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Sammanfattning
Bakgrund
Arbetet inom vården innebär en hög arbetsbelastning och stressnivå hos vårdpersonalen, och
påverkas ofta av större organisatoriska förändringar.
Syfte
Detta projekt syftar till att undersöka förekomst av stress hos anställda på Älvsjö vårdcentral,
och hur denna påverkas av byte av journalsystem.
Material och metod
Stressnivån mättes med hjälp av enkäten MBI-GS, som fick fyllas i före och efter journalsystembytet. Samtliga anställda på vårdcentralen, förutom barnavårdscentralen, tillfrågades om
att medverka i studien. 35 kompletta enkäter insamlades vid första undersökningen och 31
kompletta enkäter vid andra undersökningen. Resultaten jämfördes mellan grupper före och
efter journalsystembytet avseende yrke, kön, tidigare erfarenhet av TakeCare och anställningslängd.
Resultat
Vi fann medelhöga stressnivåer inom samtliga yrkeskategorier, men läkarna skattade en något
högre stressnivå än övriga yrkesgrupper. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden hittades
vid jämförelse av läkare och sjuksköterskor inom frågekategorin prestationsförmåga vid första
enkättillfället. Inga andra statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas vid jämförelse av de
övriga grupperna.
Diskussion
Det förekommer stress på Älvsjö vårdcentral, och den har sannolikt påverkats av journalsystembytet, men denna studie kan pga sin utformning med få deltagare inte leda till konklusiva
slutsatser. Fler studier behövs, då det är relevant, ur en patientsäkerhetssynpunkt, att framtida
stora organisationsförändringar sker med bästa möjliga förberedelse.
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Bakgrund
Arbetet inom vården är mycket krävande, med en hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser i form av personal och tid, vilket resulterar i en hög stressnivå för samtliga berörda yrkeskategorier på kliniken. Detta belyses tydligt bl.a. i de rapporter som har presenterats av Revisionsenheten i Västra Götalandsregionen1, och som beskriver resultatet av den undersökning
som genomfördes 2001 med enkäter som skickades ut till samtliga anställda inom Västra Götalandsregionen. Vidare har den amerikanska MEMO-studien2 påvisat att stressnivåer hos
läkare inom primärvården och sannolikheten för dem att begå misstag är beroende av det organisatoriska klimatet och kontorsmiljön. Höga stressnivåer på arbetsplatsen riskerar att leda
till sämre arbetskvalitet och tillfredsställelse hos de anställda3, sämre hälsa och ökad risk för
såväl kardiovaskulär sjukdom4 som för utbrändhet5,6, men kan också resultera i en ökad risk
för förtidspensionering7.
Stockholms läns landsting tog 2008 beslut om att införa journalsystemet TakeCare i hela
landstinget. Införandet har påbörjats och beräknas preliminärt vara klart år 2012. Flertalet
vårdcentraler hade tidigare under många år använt Prof Doc III. Man har från landstingets
sida som regel valt att inte föra över journaler från de gamla journalsystemen till det nya.
Sjukvårdspersonal tvingas därför, i ett övergångsskede, att arbeta med två journalsystem samtidigt, varav TakeCare är tämligen obekant för de flesta anställda. Denna övergångsperiod av
dubbla journalsystem kräver förstås mer tid än vid hantering av endast en patientjournal, samtidigt som det innebär en potentiell risk för minskad patientsäkerhet och sämre patientbemötande8.
