022-11-158

Syftet med metoden är att skapa delaktighet och lära tillsammans  (ej prestera/”få grönt”). Hellre fälla 
än fria. 

Ge konkreta exempel på det som var positivt resp. negativt motverka ”det var bra”. Undersöka vidare 
”vad var bra?”.

Öppna samtal, respekt, allas röster är lika mycket värda. Reflektionsansvarig kan behövas. Vissa 
svårigheter behöver tas på individnivå. 

Alltid notera händelsen och skriv avvikelse enligt rutin. 

Allt kan inte lösas direkt! Att fånga upp och rapportera räcker gott och väl, bra att risker bedöms 
vidare med chef och skyddsombud (Vem kan påverka? Sortering medarbetare/grupp resp. 
org./ledningsfrågor). 

Chef/ledningsnivå -följa upp och rapportera skattningar på APT, åtgärder vidtagna etc. Visa att detta är 
viktigt för att förstärka beteendet att fortsätta hålla i reflektionen.

Sammanställ gärna månadernas skattningar halvårs- resp. årsvis.

Efter viss tid utvärdera ”Hur fungerar metoden hos oss? Behöver vi justera något?”



Reflektion och frågor  -om metoden?

2022-11-159



”Kan daglig systematisk reflektion bland vårdpersonal 
förbättra arbetsmiljön och förebygga stressrelaterad psykisk 
ohälsa?”

2022-11-1510



6 deltagande enheter från Region Västmanland. Intervention: Fyra enheter (113 
deltagare i start). Kontroll: Två enheter (114 deltagare i start).

Inklusionskriterier: Dygnetruntverksamhet, arbeta minst 50% samt ingen större 
org. förändring planerad under kommande sex månader.

Start januari 2021. 3-månaders mätning april och 6-månaders mätning i början av 
september. Enkätutskick via mejl. Informerat samtycke godkändes digitalt. 
Etiktillstånd fanns. Utbildning i metoden på APT. Information muntligt via chefer 
och mejl. 

Vetenskaplig referensgrupp:
Therese Hellman, docent i arbetsmedicin, AMM Uppsala
Emelie Condén Mellgren, medicine doktor, Sveriges sjuksköterskeförening
Gunnar Bergström, professor, högskolan i Gävle
Philippe Wagner, statistiker, Centrum för klinisk forskning Region Västmanland

Pilotstudie våren 2021

2022-11-1511



Pilotstudiens frågeställningar

2022-11-1512

Kan en strukturerad metod för att dagligen reflektera kring arbetsmiljö inom vården 
leda till upplevelse av ökat inflytande bland medarbetarna?

Kan en strukturerad metod för att dagligen reflektera kring arbetsmiljö inom vården 
leda till upplevelse av minskade krav bland medarbetarna?

Kan en strukturerad metod för att dagligen reflektera kring arbetsmiljö inom vården 
leda till upplevelsen av ökat stöd bland medarbetarna?

Kan en strukturerad metod för att dagligen reflektera och diskutera arbetsmiljö inom 
vården förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa bland medarbetarna?

Kommentar: I forts. analyser även fokus på sjukfrånvaro, förbättrad prestation, 
patientsäkerhet och kostnadseffektivitet för arbetsgivaren.



2022-11-1513

Bakgrundsvariabler (kön, ålder, utbildning, yrke, arbetstid, övertid, tid nuvarande arbetsplats etc.) –
första tillfället.

Ur formuläret COPSOQ:

• Krav i arbetet (kvantitativa krav, arbetstempo, känslomässiga krav)

• Samarbete och ledning (social gemenskap i arbetet, socialt stöd från överordnad, erkännande och 
rollkonflikter)

• Arbetets organisering och innehåll (inflytande, mening i arbetet och involvering på arbetsplatsen)

Hälsovariabler (generell hälsa, sömn, stress –single items). 

Produktionsbortfall pga. arbetsmiljö- respektive hälsoproblem samt arbetsförmåga

Hållbart säkerhetsengagemang/patientsäkerhet och psykosocialt säkerhetsklimat (mätning 3)

Deltagit Gröna slingan + hur ofta (mätning 2+3) samt frågor om hur det upplevt att metoden 
fungerar.

