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Abstract  
Östergötland County Council has begun to implement “Lean-Thinking" in healthcare service. 

Staff at healthcare service has experienced new challenges. Health care quality cannot 

anymore be measured only by medical treatment results, other factors are of importance, for 

example accessibility. 

The management of the health centre “Cityhälsan Söder” wished to identify problems that 

affect patient flow and requested proposals for improvements which could increase the 

number of patients cared for at Blood Pressure-department and Asthma/COL- department.  

For the mapping of the activities performed by a nurse during a working day, two data 

collection methods were used: observation and survey. Collected data were analysed in 

relation to the frame of reference concerning theories of Lean healthcare and logistics. Focus 

in the identification of problems was to improve the utilization of nursing time to allow more 

patient visits.   

In the analysis eight types of wastes are especially used: overproduction, waiting, 

transportation, extra-processing, inventory, motion, defects and non-utilised skills. From the 

healthcare logistics point of view, the cancelations problem, lack of resources and matching 

capacity with demand was also analysed.  

To increase staff knowledge of how service may work better it was suggested to take 

advantage of the staff's creativity by expanding the personnel’s perception of patient flow in 

order to match capacity with demand. Other proposals concerned waiting-list management, 

which aims to introduce direct time booking of upcoming patient visits at both departments, 

freeing administrative time that can be spent to accommodate more patients. To standardize 

medical examinations on Asthma/COL-departments is also a proposal.  

IT-solutions for both departments may also create opportunities for more patient visits. A film 

that prepares the patient by teaching the correct blowing technique for the visit on 

Asthma/COL-department may accelerate medical examinations and free time that can be used 

better.  

  



 
 

Sammanfattning 
Landstinget i Östergötland har börjat implementera ”Lean-Thinking” i vårdverksamheter. 

Personal i vårdverksamheter upplever nya utmaningar. God vård mäts inte längre enbart i 

medicinska resultat utan andra faktorer, som är av betydelse, är exempelvis tillgänglighet. 

Ledningen på vårdcentralen Cityhälsan Söder önskade kartlägga vilka problem som påverkar 

patientflödet, samt ta fram förslag på förbättringsåtgärder, som kan öka antalet patientbesök 

på Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen. 

Vid kartläggning av de aktiviteter som en sjuksköterska utför under en arbetsdag har två 

datainsamlingsmetoder använts: observationer och enkät. Insamlade data analyserades i 

relation till vetenskaplig referensram, som berör teorier om Lean och vårdlogistik. Fokus vid 

identifiering av problemen lades på att förbättra utnyttjandet av sjuksköterskornas tid för att 

skapa förutsättningar för fler patientbesök.  

Vid analyser användes framförallt verktyget åtta slöserier vilka är: överproduktion, väntan, 

transport, överarbete, lager, rörelse, fel och outnyttjad kreativitet. Ur vårdlogistikens 

perspektiv gjordes även en del analyser som förknippades med återbudsproblemet, resursbrist 

och matchning av kapacitet mot behov.  

Att öka personalens kunskap om hur verksamheten kan fungera bättre genom att utnyttja 

personalens kreativitet är exempel på förslag som vidgar personalens helhetssyn på 

patientflödet och underlättar förbättringsarbete för att matcha behovet mot efterfrågan. Andra 

konkreta åtgärdsförslag berör väntelistehanteringen vilket går ut på att införa direktbokningen 

av tider för kommande patientbesöken på båda mottagningarna vilket frigör administrativ tid 

som kan ägnas åt att ta emot fler patienter. Att standardisera undersökningsmomenten på 

Astma/KOL-mottagningen är också ett konkret förslag.  

IT-lösningar för båda mottagningarna kan också skapa förutsättningar för fler patientbesök. 

En film som förbereder patienten genom att lära ut rätt blåsteknik inför besöket på 

Astma/KOL-mottagningen kan påskynda undersökningsmomenten och frigöra tid som kan 

användas för att ta emot fler patienter.   



 
 

Förord  
Med detta examensarbete, som omfattar 16 högskolepoäng, avslutas studierna på programmen 

Flygtrafik och Logistisk samt Samhällets logistik vid Linköpings Tekniska Högskola.  

Vårdcentralen Cityhälsan Söder har gett oss uppdraget att identifiera problemområden på 

Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen samt att föreslå åtgärder som kan 

leda till ett bättre patientflöde och fler patientbesök.  

Ett tack riktas till examinatorn Krisjanis Steins för den konstruktiva kritiken så att arbetet 

förbättrats. Ett varmt och innerligt tack vill vi ge vår handledare Maria Johansson för all hjälp, 

alla nya infallsvinklar samt inspiration under skrivprocessen.   

Det är viktigt att påpeka att utan samarbetet med vårdcentralens arbetsledning och 

mottagningarnas personal skulle vi inte kunnat genomföra arbetet. Tack för ert engagemang 

och intresse. 

Vi vill även rikta ett stort tack till de som har språkgranskat rapporten.  

Sist, men inte minst, tackar vi våra familjer och vänner då de har gett oss stöd och motiverat 

oss till att arbeta vidare.  

 

 

Norrköping, oktober 2014-10-01 

 

 

 

 

 

 Neeran Al-ani Mireille Boutros 

  



 
 

Läshänvisningar  
Nedan presenteras en sammanställning över rapportens kapitel med en kort beskrivning av 

innehållet. Presentationen ger läsaren en överblick av rapportens innehåll. Kapitlen är: 

Kapitel 1. Inledning  

Studiens bakgrund och syfte presenteras tillsammans med avgränsningar som ger 

examensarbetet en lämplig omfattning. Kapitlet är relevant för att få en bild av vad studien 

handlar om. 

Kapitel 2. Verksamhetsbeskrivning  

Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av vårdcentralen Cityhälsan Söder som 

kompletteras med en omfattande beskrivning av de två mottagningarna: 

Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen. Kapitlet rekommenderas till läsare 

som saknar kunskap om verksamheten. 

Kapitel 3. Metod  

Tillvägagångssättet och studiens utförande presenteras i detta kapitel. Läsarna med intresse 

för liknande studier rekommenderas att läsa kapitlet.  

Kapitel 4. Teoretisk referensram  

I detta kapitel sammanställs teorier som används i arbetet och ger exempel på tidigare 

tillämpningar inom området. Läsarna med intresse för liknande studier och som vill öka sina 

kunskaper om Lean inom vård kan ha god nytta av att studera kapitlet. 

Kapitel 5. Empiri  

I kapitlet sammanställs insamlad data från observationer gjorda på de två valda 

mottagningarna. En sammanställning görs av svaren inkomna på distribuerad enkät till 

personalen. Kapitlet är till för läsaren med intresse av hur personalen på vårdcentralen och 

mer specifikt på de valda mottagningarna arbetar.  

Kapitel 6. Analys  

I kapitlet analyseras insamlad empiri i förhållande till presenterad teori för att uppfylla syftet 

med studien. Läsaren som är intresserade av att få en djupare förståelse för åtgärdsförslagen 

och slutsatsen rekommenderas kapitlet. 

Kapitel 7. Slutsats  

I kapitlet presenteras de åtgärdsförslag som förbättrar verksamheten med en sammanfattning 

av resultaten från analysen. Läsaren som vill få svar på studiens resultat kan studera detta 

kapitel. 

Kapitel 8. Reflektioner 

I studiens sista kapitel diskuteras bland annat arbetets gång och här beskrivs några förslag till 

vidare studier.  

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1. Bakgrund ...................................................................................................................................... 1 

1.2. Syfte .............................................................................................................................................. 1 

1.3. Mål ................................................................................................................................................ 1 

1.4. Avgränsningar ............................................................................................................................... 2 

2. Verksamhetsbeskrivning ..................................................................................................................... 3 

2.1. Vårdcentralen Cityhälsan Söder ................................................................................................... 3 

2.2. Blodtrycksmottagning .................................................................................................................. 3 

2.3. Astma/KOL-mottagning ................................................................................................................ 4 

3. Metod .................................................................................................................................................. 6 

3.1. Övergripande metod .................................................................................................................... 6 

3.1.1. Kvalitativa & kvantitativa studier .......................................................................................... 6 

3.1.2. Primär- och sekundärdata ..................................................................................................... 7 

3.1.3. Metoder för datainsamling ................................................................................................... 8 

3.2. Tillvägagångssättet ..................................................................................................................... 10 

3.2.1. Observationer ...................................................................................................................... 10 

3.2.2. Enkät .................................................................................................................................... 10 

3.2.3. Litteraturstudier .................................................................................................................. 11 

3.2.4. Analyser ............................................................................................................................... 11 

3.3. Metodkritik ................................................................................................................................. 11 

4. Teoretisk referensram ....................................................................................................................... 13 

4.1. Logistik ........................................................................................................................................ 13 

4.1.1. Vårdlogistik .......................................................................................................................... 13 

4.1.2. Logistiktillämpningar inom vården ...................................................................................... 14 

4.2. Lean ............................................................................................................................................ 17 

4.2.1. Historisk bakgrund ............................................................................................................... 17 

4.2.2. Lean strategi ........................................................................................................................ 17 

4.2.3. Lean inom sjukvård .............................................................................................................. 18 

5. Empiri ................................................................................................................................................ 20 

5.1. Observationer på Blodtrycksmottagningen ............................................................................... 20 

5.2. Observationer på Astma/KOL- mottagningen ............................................................................ 24 

5.3. Enkätsvar från Blodtrycksmottagningen .................................................................................... 32 

5.4. Enkätsvar från Astma/KOL-mottagningen.................................................................................. 32 



 
 

6. Analys ................................................................................................................................................ 34 

6.1. Vårdlogistik ................................................................................................................................. 34 

6.1.1. Tillgänglighet ....................................................................................................................... 34 

6.1.2. Matchning mellan kapacitet och efterfrågan ...................................................................... 35 

6.2. Lean ............................................................................................................................................ 37 

7. Slutsats .............................................................................................................................................. 40 

8. Reflektioner ....................................................................................................................................... 42 

8.1. Diskussion ................................................................................................................................... 42 

8.2. Utvärdering av åtgärdsförslag .................................................................................................... 42 

8.3. Vidarestudier .............................................................................................................................. 43 

Referenslista .......................................................................................................................................... 44 

Tryckta källor ..................................................................................................................................... 44 

Elektroniska källor ............................................................................................................................. 45 

Muntliga källor .................................................................................................................................. 46 

Bilagor ........................................................................................................................................................  