Många studier har gjorts i flera länder avseende övergången från pappersjournaler till elektroniska journalsystem och resultaten av implementeringen av de nya datasystemen och dess
effekter på bl.a. patientsäkerhet, kostnader, tillfredsställelse och effektivitet hos de anställda.
Sådana studier borde inkludera Human Factors Engineering och hur man kan använda sig av
dess kunskaper för att bl.a. anpassa systemen till människan och inte tvärtom, eliminera eller
minimera misstag och därmed förbättra patientsäkerheten samt för att skapa ekonomiskt effektiva system9. Det finns dock mycket begränsad information om liknande studier om effekterna av byte mellan två olika elektroniska journalsystem.
På Älvsjö vårdcentral planerades byte av journalsystem från ProfDoc III till TakeCare under
2011. Man har där erbjudit berörd vårdpersonal en begränsad basutbildning, och under en
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mycket begränsad period efter journalsystembytet kommer de anställda att ha minskade produktionskrav där patienterna kommer att bokas på något längre mottagningstider i ett försök
att kompensera för den extra tid som går åt vid hantering av de dubbla journalsystemen. Det
är okänt hur dessa förändringar på arbetsplatsen påverkar stressnivån hos de anställda.
Ett mätinstrument som ofta används i vetenskapliga studier för att mäta stress och utbrändhet
på en arbetsplats kallas Maslach Burnout Inventory Manual – General Survey (MBI-GS)10.
Detta har formatet som en enkät och det kan användas på alla arbetsplatser oavsett yrkeskategori hos de anställda.
Ytterligheten utbrändhet delas in i de tre dimensionerna emotionell utmattning, cynism och
minskad personlig prestation11. Genom att sammanställa poängen som skattas inom varje enskild dimension kan man göra jämförelser inom respektive dimension mellan olika grupper av
anställda på vårdcentralen. Man kan därefter kategorisera stressnivån som ”låg”, ”medel” och
”hög”, enligt förbestämda cut-off nivåer baserade på data från studier av amerikanska vårdutövare12.
Studier har visat att stressnivån hos anställda på en arbetsplats ofta påverkas av förändringar
av den struktur och de rutiner som är gällande på arbetsplatsen, och man har i den svenska
Hakulstudien13 kunnat påvisa att omorganisation kan vara en bidragande faktor till utbrändhet. I studien fann man att de studiepersoner som varit med om en organisationsförändring
under det senaste året uppfyllde kriterierna för utbrändhet i dubbelt så hög grad jämfört med
dem som inte hade genomgått organisationsförändringar14.
Det är viktigt att påpeka att enkäten MBI-GS inte ensamt kan användas för att sätta diagnos
på utbrändhet, utan det krävs även en klinisk undersökning och bedömning. Resultaten av
enkätundersökningen kan dock ses som indikatorer på den stressnivå som de anställda upplever, och därmed potentiella risker för ett dåligt välbefinnande samt för en minskad patientsäkerhet.
Denna studie avser inte att studera patientsäkerhetsaspekterna direkt utan endast indirekt genom att mäta stressnivåer, som i sin tur utgör en av många risker för medicinsk felbehandling.
Om resultatet av studien pekar på att stressnivån tydligt ökar efter journalsystembytet kan
man gå vidare med att mer i detalj studera hur detta påverkar patientsäkerhet och patientbemötande, göra en jämförande studie mellan olika vårdcentraler samt försöka finna vilka meto4