Enkätens frågor
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Första enkäten 227 utskick 

 (IG= 113, KG= 114) 

Tremånaders enkäten=236 utskick 

varav version 2A=147 (svarat på 

första enkäten) och 2B=89 (ej 

svarat på första 

enkäten/nyanställda) 

(IG=121 och KG=115) 

Sexmånaders enkäten= 225 utskick 

varav version 3A= 169 (svarat på 

första eller andra enkäten) och 3B 

=56 (ej svarat på tidigare 

enkäter/nyanställda). 

 (IG= 123, KG=102) 

Studiens population=100 

Besvarat första enkäten + 

sexmånaders enkäten. 

 (IG= 58, KG=42) 

Sex enheter varav fyra interventionsgrupper (IG) och två kontrollgrupper (KG).  

Inklusionskriterier: Dygnet runt vård, ingen stor organisatorisk förändring planerad, arbeta minst halvtid. 

 

Första enkäten 158 svar 

(IG = 89, KG = 69). 

Svarsfrekvens 69,6 % 

(IG=78,8%, KG=60,5%). 

Tre månaders enkäten 

156 svar (IG = 85, KG = 

71). Svarsfrekvens 66,1 %  

(IG= 70,2% = KG=61,2%). 

Sex månaders enkäten 

142 svar (IG = 83, KG = 59). 

Svarsfrekvens 63,1 %  

(IG= 67,5 % = KG=57,8 %). 

Första enkäten= 69,6% svarsfrekvens.

Tre månadersenkäten= 66,1% 
svarsfrekvens

Sex månadersenkäten=63,1 % 
svarsfrekvens.

Studiens population = 100.  Besvarat första
enkäten och sexmånadersenkäten. 

Utskick och svarsfrekvenser



Utmaningar under studiens gång

2022-11-1515

Pandemin covid -19. Starten blev framskjuten en gång.

Hög belastning på sjukvården.

Förändringar som ständigt sker i verksamheterna. Ex. förändrad patientgrupp.

Inkludera/vara öppen för hur verkligheten vs. inklusionskriterier. Ex. några hade 
redan struktur i sin reflektion och/eller Gröna korset. 

Motivera medarbetarna att delta/svara.

Metodens enkelhet och flexibilitet både för- resp. nackdelar. 



2022-11-1516

Majoriteten, 87%, var kvinnor.

Majoriteten,75%, var mellan 30-59 år.

Majoriteten var undersköterskor eller 
sjuksköterskor (53% var undersköterskor 
och 42% ssk:or)

73% arbetade heltid.

Vilka deltog?
Total 

population

Interventio

nsgrupp 

(IG)

Kontrollgrupp 

(KG)

Totala antalet medarbetare N (%) 100 58 (58.0) 42 (42.0)
Kön, N (%)

Kvinna

Man

Vill ej definiera

87 (87.0)

12 (12.0)

1 (1.0)

52 (89.7)

5 (8.6)

1 (1.7)

35(83.3)

7 (16.7)

-

Ålder, N (%)

-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 år -

15 (15.0)

24 (24.0)

21 (21.0)

30 (30.0)

10 (10.0)

9 (15.5)

10 (17.2)

14 (24.1)

20 (34.5)

5 (8.6)

6 (14.3)

14 (33.3)

7 (16.7)

10 (23.8)

5 (11.9)

Yrke, N (%)

Undersköterska

Sjuksköterska

Läkare

Medicinsk sekreterare/adm. 

Övrigt

53 (53.0)

42 (42.0)

1 (1.0)

3 (3.0)

1 (1.0)

31 (53.4)

25 (43.1)

1 (1.7)

-

1 (1.7)

22 (52.4)

17 (40.5)

-

3 (7.1)

-

Ordinarie arbetstid, N (%)

Heltid

Deltid 75%

Deltid 50%

73 (73.0)

24 (24.0)

3 (3.0)

43 (74.1)

14 (24.1)

1 (1.7)

30 (71.4)

10 (23.8)

2 (4.8)



Analyser

2022-11-1517

Metod: Generalized Linear Model

Steg 1:

Analyser för att upptäcka ev. skillnader mellan interventions-resp. kontrollgruppen 
över tid. 