Bilaga 1- Uppdragsbeskrivning Blodtrycksmottagning..........................................................................  

Bilaga 2- Uppdragsbeskrivning Astma/KOL-mottagning .......................................................................  

Bilaga 3- Frågeformuläret Blodtrycksmottagning .................................................................................  

Bilaga 4- Frågeformuläret Astma/KOL-mottagning ...............................................................................  

 



1 
 

1. Inledning 
Inledningsvis presenteras bakgrunden till genomförandet av studien. Studien är ett akademiskt 

arbete, som har ett syfte och ett mål presenterat nedan. Med beskrivning av studiens 

avgränsningar avslutas inledningskapitlet. 

1.1. Bakgrund 
Sjukvårdsverksamheter är verksamheter som ställs inför nya utmaningar dagligen med 

patienten i centrum. Att tillgodose patientbehoven och förbättra tillgängligheten med 

användning av befintliga resurser är exempel på krav.  

Ett av problemen som den svenska sjukvården möter är resursslöseri vad avser kompetens. 

Fölster (2003) talar om att antalet patienter per läkare i Sverige är lägst jämfört med länder 

såsom Danmark, Kanada och Japan. En svensk läkare tar emot 903 patientbesök per år medan 

en dansk läkare tar emot 2 069 patientbesök. Den årliga siffran på antalet patientbesök per 

läkare i Kanada ligger på 3 143 och i Japan ligger siffran på 8 421. Förklaring till den låga 

siffran i Sverige är att svenska läkare använder en stor del av arbetstiden åt administrativa 

arbetsuppgifter och inte åt patientkontakter. Resonemanget om att det låga antalet 

patientbesök beror på tiden som ägnas åt patientkontakten under patientbesöken är felaktig. 

Att endast 18 % av läkarens tid används för patientkontakt anses som ett märkligt 

resursslöseri. (Fölster, 2003) 

Vårdcentralen Cityhälsan Söder är en landstingsdriven vårdcentral som ligger i stadsdelen 

Hageby, Norrköping. På vårdcentralen finns det behov av att öka antalet patientbesök då det 

har uppmärksammats att sjuksköterskorna lägger en stor del av arbetstiden på administrativa 

arbetsuppgifter såsom att skriva ut kallelser, anteckna mätvärden i patientens journal, ringa 

upp patienter. Av den anledning uppstod en önskan om att få åtgärdsförslag för att hinna med 

fler patientbesök då patienten är det centrala inom sjukvården. 

På vårdcentralen är ett antal mottagningar verksamma, men som utgångspunkt för studien 

valdes endast två mottagningar: Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen. De 

två mottagningarna kommer att vara studiens observationsområde. Valet av dessa två 

mottagningar grundar sig på ett önskemål från uppdragsgivaren, som anser att personalen 

upplever brister i den dagliga planeringen av verksamheten vilket leder till färre patientbesök. 

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att föreslå åtgärdsförslag, med hänsyn till befintliga resurser, som 

skapar förutsättningar för fler patientbesök på Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-

mottagningen vid vårdcentralen Cityhälsan Söder. 

1.3. Mål 
Målet med arbetet är att presentera förbättringsförslag och rekommendationer som leder till 

fler patientbesök vid vårdcentralen Cityhälsan Söder genom att: 

●    Kartlägga sjuksköterskornas aktiviteter under en arbetsdag. 

●    Identifiera problemområden som sjuksköterskorna stöter på. 
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●    Analysera identifierade problemområden relaterat till vetenskaplig referensram. 

●    Skapa rekommendationer och förbättringsförslag som skapar förutsättningar för fler 

patientbesök.      

1.4. Avgränsningar  

Denna studie behandlar endast två mottagningar: Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-

mottagningen har valts på begäran av uppdragsgivaren. Bara en del av vårdkedjan kommer att 

studeras, det vill säga hela patientflödet kommer inte att inkluderas i kartläggningen utan 

endast de aktiviteter som varje sjuksköterska utför under arbetstiden. 

Studien kommer att genomföras under dagtidsarbete, där observationsmomenten sträcker sig 

från måndag till fredag. Vid insamling av data kommer utfallet från distribuerad enkät endast 

att innehålla svar från de sjuksköterskor som bemannar mottagningarna. Enkätsvaren utgör en 

avgränsning av arbetet då svaren motsvarar ett stickprov. Det är endast de anställda som 

bemannar mottagningarna som kommer att delta i enkätundersökningen. Ledningspersonal 

och personal från andra mottagningar kommer inte att delta i enkätundersökningen. 

Vårdcentralen har, som tidigare nämnt, behov av att studera valda mottagningar för att öka 

antalet patientbesök. Sist påpekas att studien inte handlar om att förändra strukturen på 

verksamheten. 
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2. Verksamhetsbeskrivning  
I kapitlet nedan ges en övergripande beskrivning av verksamheten vid vårdcentralen 

Cityhälsan Söder. Beskrivningen efterföljs av en mer detaljerad information om hur 

verksamheten fungerar på Blodtrycks- och Astma/KOL-mottagningarna.  

2.1. Vårdcentralen Cityhälsan Söder 
Cityhälsan Söder är en landstingsstyrd vårdcentral som ligger i stadsdelen Hageby mellan 

Vrinneviskogen och Mirums köpcentrum. Vårdcentralen är den största i Norrköping med 

cirka 19 700 listade patienter och omkring 50 medarbetare. Vårdcentralen erbjuder de 

vårdtjänster som inte speciellt kräver sjukhusets resurser. Vid vårdcentralen finns ett antal 

mottagningar såsom läkarmottagning, distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral. 

Utöver detta finns det även ett antal specialmottagningar: Astma/KOL-mottagning, 

Diabetesmottagning, Drop-in-mottagning, Blodtrycksmottagning, Hälsomottagning, 

Medicinska fotvården, Provtagning, Arbetsterapi, Samtalsmottagning och Sjukgymnastik. 

Vårdcentralen erbjuder patienten en elektronisk tjänst som kallas TeleQ där patienten kan 

boka telefontid för att bli uppringd av en sjuksköterska. (Landstinget i Östergötland, 2014)  

Cityhälsan Söder är en av tre vårdcentraler i centrala Norrköping med öppen mottagning 

kompletterad med vanlig telefonbokning. Totalt sett finns åtta vårdcentraler i Norrköping. 

Den är även Norrköpings största vårdcentral som satsar på drop in-tider mellan klockan 8 och 

11(Grentzelius, 2014). Till drop-in-mottagningen kan patienter komma oanmälda för att få en 

bedömning av sjuksköterska. 

Det har uppmärksammats att en stor del av sjuksköterskornas arbetstid läggs på ärenden där 

det inte sker någon form av kontakt med patienter. Av den anledningen uppstod en önskan om 

att få åtgärdsförslag som skapar förutsättningar för fler patientbesök. Enligt önskemål från 

uppdragsgivaren valdes Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen att ingå i 

studien. Astma och KOL räknas som stora folksjukdomar och medför höga kostnader för 

samhället (Kull, Johansson, Lisspers, Jagorstrand, Romberg, Tilling & Ställberg, 2014). 

2.2. Blodtrycksmottagning 
Från Blodtrycksmottagningen skickas kallelser till patienter, som enligt en läkarremiss har 

högt blodtryck (hypertoni). Patienten kan även ringa själv till vårdcentralen och boka tid för 

att genomföra en blodtrycksmätning. På mottagningen finns det även en apparat, som mäter 

blodtrycket, där patienten på egen hand kan kontrollera sitt blodtryck. Patienten kan också få 

råd om vad den själv kan göra för att påverka blodtrycket, t.ex. genom att ändra livsstil, 

exempelvis motion och kostvanor. Målgruppen bedöms till ungefär 1040 patientbesök per år. 

Mottagningens målgrupp är patienter, som är listade på vårdcentralen Cityhälsan Söder och 

som har högt blodtryck. Vårdcentralens Blodtryckmottagningen har två anställda 

sjuksköterskor, men endast en sjuksköterska bemannar mottagningen dagligen.  

Mottagningens bemanningstid är 18,5 timmar per vecka, det vill säga 814 timmar per år varav 

576 timmar är avsatt till patienter. (Bilaga 1) 
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Blodtrycksmottagningen erbjuder sina patienter följande: 

● Blodtrycksmätning inklusive 24-timmars blodtrycksmätning genom att använda en 

bärbar blodtrycksmätare, 

● Läkemedelsbehandling vid högt blodtryck för att minimera hypertoni, hjärt-

kärlkomplikationer och dess risker, 

● Kontroll och uppföljning av medicinering, 

● Blodtryckskontroller utifrån individuell blodtrycksbehandling för att följa pågående 

medicinreglering och för att ta beslut om farmakologisk behandling skall påbörjas. 

(Bilaga 1) 

2.3. Astma/KOL-mottagning 
Astma/KOL- mottagningen är en av vårdcentralens specialmottagningar. Den bemannas av tre 

sjuksköterskor och målgruppen är patienter som är listade på vårdcentralen Cityhälsan Söder 

med konstaterad astma, KOL eller allergi, alternativt under pågående utredning. Endast en 

sjuksköterska bemannar mottagningen under dagen. Mottagnings bemanningstid är 27 timmar 

per vecka. Mottagningen har bemannad telefontid 1 timma per dag. (Bilaga 2) 

På Astma/KOL-mottagningen diagnostiserar man och följer upp patienter med symptom på 

astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, eller annan lungsjukdom. 

Andningssvårigheter och svårigheter med syreupptagning samt trötthet är exempel på besvär. 

För korrekt diagnos undersöks lungfunktionen med: 

 PEF-mätning, som genomförs för att bedöma hur luftrören mår. PEF-mätning har ett 

antal syften, framförallt utvärdering av läkemedelsbehandling vid obstruktiv 

lungsjukdom. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut. 