der som bäst förebygger eller minimerar negativa effekter vid liknande organisationsförändringar.

Syfte
Detta projekt syftar till att undersöka förekomst av stress hos anställda på Älvsjö vårdcentral,
och hur denna påverkas av byte av journalsystem.

Frågeställningar
•

Hur skattar de olika yrkeskategorierna sina stressnivåer på Älvsjö Vårdcentral? Finns
det en skillnad mellan yrkeskategorierna?

•

Förekommer det könsrelaterad skillnad i stressnivåerna?

•

Påverkas stressnivåerna av tidigare erfarenhet av TakeCare?

•

Hur påverkas stressnivåerna av ett journalsystembyte?

•

Påverkas de olika yrkeskategoriernas stressnivåer olika mycket av journalsystembytet?

Metod
Population
Samtliga anställda på Älvsjö vårdcentral tillfrågades om att ingå i studien (bilaga 1). Barnvårdcentralen (BVC) var de enda som inte inkluderas då de inte berördes av journalsystembytet.
En första enkät (bilaga 2) delades ut en vecka före bytet av journalsystem och en uppföljande
identisk enkät delades ut 19 veckor efter journalsystembytet. Det första enkättillfället reflekterade en turbulent period med omfattande förberedelser inför journalsystembytet men med ett
välinarbetat aktuellt journalsystem. Det andra enkättillfället reflekterade en relativt lugn och
stabil period då de anställda hade hunnit bekanta sig med och delvis vänja sig vid det nya systemet och de rutinförändringar som det medförde, men där man fortfarande behövde använda
dubbla system.
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Studien påbörjades av min kollega Karin Lodin, som planerade och genomförde den första
enkätundersökningen. Då Karin senare bytte inriktning på sitt arbete övertog jag projektet,
efter muntligt godkännande av verksamhetschef och studierektor.
De anställda på vårdcentralen delades in i 7 grupper beroende på yrke (bilaga 3). Enkäterna
kodades efter grupptillhörighet 1-7 samt enkätnummer 1 och 2. Som tack för deltagandet i
studien har en TIA-lott delats ut.
Förutom byte av journalsystem skedde andra större förändringar på Älvsjö vårdcentral under
hösten 2010 och våren 2011 som berörde samtliga anställda och som kan ha påverkat stressnivåerna (bilaga 4).
De förändringar som ägde rum fram till och med den andra enkätperioden och som kan tänkas
ha påverkat undersökningsresultaten, har tillsammans med verksamhetschefen kategoriserats
och dokumenterats i projektet.
Enkät

Projektet är en prospektiv kvantitativ studie baserad på en standardiserad enkät (MBI-GS
Swedish version, bilaga 2). Enkäten består av 16 frågor rörande känslomässig utmattning (5
frågor), cynism (5 frågor) och prestationsförmåga (6 frågor). Frågorna besvaras på en skala
från 0 ”aldrig” till 6 ”varje dag”.
MBI-GS beskriver en process på ett kontinuum från engagemang mot utbrändhet15, och mäter
huvudsakligen följande faktorer:
•

hög arbetsbelastning utan möjlighet till återhämtning

•

bristande kontroll över det egna arbetet, bristande handlingsutrymme, otydlig
rollfördelning och rollkonflikter

•

brist på erkänsla för det man har åstadkommit i arbetet

•

bristande arbetsgemenskap

•

orättvisor

•

värderingskonflikter

Frågorna rörande prestationsförmåga är formulerade på sådant sätt att en högre siffra indikerar en lägre stressnivå, medan en högre siffra på de övriga frågorna innebär en högre stressni6

vå. Därför kan man inte direkt beräkna en total slutsiffra på hela enkäten som ett mått på utbrändhet, utan måste först omvandla de siffror som berör nedsatt prestationsförmåga så att de
blir inverterade och i likhet med övriga frågor får ett positivt samband till stressnivån.
Arbetshypoteser för studien
Signifikanta skillnader kan ses mellan olika yrkeskategorier före och efter journalsystembytet,
och läkare upplever en högre stressnivå än övriga yrkeskategorier.
Ingen signifikant skillnad i stressnivåer förekommer mellan könen.
Tidigare erfarenhet av TakeCare ger en signifikant mindre stressnivå efter journalsystembytet.
Stressnivån ökar signifikant efter journalsystembytet.
Statistik
Kruskall-Wallis och Mann-Whitney Rank Sum test (p<0,05) för icke parametriska data, användes för att studera skillnader mellan flera olika grupper, före och efter journalsystembytet.
Den statistiska beräkningen utfördes i programmet SPSS.