Steg 2: 

Kontroll för ålder och tid på arbetsplatsen.

Kontroll för aktivitet Gröna slingan (arbetat med Gröna slingan varje vecka (n=38), 
varje månad (n=9), ingått i interventionsgrupp men ej varit aktiv (n=11), 
kontrollgrupp n=42)



Resultat frågeställning 1: Inflytande

2022-11-1518

Inga signifikanta skillnader ses 
avseende inflytande. Indikation finns 
för ev. effekt då skillnad ses på 10% 
nivå men ej på 5% nivå (p=0,10).

Vid kontroll för ålder, tid på 
arbetsplatsen och aktivitet med Gröna 
slingan fanns inga signifikanta 
skillnader.
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Resultat frågeställning 2:  Krav i arbetet

2022-11-1519

Inga signifikanta skillnader i 
kvantitativa krav, arbetstempo, 
känslomässiga krav i jämförelser 
mellan interventionsgrupp resp. 
kontrollgrupp.

Vid kontroll för ålder, tid på 
arbetsplatsen och aktivitet med 
Gröna slingan fann vi en signifikant 
skillnad på känslomässiga krav. 
Möjlig orsak/tolkningar. 
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Resultat frågeställning 3: Stöd i arbetet

2022-11-1520

Inga signifikanta skillnader ses 
avseende social gemenskap mellan 
interventionsgrupp. Indikation finns för 
ev. effekt då skillnad ses på 10% 
signifikansnivå men ej på 5% nivå 
(p=0,082) .

Ingen signifikant skillnad mellan 
interventionsgrupp och kontrollgrupp 
avseende socialt stöd från överordnad. 

I kontroll för ålder, tid på arbetsplatsen 
och aktivitet med Gröna slingan fanns 
inga signifikanta skillnader i social 
gemenskap eller socialt stöd från 
överordnad.
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Resultat frågeställning 4: Stressrelaterad psykisk ohälsa

2022-11-1521

Ingen signifikanta skillnader mellan 
interventionsgrupp resp. 
kontrollgrupp på frågorna som mätte 
stress resp. sömn. 

Vid kontroll för ålder, tid på 
arbetsplatsen eller aktivitet med 
Gröna slingan fanns inga signifikanta 
skillnader avseende stress resp. sömn.
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Kompletterande frågor: Hur upplevs metoden Gröna slingan?

2022-11-1522

Kompletterande frågor till medarbetarna vid 3-månaders resp. 6 månaders 
enkäten. 

Svar från 6-månaders enkäten från de som även ingått i studien i januari dvs. 
samma grupp som tidigare (n=58). Skala 1-5 från ”Instämmer inte alls” till 
”Instämmer helt”.



Upplevelser  Gröna slingan (deltagit sex månader, minst varje vecka, n=58)

2022-11-1523

56,9

39,7

3,4 0 0

Metoden är enkel att använda

Instämmer helt Instämmer Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls

97 % instämmer helt eller 
instämmer



Upplevelser  Gröna slingan (deltagit sex månader, minst varje vecka, n=58)

2022-11-1524

46,6

36,2

13,8
1,7 0

Arbetssättet är anpassat efter verksamhetens
förutsättningar

Instämmer helt Instämmer Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls

83 % instämmer helt 
eller instämmer



Upplevelser Gröna slingan (arbetat med G.S sex månader, minst varje vecka, n=58)

2022-11-1525

46,6

37,9

13,8
0 1,7

Ger ett bra stöd till arbetsplatsens arbetsmiljöarbete

Instämmer helt Instämmer Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls

85% instämmer helt eller 
instämmer



Upplevelser  Gröna slingan (deltagit sex månader, minst varje vecka, n=58)

2022-11-1526

20,7

39,7

32,8

1,7

5,2

Arbeta enligt metoden är för tidskrävande

Instämmer helt Instämmer Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls

72,5% Instämmer helt eller 
instämmer. 

OBS: Omvänd fråga och resultatet
skiljer sig mycket från övriga svar. 
Kan en del ha svarat fel? Eller är 
det många fördelar men de tycker 
att det tar för mkt tid? Finns här 
skillnader i hur man arbetat med 
Gröna slingan? Tid på dagen,
möjlighet att samtals etc.?  
Behöver utforskas vidare.