(Björling & Ottosson, 2014)  

 Spirometri, som är en undersökning för att kunna bedöma hur lungorna fungerar, med 

andra ord kontrollera lungflödet och lungvolymen. (Finnberg, 2014)  

 NO-mätning, som är en undersökning, som mäter halten av kväveoxid (NO) i 

utandningsluften vilket bildas i luftrören. Hög halt av kväveoxid är ett tecken på att 

luftvägarna är inflammerade. (Aleris, 2014) 

 Pulsoxymetrimätning som är en mätning av mängden syre i blodet med hjälp av en 

apparat (Midgren, 2014). Mätningen tar bara några sekunder i anspråk och sker genom 

att sätta fingertoppen i apparaten. (Bilaga 2) 

Mottagningen har andra ansvarsområden, som innefattar följande: 

 Pricktest är en undersökning som används för att diagnostisera, testa och undersöka 

allergier. Pricktester, som mottagningen ansvarar för, kan utföras mot både 

födoämnes- och miljöallergier (Ledin, 2014). Patienten tar del av 

undersökningsresultatet direkt efter avklarad pricktest. (Bilaga 2)    

 Rökavvänjning är ett stöd som mottagningen erbjuder till dem som väljer att sluta 

röka. Råd och stöd ges och en uppföljning sker av dem som begärt stödet med 

rökstopp. 

 Administration och dokumentation av åtgärder. (Bilaga 2) 
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Mottagningspersonal ansvarar för att patienter, som tillhör målgruppen, kallas till utredning, 

information och utbildning, behandling samt uppföljning. Exempel på uppgifter, som 

personalen sköter utöver undersökning, är att instruera om inhalationsteknik och 

sjukandningsgymnastik. (Bilaga 2) 
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3. Metod 
Nedan presenteras en beskrivning av studiens tillvägagångssätt och de moment, som 

genomfördes för att uppnå syftet och målsättningarna med arbetet. Kapitlet inleds med ett 

avsnitt om teorier kring metoder som används vid genomförandet av liknande studier. 

Därefter redogörs för de metoder, som använts för att samla in data och genomföra 

litteraturstudier. Redogörelsen följs av en kortfattad beskrivning av arbetsgången. Kapitlet 

avslutas med metodkritik för att diskutera reliabilitet och validitet av studien.  

3.1. Övergripande metod 
Studien som presenteras i rapporten är ett skriftligt akademiskt arbete som baseras på 

vetenskaplig grund. Det akademiska arbetet skapas genom vetenskapliga undersökningar.  

Lekvall, Wahlbin och Frankelius (2001) beskriver att en studie består av tre faser, som 

behandlar följande: studiens bakgrund och syfte, precisering av studiens uppgift och studiens 

tekniska utformning. Studiens syfte är inte tillräckligt för att strukturera upp studien tekniskt 

och metodmässigt. Därför finns det behov för att precisera studiens uppgift genom att:  

● bestämma studiens inriktning med hänsyn till önskat resultat, 

● specificera studiens innehåll med hjälp av konkretisering av frågeställningar, 

● identifiera nya avgränsningar av studiens omfattning (Lekvall et al., 2001). 

Lekvall et al. (2001) har identifierat fyra typer av inriktningar: explorativ, deskriptiv, 

explanativ och normativ. Det förekommer i verkligheten studier som har flera inriktningar 

samtidigt. Identifiering av studiens inriktning syftar till att klassificera studien för att ange den 

typ av resultat som studien skall uppnå. (Lekvall et al., 2001) 

Med en explorativ inriktning fås en grundläggande kunskap om ett problemområde för att 

kunna precisera uppgiften inför framtida studier. Med en deskriptiv inriktning (beskrivande 

inriktning) fås en grundläggande förståelse inom ett område för att beskriva kunskapen i 

området. Med en explanativ inriktning (förklarande inriktning) fås en djupare kunskap och 

förståelse inom ett område för att beskriva och förklara samband. Med en normativ inriktning 

(förutsägande inriktning) fås en viss kunskap och förståelse inom ett område för att föreslå 

åtgärder och skapa framtidsprognoser med givna förutsättningar. (Lekvall et al., 2001; 

Björklund & Paulsson, 2012) 

3.1.1. Kvalitativa & kvantitativa studier 

Studiens syfte är den avgörande faktorn för val av metod och bestämmer, huruvida studien 

blir kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativa metoder tillämpas för fördjupningsändamål, för att 

förstå ett specifikt problem, en specifik händelse eller en specifik situation (Björklund & 

Paulsson, 2012). I kvalitativa studier sker insamling och sammanställning av informationen 

med hjälp av ord och kan ej kvantifieras. Informationen vid kvantitativa studier bygger på 

numeriska mätningar. (Lekvall et al., 2001; Björklund & Paulsson, 2012) 

Flexibilitet är en fördel med kvalitativa studier, med andra ord forskaren kan anpassa arbetet 

med studien efter hur undersökningen utvecklas. Denna typ av studier passar situationer där 

behov av förståelse finns kontinuerligt. Kvantitativa studier tjänar studiens syfte när behov av 

numeriska analyser av undersökningsmaterialet finns. Ett viktigt moment vid kvantitativa 
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studier är förberedelse av undersökningen, då det krävs att ämnet behandlas fullständigt. 

(Eliasson, 2009)  

Insamling av information sker med olika metoder och varierar beroende på den typ av studier 

man baserar arbetet på för att uppnå studiens syfte. Vissa metoder lämpar sig för kvalitativa 

studier och andra är relevanta för kvantitativa studier. Enligt Björklund och Paulsson är 

observationer exempel på en metod som passar kvalitativa studier medan enkäter och 

matematiska modeller är metoder som är mer lämpliga vid kvantitativa studier. (Björklund & 

Paulsson, 2012) 

Eliasson nämner att allmänt tar kvalitativa studier mer tid i anspråk jämfört med kvantitativa 

studier, och de kräver mer resurser vid genomförandet av undersökningen. Eliasson (2009) 

förklarar vikten av att använda triangulering, som går ut på att kombinera olika studiemetoder. 

Användning av triangulering syftar till att täcka relevanta infallsvinklar för att komplettera 

behovet av informationen tills en fullständig bild skapas. Ändamålet med kombinationen är 

att syftet uppnås med hänsyn till befintliga resurser. (Eliasson, 2009) 

3.1.2. Primär- och sekundärdata  

En studie resulterar i förbättringsförslag, som tas fram efter en del analyser, som relaterar 

insamlad empiri till presenterad teori. Datainsamlingen är ett centralt moment i arbetet. 

Insamlad data utgör basen för genomförandet av analyser. Tillgången till den stora mängden 

av källor ställer högre krav på informationens kvalitet och källans tillförlitlighet vilket 

påpekas av författarna Lekvall et al. (2001). Det finns två typer av information: den ena kallas 

för primärdata och den andra för sekundärdata. Med primärdata menas data som är hämtad 

från intervjuer, enkäter samt direkt observation. Sekundärdata avser data hämtad från externa 

källor, där informationen har lagrats och kommunicerats i elektronisk form. Benämningarna 

indikerar inte skillnader på informations kvalitet utan visar på informationsvägen till 

sökandet; det vill säga om informationen har erhållits i första eller andra hand. (Lekvall et al., 

2001) 

Metoder och källor används vid framtagning av information och insamling av data. Enligt 

Lekvall et al. (2001) visar metoder hur man går tillväga för att ta fram informationen medan 

informationskällor är en samling av bearbetad information som har anpassats för direkt 

användning. Lekvall et al. (2001) presenterar två grupper av metoder som är förknippade med 

om data är primär eller sekundär. För primärdatasökning är surveyundersökningar 

(exempelvis enkätundersökningar), besök vid företag och analys av produkter några exempel 

på metoder. För sekundärdatasökning räknas deltagande i konferenser, användning av 

sökmotorer på nätet och sökning i databaser som exempel på metoder. Vid analys av källor 

tas ett antal aspekter i beaktning för att kunna identifiera om källan är av hög kvalité. Exempel 

på kriterier som källan bedöms efter är: innehållsmängd, tillförlitlighet, stabilitet, språk och 

tillgänglighet. (Lekvall et al., 2001) 
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3.1.3. Metoder för datainsamling 

Vid insamling av information och data i vetenskapliga studier är tillvägagångssättet ett antal 

metoder som lämpar sig med hänsyn till den valda studien. Nedan presenteras ett antal 

metoder som anses vara relevanta för aktuell studie. 

3.1.3.1. Litteraturstudier  

Med begreppet litteratur menas all information som fås från böcker, broschyrer och 

tidskrifter. Denna typ av datainsamling hjälper vid kartläggning av de kunskaper som finns 

och som krävs för att bygga upp studiematerialet. Informationen och dess användning bör 

kritiseras då data är sekundär (Björklund & Paulsson, 2012).  

3.1.3.2. Observationer 

Observationer är en av de datainsamlingsmetoder som lämpar sig för kvalitativa studier. Vid 

observationer undersöker och iakttar observatören en aktivitet i en miljö. Observationer 

noteras och dokumenteras av observatören genom exempelvis anteckningar. Fördelen med 

observationer är att informationen i vissa sammanhang är objektiv och mer relevant, men 

tillvägagångssättet är tidskrävande. (Björklund & Paulsson, 2012; Eliasson, 2009) 

Kylén (2004) har presenterat två typer av observationer: planerade och oplanerade. En 

planerad observation går ut på att i ett tidigt skede bestämma vad som ska iakttas och hur 

iakttagelser ska dokumenteras. I vissa sammanhang är det inte möjligt att planera 

observationen i förväg och då kallas observationen för oplanerad. Vid konfliktutredningar 

lämpar sig oplanerade observationer där observatören skaffar sig en bild av läget genom att se 

och höra. Kylén (2004) nämner också att observationer kan vara strukturerade och 

ostrukturerade vilket påverkar observationens subjektivitet. Att mänskliga observationer är 

subjektiva är en självklarhet. För att minska subjektiviteten är strukturerade observationer en 

lösning, då upplägget på observationen struktureras i förväg. (Kylén, 2004)   

Eliasson (2009) beskriver de fyra roller som en observatör kan förhålla sig till: 

● Renodlad deltagare: en observatör med oavsiktliga observationer och inga 

anteckningar görs. Med andra ord observatören observerar inte utan engagerar sig i 

den miljö den befinner sig i. 

● Observerande deltagare: en observatör som iakttar en miljö som den engagerar sig i 

och vistas i. Den dokumenterar också iakttagelserna för senare användning. 