Etiska överväganden
Denna studie avser att med hjälp av en enkät kartlägga stressnivåer hos personalen på en
vårdcentral inför och efter ett byte av ett journalsystem. Inga patientdata kommer att ingå.
Det finns en risk för integritetsintrång gentemot personalen. Data kommer dock att avidentifieras, kodas och behandlas konfidentiellt där ingen enskild individ kommer att kunna identifieras. Resultat kommer att redovisas på gruppnivå.
Då administrativa pålagor, dubbelarbeten, vårdprogram och nya rutiner samt system introduceras ses förlängda inlärningskurvor. Samtidigt finns det ofta otillräckligt med avsatt tid för
hantering av detta. Studien bedöms därför vara viktig för personalens arbetssituation och mående men även för en framtida ökad patientsäkerhet
Alla anställda har fått skriftlig information om enkäten och dess syfte, samt information om
att deltagandet är helt frivilligt och att detta när som helst kan avbrytas utan någon motivering. Tillstånd för att genomföra studien erhölls från berörd verksamhetschef.
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Resultat
Under första undersökningsperioden tilldelades 40 personer enkäter varav 35 svarade. Samtliga enkäter var komplett ifyllda. Under andra undersökningsperioden tilldelades 41 personer
varav 35 svarade. Av dessa var 4 enkäter inkomplett ifyllda, och exkluderas därför från resultatet.
Enkäten var utformad så att deltagarna kunde delas in i sju olika yrkeskategorier, både för att
det vore intressant att studera skillnaderna, men också för att kunna ha så mycket information
som möjligt för jämförelse vid eventuella framtida uppföljande studier. Men då antalet deltagare i studien var relativt få, samt för att få bättre överblick, har vi slagit samman de studerade
yrkesgrupperna så att grupp 1, 2 och 3 bildar en sköterskegrupp, grupp 4 och 5 bildar en läkargrupp och grupp 6 och 7 bildar en administrativ grupp.
Enligt Maslachs manual kan man dela in totalsumman av MBI-GS i nivåerna låg, medel och
hög (tabell 1).

Kategori
Låg
Medel
Hög
Prestationsförmåga
0 - 23 24 - 29 29 eller mer
Känslomässig utmattning
0-7
8 - 15
16 eller mer
Cynism
0-5
6 - 12
13 eller mer
Tablell 1: Skattningsnivåer i MBI-GS enligt Maslach

Vid första enkättillfället (före journalsystembytet) ser man en medelhög nivå av känslomässig
utmattning, cynism och prestationsförmåga för alla yrkesgrupper sammanslagna (tabell 2).
Sköterskegruppen uppnår en hög nivå av prestationsförmåga, samt medelhöga nivåer av cynism och känslomässig utmattning. De övriga yrkesgrupperna läkare och administrativ grupp
skattar medelhögt inom samtliga frågekategorier. Värt att notera är dock att läkarna skattade
sämre än övriga grupper inom samtliga frågekategorier.
Vid andra enkättillfället (efter journalsystembytet) visar resultaten av undersökningen också
medelhöga nivåer för alla tre frågekategorier för samtliga yrkesgrupper sammanslagna (tabell
2). Sköterskegruppen uppvisar åter en hög nivå av prestationsförmåga och medelhöga nivåer
av cynism och känslomässig utmattning. De övriga två yrkesgrupperna skattar medelhögt
inom samtliga frågekategorier, förutom cynism där den administrativa gruppen hamnar på en
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låg nivå. Även här skattar läkarna en högre stressnivå, även om administrativa gruppen får
samma poäng på prestationsförmåga.
När vi har inverterat resultatet för prestationsförmåga och beräknat en totalpoäng för hela enkäten ser man att läkarna även nu skattar de högsta stressnivåerna, både före och efter journalsystembytet (tabell 2). Sjuksköterskorna når lite högre stressnivå vid andra undersökningen
jämfört med första undersökningen, medan övriga yrkesgrupper når aningen lägre nivåer.

Prestationsförmåga

Känslomässig
Totalpoäng
Cynism
utmattning

Sköterskor
31
14
7
25,2
enkättillfälle 1
Läkare enkät27
15
10
34,3
tillfälle 1
Admin enkät28
10
6
23,6
tillfälle 1
Sköterskor
31
14
8
27,5
enkättillfälle 2
Läkare enkät28
17
9
33,5
tillfälle 2
Admin enkät28
9
5
22,2
tillfälle 2
Tabell 2: Resultat av MBI-GS. Totalpoäng avser genomsnittsvärde för alla anställda efter invertering (högre poäng indikerar högre stressnivå).