2022-11-1527

39,7

43,1

17,2
0 0

Gröna slingan har bidragit till ökad delaktighet

Instämmer helt Instämmer Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls

Upplevelser Gröna slingan (arbetat med G.S sex månader, minst varje vecka, n=58)

83% Instämmer helt 
eller instämmer



2022-11-1528

29,3

39,7

24,1

3,4 3,4

Gröna slingan har bidragit till en bättre arbetsmiljö

Instämmer helt Instämmer Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls

Upplevelser Gröna slingan (arbetat med G.S sex månader, minst varje vecka, n=58)

69% instämmer helt 
eller instämmer



Sammanfattningsvis

2022-11-1529

Resultaten påvisade inga signifikanta skillnader mellan IG och KG under studieperioden. En 
viss indikation på att metoden bidrar till ökat inflytande och social gemenskap ses men 
populationen är för liten för att säkerställa effekt.

Utvärderingen av medarbetarnas upplevelse framkommer en positiv bild, majoriteten 
beskriver att metoden är enkel att använda, ökar delaktigheten och bidrar till en bättre 
arbetsmiljö. 

Då flera enheter forts. arbeta med metoden och chefer också upplever att den ger ett stöd 
till SAM i vardagen har vi forts. förhoppningar om metoden. 

Fortsatt forskning:

En större population med randomiserade enheter. Bättre kontroll/kunskap kring hur
metoden tillämpas. Då arbetsmiljö- och patientsäkerhet är ”två sidor av samma mynt” ser vi 
flera fördelar med en integrering. Digitalisera för minskad administration/förenkla 
utbildning. 



Reflektion och frågor –om studien och resultaten?

2022-11-1530



2022-11-1531

För kontakt och frågor:

Ann-Sofie Ersson, ST-psykolog vid Regionhälsan, projektledare. 
ann-sofie.ersson@regionvastmanland.se

Malin Lohela Karlsson, HR-strateg arbetsmiljö, med. dr., 
projektansvarig. 
malin.lohela.karlsson@regionvastmanland.se

Referenser nästa sida. 

Tack för att ni lyssnade!

mailto:ann-sofie.ersson@regionvastmanland.se
mailto:malin.lohela.karlsson@regionvastmanland.se


Referenser:

2022-11-1532

Om metoden Gröna korset:
Schwarz et. al (2020). Evaluation of the Green Cross method regarding patient safety culture and incidence reporting. Journal of Clinical Nursing, 30, 830-839. 

Om metoden Gröna slingan: https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/5-steg-till-friskare-arbetsplats-med-daglig-bedomning/

Ersson, A. (2022) Kan daglig systematisk reflektion bland vårdpersonal förbättra arbetsmiljön och förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa? Specialistarbetet inom arbets- och org. psykologi, 
Specialistutbildningen för psykologer, Sveriges Psykologförbund 2022.

Reflekterande gruppsamtal i kontaktyrken/förebygga stress: 
Bateman et. al (2020). Death Cafés for prevention of burnout in intensive care unitemployees: study protocol for a randomized controlled trial (STOPTHEBURN). Trials, 21, 1019. 
Juréhn et. al (2020). Förekomst, utveckling och konsekvenser av emotionella krav för nya professionella inom kontaktyrken. En longitudinell studie av relationen mellan emotionella krav och 
upplevelser av stress. Karolinska institutet. Rapport B2020:1. 
Peterson et. al. (2008). Reflecting peer-support groups in the prevention of stress and burnout: randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing, 63 (5), 506-516.

Reflekterande gruppsamtal metod/ ”hur”:
Halamek et.al (2019). Using briefing, simulation and debriefing to improve human and system performance. Seminars in Perinatology, 43. 
Sawyer et. al (2016). More Than One Way to Debrief. A Critical Review of Healthcare Simulation Debriefing Methods. Society for Simulation in Healthcare, 11 (3), 209-217. 
Tannenbaum & Cerasoli (2013). Do team and individualdebriefs enhance performance? A Meta-Analysis. Human Factors, (55), 231-45.
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