● Deltagande observatör: en observatör som inte är engagerad i miljön men befinner sig 

i den. Observatörens roll i miljön är att observera och dokumentera. 

● Renodlad observatör: en observatör som inte påverkar miljön samtidigt som 

observationer äger rum. Observatören dokumenterar iakttagelser. (Eliasson, 2009) 

Fangen (2005) talar om att deltagande observation är en av de viktigaste 

datainsamlingsmodellerna inom samhällsvetenskapliga studier. Vid deltagande observationer 

deltar observatören i den studerade människans vardagsliv och iakttar människans agerande 

och uppförande i vissa sammanhang. Deltagande observation är ett uttryckt som används 

synonymt med fältarbete. Men fältarbete skiljer sig i små detaljer. Vid användning av 

fältarbete fås en uppfattning om att observatören deltar i miljön och inte bara iakttar och 

dokumenterar observationer. Fangen (2005) förklarar skillnaden mellan deltagande och 
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observation när forskningsmetoden deltagande observation tillämpas. Det rör sig om två 

handlingar som observatören utför. I vissa situationer kan deltagandet vara noll och 

observatörens roll går ut på att endast iaktta. Medan i andra situationer kan deltagandet vara 

högt i den miljön där observationen genomförs. En del observatörer kombinerar deltagandet 

med observation i olika skalor utifrån behovet. (Fangen, 2005) 

Insamling av data via observationer ställer observatören inför frågor, som berör arbetsetik, då 

det handlar om andra som är involverade i observationen. Enligt Fangen (2005) anses 

deltagande observation som den minst påträngande observationstypen, men den medför 

upplevelser om att privatlivet är kränkt. Insamlad information ska bearbetas med varsamhet 

då det innehåller privata upplysningar (Fangen, 2005). Därför är det viktigt att ta hänsyn till 

konfidentialitet och anonymitet vid genomförandet av en undersökning. Bell (2006) tycker att 

begreppen har olika betydelser och inte ska blandas ihop. Med konfidentialitet avses att 

möjligheten att identifiera den som deltar i undersökningen inte finns. Anonymitet innebär, att 

forskaren inte har möjlighet att koppla svaren till deltagaren. (Bell, 2006)  

3.1.3.3. Enkät 

Enkät är ett formulär med ett antal bestämda frågor som sammanställs för att besvaras av ett 

antal deltagare. Distributionen av en enkät kan ske på olika sätt, exempelvis via e-post, 

ordinarie post, i handen. Enkäten som distribueras och besvaras på papper har en hög 

svarsfrekvens, men risken är att svaren inte är väl genomtänkta. Risken med att utforma 

enkäten med hjälp av tillgängliga datorprogram är, att enkäten utformas efter programvaran 

och inte efter behovet (Kylén, 2004). Svarsalternativen varierar från Ja/Nej-alternativ till 

öppet svar. Val av målgrupp, distributionssätt och antal deltagare beror på önskat utfall. 

Tillgång till primärdata är en fördel med enkäten samtidigt som utformningen av enkäten i sig 

anses som ett icke tidskrävande moment. Några brister med enkäter är, att kvalitet och 

frekvens på svaren inte når önskad nivå (Björklund & Paulsson, 2012). Eliasson (2013) 

resonerar, att den låga svarsfrekvensen vid enkätundersökningar beror på att den direkta 

mänskliga kontakten inte existerar. En lösning på problemet med låg svarsfrekvens är att 

skicka ut påminnelser till målgruppen. Det förekommer även en del risker med 

enkätundersökningar, bland annat missförstånd och hinder för deltagaren, exempelvis 

handikappet lässvårighet. (Eliasson, 2013) 

Frågor i en enkät kan indelas i sju typer:  

● Verbala eller öppna frågor: respondenten besvarar med ett ord, en fras eller en 

kommentar. 

● Alternativfrågor: respondenten svarar genom att välja ett eller flera alternativ som är 

listade. 

● Kategorifrågor: respondenten anger bara ett svar av listade kategorisvar. 

● Rangordningsfrågor: respondenten rangordnar olika företeelser i en viss ordning. 

● Tabellfrågor eller rasterfrågor: respondenten svarar på två eller fler frågor samtidigt. 

● Skalfrågor: respondenten svarar med hjälp av skaltekniker och skalnivåer. (Bell, 2006) 
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Öppna frågor ger utrymme för deltagaren att besvara frågan fritt. Därför anses öppna frågor 

förknippade med kvalitativa studier. Däremot är bearbetning av svaren ett tidskrävande 

moment och medför risk för missförstånd vid tolkning av svaren. (Eliasson, 2013)  

3.2. Tillvägagångssättet  

Genom arbetet kartläggs sjuksköterskornas aktiviteter på varje mottagning för att identifiera 

problemområden med hjälp av Lean och Lean-slöserier i samband med att sjuksköterskorna 

utför sina tilldelade arbetsuppgifter. Syftet, som tidigare nämnts, är att skapa förutsättningar 

för ökat antal patientbesök per sjuksköterska på varje mottagning.     

Studien har påbörjats genom att utföra litteraturstudier av olika metoder och arbetssätt som 

kan ligga till grund för strukturen av arbetet och arbetsgången. En studie kan ha en eller flera 

inriktningar. Åtgärdsförslagen, som studien resulterar i ger studien en normativ inriktning. 

Studien går ut på att skaffa kunskaper om och förståelse för hur verksamheten fungerar för att 

möjliggöra åtgärdsförslag, som tar hänsyn till givna förutsättningar. Datainsamlingen för 

denna studie baseras på en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier, bland annat 

samlades information in via enkäter och observationer. Ändamålet med kombinationen är att 

komplettera informationsbilden med hjälp av olika metoder för att täcka flera infallsvinklar. 

Insamlad information är primär och sekundär beroende på informationskällan.  

3.2.1. Observationer  

För att identifiera problemområden baserades först datainsamlingen på observationer som 

metod. I samband med att observationer genomfördes på två mottagningar, 

Blodrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen, valdes ett antal anställda ut från varje 

mottagning. Varje vald sjuksköterska skuggades under arbetstiden, och tidsåtgång för 

genomförda aktiviteter och arbetsuppgifter samt tidsåtgång vid patientkontakt antecknades. 

Val av sjuksköterskor som kom att bli skuggade är uppdragsgivaren ansvarig för. Med hjälp 

av anteckningarna identifierades de problem som kunde anses vara de bakomliggande 

orsakerna till att antalet patientbesök är lågt.  

3.2.2. Enkät  

För att skaffa en bättre bild och en bredd på informationen skapades en enkät, som delades ut 

till de sjuksköterskor, som bemannar mottagningarna. Med enkätresultatet kommer andras 

perspektiv med i bilden, vilket ger en bild av de problem som personalen möter under 

arbetsdagen. För att undersöka om personalen upplever några problem med det befintliga 

arbetssättet distribuerades enkäten. För mottagningarna skapades enkäter, där en del frågor är 

gemensamma och andra mer specifikt berör mottagningens ansvarsområde. Frågorna i 

enkäten som skickades till personalen på Blodtrycksmottagningen finns att hitta i Bilaga 3. I 

Bilaga 4 hittas frågorna som anställda på Astma/KOL-mottagningen svarade på.  Enkäterna 

utformades med hjälp av öppna frågor, då enkäterna är av undersökande karaktär. Enkäterna 

skapades elektroniskt och deltagarna deltog i undersökningen via en länk. Frågorna 

besvarades genom att skriva i en ruta placerad direkt efter frågan och svaren skickades genom 

att trycka på skicka-knappen i slutet av enkäten. 

Syftet med frågorna är att samla in fördjupad information om hur en arbetsdag ser ut på de 

båda mottagningarna utifrån personalens perspektiv. Syftet är också att få en bekräftelse på att 
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den uppfattade situationen som fåtts via observation stämmer överens med svaren på 

enkätfrågorna. Svaren ger en bild över vilka problem och brister personalen anser att det finns 

med det befintliga arbetssättet. Syftet är också att få personalens synpunkter och förslag på 

hur verksamheten kan förbättras för att frigöra mer tid åt patienter. 

3.2.3. Litteraturstudier  

Som underlag för de analyser som ska resultera i förbättringsförslag har litteraturstudier 

genomförts. De teorier som studerades behandlar logistik och Leanteorier. Dessutom används 

vetenskapliga artiklar och publicerade rapporter inom vårdanalys för att identifiera de metoder 

och principer som används inom sjukvården. 

3.2.4. Analyser 

Analysen i förhållande till kartläggningen av problemen är i huvudsak kvalitativ trots att 

tidmätningar är en del av kartläggningen i samband med att tidsåtgången för olika moment 

noterats. Genomförda tidmätningar räknas som kvantitativa metoder. Identifierade problem 

kopplas till de teorier som finns presenterade i kapitlet Teoretisk referensram.  

3.3. Metodkritik  

Vid vetenskapliga studier är validitet, reliabilitet och objektivitet tre mått på trovärdighet 

(Björklund & Paulsson, 2012). Noggrannhet vid insamling av data är därvid en avgörande 

aspekt.  

3.3.1. Validitet  

Med validiteten menas hur relevanta de svar som samlas in är och hur de motsvarar syftet och 

målet med studien, eller med andra ord, om undersökaren undersöker det som är tänkt att 

undersökas. Måttet innebär att rätt undersökning görs och inte att undersökningen görs rätt. 

(Björklund & Paulsson, 2012; Eliasson, 2013) 

3.3.2. Reliabilitet   

Med reliabilitet i samband med utförande av en undersökning menas hur pålitlig den använda 

metoden för att utföra utredningen är och om den resulterar i samma utfall vid flera upprepade 

mätningar. Ett sätt att öka tillförlitligheten av insamlad data är skriftlig dokumentation av 

svaren. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Utförandet av mätningar och noggrannheten vid bearbetning av informationen är faktorer som 

indikerar reliabiliteten på en undersökning. Med hög reliabilitet ökas även förutsättningar för 

hög validitet. (Eliasson 2013) 

3.3.3. Objektivitet 

Att studien är objektiv innebär att värderingar och åsikter inte påverkar studiens resultat och 

analyser. Inga spår av synpunkter inkluderas i arbetet med studien. (Björklund & Paulsson, 

2012) 

För en bra kvalitet på en studie är det viktigt att höja validitet, reliabilitet och objektivitet i 

mån av resurstillgång. Exempelvis validiteten kan höjas genom att man använder sig av 

triangulering vilket gäller också vid höjning av reliabiliteten. Tydliga och motiverade val 
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tillåter att läsaren själv överväger resultatet, vilket är ett sätt att öka studiens objektivitet. 