Det föreligger dock inte någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna då vi utför analys med Kruskall-Wallis, vare sig vid första eller vid andra enkättillfället (p = 0,128 respektive p = 0,528).
Vi använder samma metod för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna inom de enskilda frågekategorierna. Analys med Kruskall-Wallis visar att den enda
statistiskt signifikanta skillnaden förekommer i kategorin prestationsförmåga vid första enkättillfället, och vidare visar Mann-Whitney Rank Sum test att skillnaden finns mellan grupperna
läkare och sköterskor (tabell 3, p = 0,004), dvs sköterskorna skattade den egna prestationsförmågan högre än vad läkarna gjorde före journalsystembytet. Inga statistiskt signifikanta
skillnader kan ses mellan yrkesgrupperna under den andra undersökningsperioden.
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Frågekategori

Prestationsförmåga

Yrkesgrupp

Enkättillfälle 1
P

Enkättillfälle 2
P

Sköterskor Läkare

0,004

0,446

Admin

0,305

0,573

Sköterskor Admin

0,131

0,916

Sköterskor Läkare

0,581

0,313

Admin

0,115

0,573

Sköterskor Admin

0,238

0,268

Sköterskor Läkare

0,103

0,832

Admin

0,057

0,515

Sköterskor Admin

0,728

0,185

Läkare

Känslomässig
Läkare
utmattning

Cynism

Läkare

Tabell 3: Mann-Whitney Rank Sum test.

Vid jämförelse mellan de som hade tidigare erfarenhet av TakeCare och de utan tidigare erfarenhet av journalsystemet ses att de utan tidigare erfarenhet mäter endast något högre stressnivåer före journalsystembytet, men efter bytet ses en klart högre stressnivå för dem som saknade tidigare erfarenhet av det nya journalsystemet (tabell 4). Eftersom dessa data inte är parade utför vi jämförande analyser endast mellan grupperna vid samma enkättillfälle, och ingen
statistiskt signifikant skillnad kan då påvisas (p = n.s. med Mann-Whitney Rank Sum test).
Jämförelse av genomsnittspoäng mellan kön eller anställningslängd ger inte lika stora skillnader, och inte heller här ses det någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna.
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Enkättillfälle 1 P Enkättillfälle 2 P
Tidigare erfarenhet av TC
32
22
0,323
0,219
Ingen tidigare erfarenhet av TC
27
31
Anställd mer än ett år
Anställd mindre än ett år

28
0,900
30

29
1,000
27

Man
Kvinna

31
0,454
27

29
0,887
28

Tabell 4: Genomsnittspoäng på MBI-GS avrundat till närmaste heltal. P beräknad med MannWhitney Rank Sum test.

Diskussion
Vid en direkt granskning av resultatet framkommer det således en viss skillnad i stressnivåer
mellan yrkesgrupperna både före och efter journalsystembytet, med högre genomsnittliga nivåer för läkarna vid båda undersökningarna, men en statistiskt signifikant skillnad kunde endast hittas mellan läkare och sköterskor inom kategorin prestationsförmåga före journalsystembytet. Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader hittades. Man kan också se tecken på
högre stressnivå hos dem som ej tidigare hade arbetat med TakeCare, men inte heller här kunde någon statistiskt signifikans påvisas. Inga uppenbara skillnader hittas när man jämför kön
eller anställningslängd.
P.g.a. studiens utformning, med en kodning som omöjliggjorde spårning av enkäter till enskilda individer och olika antal deltagare vid enkättillfällena, gick det inte att utföra analyser
av parade data. Då man jämför medelvärden förefaller det inte finnas någon större skillnad
mellan enkättillfällena, men vi kunde alltså inte jämföra stressnivåerna vid de två undersökningarna med statistik metod. Man kan därför med all rätt kritisera valet av kodningsmetod,
då vi på detta vis misslyckades med att besvara en central fråga i studien.
En annan svaghet med denna studie är att antalet deltagare i undersökningen var få, och typ II
fel kan inte uteslutas pga att studien med största sannolikhet hade för låg power.
En fördel med enkätundersökningen är att nästan hela vårdcentralen kunde inkluderas i studien, vilket bidrar till en mer övergripande bild av stressnivåerna. Möjligen skulle man kunna
11