(Björklund & Paulsson, 2012) 

3.3.4. Studiens trovärdighet 

Tidsresursen var en begränsande faktor som präglade studiens validitet. Möjligheten att 

genomföra observationer under olika perioder under ett år fanns inte, då arbetet med studien 

genomfördes under endast 11 veckor.   

Reliabiliteten ligger på en relativt hög nivå, då enkätsvaren har dokumenterats och enkäterna 

genomfördes för att bekräfta information insamlad via observationer. På 

Blodtrycksmottagningen genomfördes observationen under endast två dagar eftersom samma 

sjuksköterska observerats under perioden och upplägget på patientbesöken var likadan, vilket 

resulterat i samma utfall. På Astma/KOL-mottagningen skuggades alla tre sjuksköterskorna 

som bemannar mottagningen, då det fanns behov av att kartlägga upplägget av 

patientbesöken. Fem observationsdagar på mottagningen gav en bild över hur patientbesöken 

är strukturerade av de tre sjuksköterskorna.  

Observationer är den metod som stödjer studiens objektivitet. Personalen hade inte 

informerats om vad som observerades, då observationer gör att personalen blir mer noggranna 

under observationen.   
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4. Teoretisk referensram 
I följande kapitel sammanställs kunskaper samlade från litteraturstudier inom valda områden. 

Den teoretiska referensramen omfattar följande: Lean och Logistik. I Lean-avsnittet 

presenteras en beskrivning av Lean och hur den implementeras inom sjukvård. I Logistik-

avsnittet presenteras i allmänna drag vad logistik handlar om. Det tas även upp hur logistik 

används inom vård. Exempel på tillämpningar av Lean och Logistik inom vård presenteras 

även i följande avsnitt.    

4.1. Logistik   
Logistik är ett begrepp som ursprungligen härstammar från militären. Användning av 

begreppet förekom i samband med försörjningsbehov av bland annat krigsmaterial och 

förnödenheter. Därefter började begreppet användas i industrivärlden inom materialhantering 

i samband med materialflödesrelaterade aktiviteter såsom lagring. (Arvidsson, 2007; Jonsson 

& Mattsson, 2011) 

Logistik innebär läran om att effektivisera materialflöden med ändamålet att skapa plats- och 

tidsnytta. En del begrepp såsom Supply Chain Management, materialadministration och 

styrning av försörjningskedjor används som synonymer till logistik. Begreppet logistik har 

fått ett antal definitioner men de flesta kurslitteratursförfattare i Sverige är överens om att den 

bästa definitionen är den som har publicerats från den internationella branschorganisation 

inom logistik Council of Supply Chain Management Professionals vilken har översatts till: 

“Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och 

lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens 

behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att 

materialflödet ska fungera.” (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

Överlag går logistik ut på att effektivisera flöden med hög leveransservice och låg kostnad 

(Aronsson, 2013). Med logistiktänkandet vill företaget erbjuda kunden önskad service och 

samtidigt minimera logistikkostnader så långt det går. När kunden får den önskade servicen 

innebär det en hög leveransservice. Ett företag inom industrivärlden har tre övergripande 

funktioner: försörjning, produktion och distribution. Helhetstänkandet har utvecklats 

tillsammans med logistiktänkandet och man började inse, att effektiva funktioner inte är 

tillräckligt för att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice. Som en följd talas numera om 

process- och funktionstänkande. Med funktionstänkandet optimeras funktionen medan det i 

processtänkandet är själva flödet eller processen som ska optimeras. Processen eller flödet 

avser en kund eller en produkt och därmed får man en helhetssyn som möjliggör 

logistiktänkandet. (Oskarsson et al., 2013) 

4.1.1. Vårdlogistik 

Vårdlogistik definieras enligt Arvidsson (2007) som följande:  

”rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt 

kostnad.” (s.14). 
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4.1.1.1. Nya förutsättningar inom sjukvård jämfört med tillverkningsindustrin 

Förståelse av hur processer och system inom vården fungerar är vägen till en förbättrad vård, 

vilket medför nya och förbättrade förutsättningar för patienter. Fokus på medicinska resultat 

är inte längre tillräckligt för att påstå att vården är i en utvecklingsfas och tillfredsställer 

patientens krav. Dagens vård ställs inför nya krav som är starkt förknippade med 

patientinflytande. Nya begrepp har kommit in i vårdbranschen, bland annat tillgänglighet, 

kvalitet och effektivitet, vilket ger logistiken en central roll i form av förbättringskunskap. 

Samtidigt upplever vården högre krav på att vara mer kostnadseffektiv. (Arvidsson, 2007)  

4.1.1.2. Matchning av kapacitet med behov 

En viktig skillnad mellan vårdbranschen och industribranschen enligt Arvidsson är att vården 

är mer präglad av behoven medan industrin är mer präglad av marknaden. Det handlar om att 

erbjuda efterfrågad vård till befolkningen enligt de principer som Hälso- och Sjukvårdslagen 

anger. (Arvidsson, 2007) 

Alla verksamhetstyper strävar efter en hög flödeseffektivitetet för tjänster eller varor med 

minimal användning av de befintliga resurserna. Logistiken går ut på att minimera kostnader 

samtidigt som leveranservice ökar. Resonemangen appliceras även på sjukvårdsverksamheter 

för att effektivisera patientflödet genom att hålla kostnader låga samtidigt som patientens 

behov tillgodoses (Arvidsson, 2007). Ett problem som förekommer inom vårdbranschen och 

som resulterar i ekonomiska och tidsmässiga förluster för medicinsk vård är, enligt Herrick, 

Gilhooly och Geddes (1994), uteblivande och återbud. Att patienter inte använder erbjuden 

vårdinsats inverkar på tillgängligheten för de övriga patienter. Exempel på orsaker som ligger 

bakom uteblivande i medicinsk vård är att patienter glömmer avtalad tid, och administrativa 

fel, såsom att patienten får felaktig tid i kallelsebreven. (Herrick et al., 1994) 

Andra problem som vården stöter på är köbildning och långa väntetider. Detta har sin 

förklaring i att kapaciteten inte matchar variationer i behovet, dvs. att efterfrågan är större än 

kapaciteten. Om väntelistor växer obegränsat är påståendet att: efterfrågan är större än 

kapaciteten giltigt, men väntelistor är ofta stabila och växande väntelistor uppstår sällan 

(Silvester, Lendon, Bevan, Steyn & Walley, 2004; Eriksson, Bergbrant, Berrum & Mörck, 

2011). Men köbildning beror på bristande uppmärksamhet eller felaktig tillvägaggångssätt 

och inte på bristande kapacitet (Eriksson et al, 2011). När en obalans uppstår mellan 

efterfrågan och kapacitet överbelastas systemet, vilket ger upphov till köer. Kölängden beror 

på variationen; ju större variationer desto mer sannolikt att kön blir längre (Walley, Silvester 

& Steyn, 2006). 

4.1.2. Logistiktillämpningar inom vården 

Kunskapen om att logistik kan tillämpas inom vården ligger till grund för ett antal studier och 

projekt som resulterat i förbättringskunskaper med fokus på att kunna utnyttja befintliga 

resurser för att tillgodose behoven.  Nedan presenteras några exempel på liknande studier och 

projekt. 

4.1.2.1. Förbättrad tillgänglighet 

För att tillämpa logistiktänkandet inom vården får patienten och dennes behov all 

uppmärksamhet, vilket underlättar ett förbättringsarbete med en helhetssyn genom att studera 
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patientflödet istället för att endast lägga fokus på avdelningsnivå. Förbättrad tillgänglighet är 

ett exempel på förbättringsarbete som genomförts inom vården. Sveriges Kommuner och 

Landsting har startat ett arbete för att ta fram en kunskapsöversikt om vårdlogistik för bättre 

service och effektivitet i vården (Arvidsson, 2007). 

Nedan citeras de tre strategierna och de 27 koncepten som är ett urval av ett 70-tal 

förändringskoncept, som är sammanställda i boken Reducing Delays and Waiting Times 

throughout the Healthcare System (Nolan, Shall, Berwick & Roessner, 1996), hämtades från 

The Institute for Healthcare Improvement (IHI) för att förbättra tillgängligheten:  

 ”Strategi 1: Matcha kapacitet och efterfrågan: 

o Förutse efterfrågan med större säkerhet 

o Jämna ut variationer  

o Anpassa bemanningen efter förutsägbara behov 

o Identifiera och avlägsna flaskhalsar 

o Arbeta ikapp ”ryggsäcken” 

o Använd befintliga resurser flexibelt 

o Ha alternativa handlingsmöjligheter i beredskap om planeringen spricker 

 Strategi 2: Påverka efterfrågan: 

o Begränsa material- och instrumentsortiment 

o Aktiv expektans kan minska efterfrågan 

o Samordna mottagningsbesök 

o Standardisera  

o Triage- korrekt behandling och bedömning från början 

o Praktisera kunskapsbaserad medicin 

o Flytta efterfrågan  

o Förebygg efterfrågan 

o Främja egenvård och engagera patienten mer i sin egen vård och behandling 

 Strategi 3: Ändra systemet: 

o Göra fler arbetsmoment parallellt 

o Utarbeta och använd vårdprogram för vanligt förekommande problem 

o Minimera antalet moment och inblandade personer i processen 

o Synkronisera olika insatser 

o ”Dra till sig” istället för att ”tryck från sig” 

o Minska avståndet mellan olika steg i processen 

o Automatisera där så är möjligt 

o Skapa förståelse för systemet 

o Skapa fler arbetsstationer 

o Använd personer med specialkompetens till det de är bra på 

o Flytta moment i processen.”  

4.1.2.2. Projekt 106  

Ett vanligt förekommande problem, som vårdpersonal upplever, är tidsbristen, vilket även 

försämrar tillgängligheten inom vården. Projekt 10
6
 är ett exempel på en studie som gick ut på 

att frigöra en miljon administrativa timmar inom vården för ”ökad tillgänglighet (utökade 
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vårdinsatser med befintliga resurser), förbättrad arbetssituation, ökad medicinsk forskning 

och utveckling, lägre personalbehov och därmed kostnadsbesparingar” enligt Källum (2008). 

Det påpekas också att svårigheten inte ligger i att identifiera problemen och lösa dem utan 

snarare i att implementera lösningarna inom vården. En av slutsatserna som dragits av 

projektet är, att befintliga resurser är tillräckliga om kunskap om resursutnyttjande finns. I 

studien betonas att bättre resursutnyttjande är den enda lösningen för produktionsproblemen 

och lösningar som att omorganisera och tillföra mer resurser inte hjälper. I projektet 

presenteras ett antal åtgärdsområden för att frigöra en miljon administrativa timmar utifrån de 

problem som har identifierats. Nedan listas åtgärdsområden: 

 Journalhantering: digitalisera journalhanteringen för att frigöra tid för personal med 

administrativa arbetsuppgifter och därmed avlasta vårdpersonal genom överföring av 

arbetsuppgifter. 

 Dokumentation/Standardisering: standardisering av dokumentation och 

arbetsprocesser för att minska anpassningstiden till lokala och individuella arbetssätt.  

 Remisshantering: förenklad och snabb remisshantering för att påskynda och 

säkerställa överföringen av uppgifter genom enhetlig bedömning. 

 Verksamhetsplanering: behovsstyrd resursplanering för att använda rätt kapacitet rätt 

och vid rätt tidpunkt.   

 Bemanningsplanering/Praktisk schemaläggning: planera bemanningen utifrån 

efterfrågan och behov samt förenkla och samordna schemaläggning. 

 Väntelistehantering/Tidbokning: införandet av direktbokning av besökstider för att 

minska administration med väntelistehantering och tillfredsställa patientens önskemål 

för att undvika uteblivande.  

 Överföring av arbetsuppgifter: ta vara på kompetens och tilldela arbetsuppgifter till 

personal med rätt kompetens genom att rekrytera ny kompetens för administration och 

vårdnära service.  

 Mäta och analysera kapacitet: kapacitetsanalyser leder till att skapa rätt kapacitet, och 

därmed balanseras resurser mellan behovet och efterfrågan. (Källum, 2008) 

4.1.2.3. Ny tjänst -Vårdmatchning 

Att matcha kapacitet mot variationer i behovet är ett av de stora problemen som vården stöter 

på, vilket i sin tur ger upphov till att köer bildas och väntetider förlängs.  

I studien Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet talas om att utveckla en ny 

tjänst, som stödjer matchning av kapacitet mot patientbehov. Syftet med tjänsten är att matcha 

och boka vårdtjänster med avseende på vårdbehov. Med tjänsten skapas möjligheten att 

patienten kan välja vård i hela landet, vilket förväntas förbättra resurs- och 

kompetensutnyttjandet. Avsikten med den nya tjänsten är att säkerställa kapacitetsstyrning, då 

sjukvården saknar system som matchar kapacitet och samordnar vårdflöden. Tjänstens 

användningsområde är att planera, styra och boka vårdinsatser med avseende på tillgänglig 

kapacitet i ett givet produktionsled. (Nordgren, 2010) 
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4.2. Lean 
I kapitlet nedan beskrivs hur Lean verksamhetsstrategi växt fram ur ett historiskt perspektiv. 

Förklaring till hur uttrycket Lean kommit till användning finns även presenterad. Därefter 

redogörs vad Lean går ut på och hur Lean har anpassats för att kunna appliceras inom 

sjukvård. 

4.2.1. Historisk bakgrund 

Lean har sitt ursprung i biltillverkningsindustrin för mer än hundra år sedan. Lean är ett 

uttryck som härstammar från begreppet Lean Production. Lean lanserades i boken ”The 

Machine that Changed the World” som presenterade resultatet av en studie gjord av en 

forskningsgrupp från Massachusetts Institue of Technology i USA. I studien undersöktes 

skillnader mellan världens biltillverkare, bland andra Toyota. Lean betyder resurssnål och 

mager vilket anses vara en missvisande översättning. Resurseffektiv anses vara en bättre 

beskrivning av Lean. ( Bicheno, 2006; Brandt, 2013; Petersson, Johansson, Broman, Blücher 

& Alsterman, 2009) 

4.2.2. Lean strategi 

Med hjälp av en verksamhetsstrategi tillgodoses verksamhetens kundbehov enligt Modig och 

Åhlström (2013). En affärsstrategi går ut på att definiera den typ av kundbehovet som skall 

tillgodoses. Lean motsvarar en strategi eller ett förhållningssätt som beskriver hur en 

verksamhet ska bedrivas för att tillgodose kundbehov. Med hjälp av en Lean 

verksamhetsstrategi sker en ständig förbättring genom att eliminera slöserier i verksamheten 

för en ökad flödeseffektivitet. (Modig & Åhlström, 2013; Petersson et al., 2009) 

För att kunna tillämpa Lean verksamhetsstrategi presenterar Modig och Åhlström (2013) ett 

antal medel som leder till ökad flödeseffektivitet med befintliga resurser. Medlen är 

värderingar, principer, metoder och verktyg. (Modig & Åhlström, 2013) 

Lean’s värderingar sammanfattas med två ord: respekt och samarbete. Med respekt skapas ett 

ömsesidigt förtroende genom att ta ansvaret för att respektera och förstå varandra. Samarbetet 

som medel används för att utveckla och maximera inte bara en enskilds prestation utan även 

gruppers prestation för att åstadkomma personlig och professionell utveckling. (Modig & 

Åhlström, 2013) 

Lean har två principer, som utgör kärnan i produktionssystemet. Den ena är Just-in-Time som 

går ut på att skapa ett effektivt flöde. Den andra är Jidoka som handlar om att hjälpa en 

verksamhet att identifiera och eliminera hinder, som stör eller försämrar ett flöde. Det handlar 

om att identifiera åtta typer av slöserier (Modig & Åhlström, 2013). Följande sammanställs de 

åtta slöserierna:  

 Överproduktion: producera för mycket eller för tidigt och inte vad kunden efterfrågar. 

 Rörelse: böja eller sträcka sig för att nå felplacerade verktyg och komponenter. 

 Väntan: onödig väntan på information, material och personal. 

 Transporter: onödig förflyttning av personer, information eller produkter. 

 Fel: felaktig administration, defekta produkter eller bristande service.  
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 Överarbete: arbeta med en produkt mer än vad kunden kräver med hjälp av icke 

lämpliga verktyg eller metoder. 

 Lager: onödigt lager av produkter och information. 

 Outnyttjad kreativitet: befintlig arbetskraft och arbetarnas kunskaper utnyttjas inte. 

(Modig & Åhlström, 2013)   

Exempel på metoder som förekommer i Lean verksamhetsstrategi är värdeflödesanalys och 

5S. En värdeflödesanalys innebär analys av det existerande flödet för att identifiera 

värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. 5S är fem steg i en metod och är 

förkortning för sortera, strukturera, systematisk städning, standardisera och självdisciplin. 

Metoden 5S syftar till att minimera variationen som beror på tidskrävande letande genom att 

skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats. (Modig & Åhlström, 2013) 

För att tillämpa Lean verksamhetsstrategi i en verksamhet används verktyg som definierar vad 

verksamheten innehar. Visualiseringstavlan är ett exempel på ett sådant verktyg, och den 

hjälper verksamheten att kontrollera visuellt, hur processen är strukturerad och vilka delar 

som ingår i den. (Modig & Åhlström, 2013) 

4.2.3. Lean inom sjukvård 

För att kontinuerligt utveckla sjukvårdsverksamheter har Lean verksamhetsstrategi tillämpats 

på sjukvårdsverksamheter såsom sjukhus och vårdcentraler. Syftet är att sjukvården, för att 

tillgodose patientens behov, ska utföra värdeskapande aktiviteter med rätt vårdnivå genom att 

eliminera avvikelser och komplikationer. Med hjälp av Lean verksamhetsstrategi försöker 

sjukvården åstadkomma visionen om en verksamhet utan väntetider för patienter eller 

medarbetare. Användning av medarbetarnas kreativitet ska stötta verksamhetens utveckling. 

Onödiga lager ska elimineras genom att hålla resurser och materiel nära patienten. (Brandt, 

2013) 

4.2.3.1. Slöseri, ojämnhet och överbelastning 

Via Lean verksamhetsstrategi identifierades förekomsten av tre problemområden som orsakar 

försämrad flödeseffektivitet. Slöseri, ojämnhet och överbelastning är tre områden som ska 

elimineras med hjälp av Lean. I Brandt (2013) presenteras en översättning av de åtta 

identifierade slöseriformerna för användning inom vårdområdet:  

● Överproduktion: onödiga undersökningar, behandlingar eller åtgärder. 

● Väntan: väntetider för patienter och medarbetare. 

● Transport: förflyttning av patienter eller material mellan olika avdelningar eller 

enheter.  

● Överarbete: onödiga och upprepade arbetsmoment såsom dokumentation. 

● Lager: stora lagerutrymmen som inte används eller små lagerutrymmen som inte är 

tillräckliga. 

● Rörelse: förflyttning av personal mellan olika platser vid genomförandet av ärenden. 

● Fel: avvikelser såsom komplikationer med krav på rättelse. 

● Outnyttjad kreativitet: medarbetarnas erfarenhet utnyttjas inte i utvecklingsändamål. 

(Brandt, 2013) 
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Det andra problemområdet är ojämnhet i flödesbelastning. Ojämnhet leder till att användning 

av befintliga resurser inte är optimal. Variationer i tidsåtgång inom sjukvården är 

svårförutsägbara vilket försvårar planeringsarbetet för en effektiv verksamhet (Brandt, 2013). 