ha använt en annan enkät än MBI-GS som ett mått på stressnivå då MBI-GS egentligen är
utformad för att mäta utbrändhet, och dess utformning kanske inte är optimal för denna typ av
studie, utan det kan finnas bättre metoder för att nivåbestämma stress och andra patientsäkerhetsrisker. Man kan också spekulera i om valet av tidpunkter för att genomföra undersökningarna var optimal för att fånga en skillnad mellan grupperna. T.ex. kunde första undersökningen ha skett långt tidigare före journalsystembytet, för att försäkra sig om minimal påverkan av
den föreliggande förändringen på stressnivåerna, och andra undersökningen c.a. någon vecka
efter journalsystembytet, då stressnivåerna sannolikt var som högst. Vidare kan man fundera
på om det räcker med två undersökningstillfällen, eller om fler undersökningar skulle ha gett
en bättre bild av förändringen av stressnivåerna efter journalsystembytet, något som bör
betänkas vid framtida studier.
En möjlig orsak till att inte alla tillfrågade lämnade in en ifylld enkät kan vara att de helt enkelt glömde att besvara den, då den delades ut i respektive postfack och på så vis lätt kunde
försvinna i pappershögen, och andra sätt att dela ut enkäten skulle kanske ha lett till fler inlämnade enkäter. En pressande arbetssituation med tidsbrist eller oplanerad frånvaro pga t.ex.
sjukdom kan också leda till ej inlämnade eller otillräckligt ifyllda enkäter. En alltför hög
stressnivå skulle möjligen också kunna leda till alltför lågt engagemang och ointresse av att
delta i undersökningen.
Man måste komma ihåg att många andra faktorer förutom journalsystembytet, både på arbetsplatsen och utanför, kan ha påverkat stressnivåerna, och på så vis påverkat resultatet av studien. De förändringar utöver journalsystembytet som skedde på vårdcentralen och som har tagits upp i studien endast är ett fåtal, och de anställda har inte heller tillfrågats om vad de själva
upplevde som stressande.
Man kan också fundera kring betydelsen av otillräcklig förberedelse inför journalsystembytet,
och på vilket sätt den korta och mycket basala personalutbildningen, hantering av dubbla
journalsystem och ökad arbetsbörda med alltför korta mottagningstider påverkar patientsäkerheten och patientbemötandet. Ytterligare studier behövs för att belysa detta och kartlägga
stressnivåer hos vårdpersonal vid olika typer av förändringar inom sjukvården, särskilt då
denna yrkesgrupp ständigt omges av många krav och ”måsten” från både patienter och myndigheter, med alltför lite tid till eftertanke, problemlösning, utbildning eller konsultation av
kollegor.
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Bilaga 1

Informationsbrev
Hej!
Som ett delmoment i VESTA-projektet kommer jag att genomföra en enkätundersökning
bland anställda på Älvsjö vårdcentral. Syftet med undersökningen är att mäta förekomst av
stress hos anställda före och efter bytet av journalsystem till TakeCare.
Det är frivilligt att delta i undersökningen, och det sker anonymt, alla svar hanteras konfidentiellt och kan inte knytas till en enskild individ.
Första undersökningsperioden kommer att infalla veckan före journalsystembytet, och den
andra perioden kommer att hamna ca 6 månader efter bytet. En redovisning av undersökningsresultaten planeras för hela vårdcentralen när studien är genomförd.
Som tack för deltagande kommer en TIA-lott att delas ut.
Jag hoppas att så många som möjligt vill delta i undersökningen.