För att uppnå en hög flödeseffektivitet möter processen ett antal hinder som fått benämningen 

lagar. Lagarna hindrar systemet från att ha effektiva flöden. Med flödeseffektivitet menas 

“summan av värdeskapande aktiviteter i relation till den totala genomloppstiden”. Det finns 

tre lagar som tydliggör hur styrningen av en process går till. Dessa är: Little’s lag, lagen om 

flaskhalsar samt lagen om variationens inverkan på processer. Little’s lag användes både för 

enskilda aktiviteter och ett helt flöde för att beräkna genomloppstiden genom att multiplicera 

flödesenheter i arbete med cykeltiden. Med cykeltiden menas den tiden som behövs för 

flödesenheter att ta sig genom aktiviteten. Med Little’s lag säkerställs ett högt 

resursutnyttjande genom att se till att resurser är i ständigt arbete och genom att skapa en 

buffert av flödesenheter. Med lagen om flaskhalsar betonas att genomloppstiden påverkas av 

den aktivitet som har längst cykeltid och som kallas för flaskhals. Aktiviteter som befinner sig 

efter flaskhalsen måste vänta, vilket resulterar i väntetid som räknas som icke värdeskapande 

tid. Variationslagen är lagen om sambandet mellan variation, resurseffektivitet och 

genomloppstid. Det innebär att lagen bygger på tre beståndsdelar som samspelar och påverkar 

flödeseffektiviteten. (Modig & Åhlström, 2013) 

Överbelastning är också ett hinder för flödeseffektivisering och medför en stor risk för slöseri 

vilket betraktas som en ond cirkel, då ett problem resulterar i ett annat problem. Med 

överbelastning menas att befintlig kapacitet inte är tillräcklig för att tillgodose efterfrågan. 

(Brandt, 2013) 

4.2.3.2. Dålig matchning mellan kapacitet och efterfrågan 

I en studie om det brittiska sjukvårdssystemet visades att den dåliga matchningen mellan 

kapacitet och efterfrågan orsakar köproblem. Trots uppfattningen att kapaciteten inte är 

tillräcklig för att tillgodose patientbehoven visar studien att kapacitetsbristen inte är det stora 

problemet. Det handlar snarare om variationer i kapacitet och efterfrågan. Lösningen var att 

implementera ”Lean-thinking” för att styra flödet utifrån patientbehoven, vilket ledde till att 

köerna eliminerades och därmed reducerades väntetiderna. (Silvester et al, 2004)  

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus, som ligger i Stockholm, genomfördes ett 

förbättringsprojekt med hjälp av Lean på akutmottagningen. I början av projektet gjordes en 

kartläggning av patientflödet för att identifiera de orsaker som ligger bakom identifierade 

slöserier. Då upptäcktes, att den onödiga väntetiden beror på att kapaciteten inte matchade 

efterfrågan. Arbetet handlade om att utföra patientvårdsaktiviteter parallellt eller efter 

varandra med hjälp av den kompetens som krävs. Förbättringsarbetet ledde till att 

väntetiderna på mottagningen minskade och antalet besök per dag ökade. (Mazzocato, 

Savage, Brommels, Aronsson, Backman & Elg, 2012)  
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5. Empiri  
Nedan presenteras data som samlades in genom observation i den berörda verksamheten och 

genom att dela ut enkäter till anställda på båda mottagningarna. Den tid, som inte är 

medräknad i avsnitten 5.1. och 5.2., har ägnats åt raster och lunchtid samt övriga ärenden som 

tillhör andra mottagningar såsom att boka in en patient som tillhör läkarmottagningen.  

5.1. Observationer på Blodtrycksmottagningen 
Under observationen uppmärksammades, att personalen tycker att datorarbetet störs av det 

sega system, som vården använder sig av, för bland annat journalskrivande. Sjuksköterskorna 

väljer bland de patienter som står på väntelistan och som väntar på kallelser och bokar in tid 

för patientbesöket. Val av patient grundas på undersökningstyp och patientens hälsotillstånd. 

På Blodtrycksmottagningen genomförs blodtrycksmätning och 24-timmars 

blodtrycksmätning. Val av patienter från väntelistan är tidskrävande, speciellt när väntelistan 

är lång. Därför behöver sjuksköterskan gå igenom patient för patient för att avgöra vem ska 

kallas till ett besök. Mottagningsfacket kollas ett antal gånger under dagen. Inför varje 

patientbesök förbereder sjuksköterskan genom att läsa på patientens journal. Under 

patientbesök, som går ut på att sätta på patienten en apparat för 24-timmars mätning, finns det 

inga mätresultat som ska skrivas in i journalen, utan mätvärden fås efter 24 timmar. Men 

behovet av att skriva i journalen kvarstår i samband med att patientbesöket har registrerats. 

Dag 1 

Sjuksköterskan tog emot 5 patientbesök under dag 1. 

Patientbesök 1, kl. 10.03 – 10.19  

Inför besöket förbereder sjuksköterskan underlag med patientinformation. Patienten hämtas 

från väntrummet och tas till vilorummet. På vilorummet sker en konversation mellan 

sjuksköterskan och patienten och patienten instrueras att vila i rummet liggande eller sittande. 

Patienten lämnas och sjuksköterskan återvänder till arbetsrummet och börjar skriva patientens 

journal. Sjuksköterskan går igenom patientens journal, kollar brevlådan, läser ett meddelande 

om återbud, avbokar tiden för patienten som lämnat återbud. Patienten läggs in på väntelistan. 

Efter ca 8 min återvänder sjuksköterskan till den vilande patienten. Blodtrycket mäts vilket tar 

1 min. Mätresultatet antecknas och pulsen mäts. Diskussion mellan patienten och 

sjuksköterskan pågår. Pulsen antecknas. Patientbesöket är avslutat och sjuksköterskan går 

tillbaka till arbetsrummet.  

Kl. 10.19 – 10.22  

Sjuksköterskan kompletterar och slutför journalskrivandet. Väntelistan kollas igenom och en 

kallelse skrivs ut för att postas.  

Patientbesök 2, Kl. 10.47 – 11.06  

Patienten hämtas från väntrummet och tas till vilorummet. Sjuksköterskan instruerar patienten 

att vila liggande eller sittande. Under vilotiden återvänder sjuksköterskan till arbetsrummet 

och börjar skriva journalen. Sjuksköterskan går igenom patientens journal, kollar brevlådan, 

kollar mottagningsfacket i postrummet, hämtar en remiss från postrummet och bokar in 

patienten ifråga. Efter ca 10 min återvänder sjuksköterskan till den vilande patienten. 
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Blodtrycket och pulsen mäts vilket tar 1 min. Mätresultatet antecknas. Sjuksköterskan 

diskuterar med patienten hälsotillståndet. Patientbesöket avslutas och sjuksköterskan lämnar 

vilorummet och återvänder till arbetsrummet. 

Kl. 11.06 – 12.30  

Sjuksköterskan slutför journalskrivandet och utför administrativa ärenden, exempelvis 

väntelistehantering. Gamla anteckningar studeras för att signeras och skickas in. 

Patientbesök 3, kl. 13.01 – 13.21  

Sjuksköterskan går till väntrummet för att hämta patienten. Båda två går till vilorummet. 

Besöket börjar med en konversation mellan sjuksköterskan och patienten. Under 

konversationen diskuteras patientens hälsotillstånd och nuvarande medicinering. Därefter 

instrueras patienten att vila i rummet liggande eller sittande. Sjuksköterskan återvänder till 

arbetsrummet och börjar skriva patientens journal. Under tiden kollar sjuksköterskan 

brevlådan, lyssnar av röstbrevlådan. Efter ca 8 min återvänder sjuksköterskan till den vilande 

patienten. Blodtrycket och pulsen mäts vilket tar 1.50 min. Mätresultatet antecknas. 

Diskussion kring mätresultatet mellan patienten och sjuksköterskan pågår. Patientbesöket 

avslutas och sjuksköterskan går tillbaka till arbetsrummet.  

Kl. 13.21 – 13.30  

Sjuksköterskan fortsätter med journalskrivandet. Förberedelse inför nästa patientbesök görs 

genom att läsa patientens journal. 

Patientbesök 4, kl. 13.30 – 13.49  

Hämtning av patienten från väntrummet. På vilorummet inleds besöket med en kort 

konversation mellan sjuksköterskan och patienten om patientens hälsotillstånd och nuvarande 

medicinering. Därefter instrueras patienten att vila i rummet liggande eller sittande. Patienten 

lämnas och sjuksköterskan återvänder till arbetsrummet och börjar skriva journalen. 

Sjuksköterskan utför andra administrativa uppgifter, exempelvis kollar brevlådan, lyssnar av 

röstbrevlådan och studerar patientens läkemedelslista. Efter ca 9 min återvänder 

sjuksköterskan till den vilande patienten. Blodtrycket och pulsen mäts vilket tar mer än 1 min. 

Mätresultatet antecknas. Patienten diskuterar med sjuksköterskan resultatet och frågor om 

medicinering. Patientbesöket avslutas.  

Kl. 13.49 – 13.55  

Sjuksköterskan slutför journalskrivandet och förberedelse inför nästa patientbesök genom att 

läsa patientens journal. 

Patientbesök 5, kl. 13.55 – 14.14  

Sjuksköterskan hämtar patienten och vägleder den till vilorummet. Där sker en konversation 

mellan sjuksköterskan och patienten om hälsotillståndet. Sjuksköterskan instruerar patienten 

att vila i rummet liggande eller sittande. Under konversationen diskuteras patientens 

hälsotillstånd och nuvarande medicinering. Sjuksköterskan återvänder till arbetsrummet för 

att lämna patienten vila. Sjuksköterskan börjar skriva patientens journal, kollar brevlådan och 

lyssnar av röstbrevlådan. Efter ca 12 min återvänder sjuksköterskan till den vilande patienten. 

Blodtrycket och pulsen mäts vilket tar mer än 1 min. Mätresultatet antecknas. Patienten 
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diskuterar med sjuksköterskan hälsotillståndet och mätresultatet. Patienten har behov av att 

förnya receptet. Patientbesöket avslutas.  

Kl. 14.14 – 15.00 

Sjuksköterskan fortsätter med journalskrivande och avslutar administrativa uppgifter 

förknippade med besöket. Sjuksköterskan kontaktar ansvarig läkare för att lägga in ett nytt 

recept. Patienten kontaktas för att få veta, att receptet finns inlagt och att medicinen kan 

hämtas. 

Dag 2 

Sjuksköterskan tog emot 7 patientbesök under dag 1. 