Med vänliga hälsningar
Kaveh Izadkhasti
ST-läkare
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MBI-GS – Swedish version

Nedan följer 16 påståenden om känslor som kan uppstå i samband med arbete.
Läs igenom varje påstående och tänk efter om du har känt så om ditt arbete.
Om du aldrig har haft denna känsla, sätt en nolla, ”0”, i kolumnen framför påståendet.
Om du känt på detta sätt, ange hur ofta du känt så i samband med ditt arbete genom att skriva
den siffran (från 1 till 6) som bäst passar in. Den skala du ska använda ser du nedan:

HUR OFTA?

0
Aldrig

1
Några gånger
per år eller
mindre

2
Någon
gång per
månad

3
Några
gånger per
månad

4
Någon
gång per
vecka

5
Några gånger
per vecka

1

....... Jag känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete.

2

....... Jag känner mig helt slut när arbetsdagen är över.

3

....... Jag känner mig trött när jag går upp på morgonen för att möta en ny arbetsdag.

4

....... Att arbeta under en hel dag är verkligen påfrestande för mig.

5

....... Jag kan effektivt lösa de problem som uppstår i mitt arbete.

6

....... Jag känner mig utbränd av mitt arbete.

7

....... Jag känner att jag bidrar effektivt till organisationens verksamhet.

8

....... Jag har blivit mindre intresserad av mitt arbete sedan jag började detta jobb.

9

....... Jag har blivit mindre engagerad av mitt arbete.

6
Varje
dag

10 ....... Enligt min egen åsikt gör jag ett bra jobb.
11 ....... Jag känner mig upprymd när jag åstadkommer något i arbetet.
12 ....... Jag har utfört många värdefulla saker i det här jobbet.
13 ....... Jag vill bara sköta mitt arbete och inte bli störd av annat.
14 ....... Jag har blivit mer tveksam om värdet av mitt arbete.
14

15 ....... Jag betvivlar att mitt arbete betyder något.
16 ....... Jag är säker på att jag är effektiv och får saker och ting gjorda på jobbet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slutligen ber jag dig fylla i följande i följande uppgifter om dig själv:
Kön

....... Man
....... Kvinna

Anställd på Älvsjö VC

.... mindre än ett år
.... mer än ett år

Yrkesgrupp

.... Sjuksköterska, DSK, MSK, fotvård med huvudsaklig placering på VC
.... Hemsjukvård
.... Laboratorium, USK
.... Läkare, vikarierande läkare, distriktsläkare
.... ST-läkare
.... Administrativ personal, sekreterare
.... Annat

Jag har tidigare arbetat i Take Care (utöver läsrättigheter)
.... ja
.... nej
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Yrkeskategorier hos anställda på Älvsjö vårdcentral (exklusive BVC)

Grupp 1

Sjuksköterska, distriktssköterska, mottagningssköterska, fotvårdare

Grupp 2

Hemsjukvård

Grupp 3

Laboratoriepersonal, undersköterska

Grupp 4

Läkare, vikarierande läkare, distriktsläkare

Grupp 5

ST-läkare

Grupp 6

Administrativ personal, sekreterare

Grupp 7

Annat
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Förändringar som ägde rum på Älvsjö VC under hösten 2010 och våren 2011

Personalförändringar
1 distriktsläkare, 1 ST-läkare, 4 läkarvikarier,
1 distriktssköterska, 1 SSK, 1 kurator
3 ordinarie distriktsläkare, 2 läkarvikarier, 1
sekreterare, 2 distriktssköterskor

Anställdes
Slutade / pensionerades
Periodvis frånvarande
(pga randning, projektarbete etc)

6 ST-läkare

Övriga förändringar
Byte av telefonisystem inklusive samtliga telefonnummer
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