Patientbesök 1, kl. 10.04 – 10.10  

Patienten hämtas från väntrummet och tas till arbetsrummet. Patienten är kallad för att få 

apparaten som används vid 24-timmars mätning. Patienten informeras om hur apparaten sköts 

och när den ska återlämnas och var. Sjuksköterskan hjälper patienten med att sätta fast 

apparaten. Den startas av sjuksköterskan som även kontrollerar att den fungerar som den ska. 

Patienten får en informationslapp som informerar patienten om vad som krävs vid användning 

av apparaten. Patientbesöket avslutas och sjuksköterskan går tillbaka till arbetsrummet.  

Kl. 10.10 – 10.17  

Sjuksköterskan slutför journalskrivandet. Förberedelse inför nästa patientbesök genom att läsa 

patientens journal. 

Patientbesök 2, kl. 10.17 – 10.34  

Sjuksköterskan hämtar patienten från väntrummet och visar vägen till vilorummet. Där sker 

en kort konversation mellan sjuksköterskan och patienten och patienten instrueras att vila i 

rummet liggande eller sittande. Patienten lämnas och sjuksköterskan återvänder till 

arbetsrummet och börjar skriva journalen. Sjuksköterskan går igenom patientens journal, 

kollar brevlådan, lyssnar av röstbrevlådan och kollar facket i postrummet. Efter ca 9 min 

återvänder sjuksköterskan till den vilande patienten. Blodtrycket mäts vilket tar 1 min. 

Mätresultatet antecknas och pulsen mäts. Diskussion mellan patienten och sjuksköterskan 

pågår. Patienten meddelar sjuksköterskan mätvärden vid mätning av blodtrycket hemma. 

Pulsen antecknas. Patienten har behov av att förnya receptet. Patientbesöket avslutas.  

Kl. 10.34 – 11.01  

Sjuksköterskan avslutar journalskrivandet och förberedelse inför nästa patientbesök genom att 

läsa patientens journal. 

Patientbesök 3, kl. 11.02 – 11.18  

Patienten hämtas från väntrummet och tas till vilorummet. Där ber sjuksköterskan patienten 

att vila i rummet liggande eller sittande. Patienten lämnas och sjuksköterskan återvänder till 

arbetsrummet och börjar skriva patientens journal. Sjuksköterskan utför administrativa 

uppgifter såsom att kolla brevlådan, lyssna av röstbrevlådan och kolla igenom patientens 

läkemedelslista. Efter ca 10 min återvänder sjuksköterskan till den vilande patienten. 

Blodtrycket mäts vilket tar 1 min. Mätresultatet antecknas och pulsen mäts. Pulsvärdet 
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antecknas. Diskussion mellan patienten och sjuksköterskan pågår. Patienten har behov av att 

förnya receptet. Patientbesöket avslutas med att sjuksköterskan informerar patienten om att 

receptförnyelse ska göras på en gång.  

Kl. 11.18 – 11.25  

Sjuksköterskan kompletterar journalskrivandet och förberedelse inför nästa patientbesök 

genom att läsa patientens journal. 

Patientbesök 4, kl. 13.00 – 13.15  

Sjuksköterskan uppmärksammar patientens ankomst och går till väntrummet för att hämta 

patienten som lämnas i vilorummet. Där sker en konversation mellan sjuksköterskan och 

patienten och patienten instrueras att vila i rummet liggande eller sittande. Under 

konversationen diskuteras patientens hälsotillstånd och nuvarande medicinering. Patienten 

lämnas och sjuksköterskan återvänder till arbetsrummet och börjar skriva patientens journal. 

Sjuksköterskan hinner kolla brevlådan, lyssna av röstbrevlådan och kolla igenom patientens 

läkemedelslista. Efter ca 8 min återvänder sjuksköterskan till den vilande patienten. 

Blodtrycket mäts vilket tar 1 min. Mätresultatet antecknas och pulsen mäts. Diskussion 

mellan patienten och sjuksköterskan pågår. Pulsen antecknas. Patientbesöket avslutas.  

Kl. 13.15 – 13.30  

Sjuksköterskan slutför journalskrivandet efter besöket. Förberedelse inför nästa patientbesök 

görs genom att läsa patientens journal. 

Patientbesök 5, kl. 13.30 – 13.49  

Hämtning av patienten från väntrummet för att tas till vilorummet. Patienten diskuterar med 

sjuksköterskan några frågor som berör patientens hälsotillstånd och nuvarande medicinering. 

Därefter instrueras patienten att vila i rummet liggande eller sittande. Patienten lämnas och 

sjuksköterskan återvänder till arbetsrummet och börjar skriva patientens journal. 

Sjuksköterskan kollar brevlådan, lyssnar av röstbrevlådan och kollar igenom patientens 

läkemedelslista. Efter ca 10 min återvänder sjuksköterskan till den vilande patienten. 

Blodtrycket och pulsen mäts vilket tar mer än 1 min. Mätresultatet antecknas. Diskussion 

mellan patienten och sjuksköterskan pågår. Patientbesöket avslutas och sjuksköterskan 

återvänder till arbetsrummet.  

Kl. 13.49 – 14.01  

Sjuksköterskan kompletterar arbetet med journalskrivandet och förbereder inför nästa 

patientbesök genom att läsa patientens journal. 

Patientbesök 6, kl. 14.02 – 14.20  

Sjuksköterskan hämtar patienten från väntrummet och går båda två till vilorummet. Där sker 

en konversation mellan sjuksköterskan och patienten som instrueras sedan att vila i rummet 

liggande eller sittande. Under konversationen diskuteras patientens hälsotillstånd och 

nuvarande medicinering. Sjuksköterskan återvänder till arbetsrummet och börjar skriva 

patientens journal. Sjuksköterskan kollar även brevlådan, lyssnar av röstbrevlådan och kollar 

igenom patientens läkemedelslista. Efter ca 9 min återvänder sjuksköterskan till den vilande 

patienten. Blodtrycket mäts vilket tar 1 min. Mätresultatet antecknas och pulsen mäts. 
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Diskussion mellan patienten och sjuksköterskan pågår. Pulsen antecknas. Patienten har behov 

av att förnya receptet. Patientbesöket avslutas.  

Kl. 14.21 – 14.28  

Sjuksköterskan slutför journalskrivandet och börjar med förberedelser inför nästa 

patientbesök genom att läsa patientens journal och gå igenom läkarens anteckningar från 

remissen. 

Patientbesök 7, kl. 14.30 – 14.47  

Patienten hämtas från väntrummet och tas till vilorummet. Där sker en konversation mellan 

sjuksköterskan och patienten som även instrueras om att vila i rummet liggande eller sittande. 

Under konversationen diskuteras patientens hälsotillstånd och andra frågor som patienten 

funderar på. Sjuksköterskan återvänder till arbetsrummet och börjar skriva journalen. 

Sjuksköterskan kollar brevlådan, lyssnar av röstbrevlådan och kollar igenom patientens 

läkemedelslista. Efter ca 8 min återvänder sjuksköterskan till den vilande patienten. 

Blodtrycket och pulsen mäts vilket tar 1.30 min. Mätresultatet antecknas. Diskussion mellan 

patienten och sjuksköterskan pågår. Patientbesöket avslutas och sjuksköterskan går tillbaka 

till arbetsrummet.  

Kl. 14.47 – 15.00   

Sjuksköterskan kompletterar journalskrivandet och kollar igenom väntelistan och bokar in 

patienter. Kallelser skrivs ut och postas. Diskussion med andra sjuksköterskor om patienter 

som inte längre behöver bokas in för 24-timmars mätning. Återupptagning av uppskjutna 

ärenden. Signering av journaler för att skickas in. 

5.2. Observationer på Astma/KOL- mottagningen  
Under patientbesöken på Astma/KOL-mottagningen uppmärksammades en del aktiviteter 

som sjuksköterskor utförde under alla patientbesök. Inför varje patientbesök förbereder sig 

sjuksköterskan genom att läsa patientens journal. I väntan på att patienten anmäler sin 

ankomst i receptionen utför sjuksköterskan andra ärenden såsom att lyssna på röstbrevlådan, 

kolla igenom interna inkorgen där personalen på vårdcentralen kontaktar varandra, boka in 

patienter och skriva ut kallelser. För att veta om patienten har ankommit behöver 

sjuksköterskan kontinuerligt öppna en sida med patientbesökslistan och uppdatera den genom 

att klicka på uppdateringsknappen för att kunna se om patienten har anlänt eller inte. 

Vårdcentralens reception ligger på bottenvåningen medan mottagningen befinner sig en 

trappa upp. När sjuksköterskan uppmärksammar att patienten har anmält sig väntar hon några 

minuter, som patienten behöver för att ta sig till väntrummet. Nya och gamla patienter hämtas 

av sjuksköterskan från väntrummet, och undersökningsrummet ligger ungefär 5 meter ifrån 

väntrummet.  

Det första momentet innan patienten kliver in i undersökningsrummet är mätning av 

patientens längd och vikt, där mätresultaten antecknas av sjuksköterskan på ett papper. När 

spirometri-undersökningen påbörjas matas först patientens längd och vikt in i spirometri-

programmet. Patientens vikt och längd skrivs även in i patientens journal. Dubbel 

dokumentation av patientens vikt och längd.  
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Undersökningarna på mottagningen kräver olika blåstekniker vid användning av 

mätinstrumenten. Därför visar sjuksköterskan varje patient hur blåsningen ska gå till. Vissa 

patienter behöver utföra spirometri-undersökningen två gånger under besöket: ena gången 

före medicinering och den andra efter medicinering. Visning av blåstekniken görs även när 

undersökningen utförs två gånger. Vid spirometri-undersökningen visas resultaten i form av 

kurvor på skärmen. Därmed bör sjuksköterskan utvärdera om blåsningen är rätt varje gång 

patienten blåser för att få en korrekt diagnos. För utvärdering behöver sjuksköterskan efter 

varje blåsning vända sig mot datorskärmen och kontrollera resultatet. Vissa patienter behöver 

upprepa blåsningen ett antal gånger tills sjuksköterskan bedömer att blåsningen motsvarar 

kraven för att kunna göra en korrekt bedömning. För varje spirometri-undersökning krävs av 

patienten att blåsa rätt tre gånger. Vid sidan om datorarbete i samband med att vissa 

undersökningsinstrument är kopplade till datorn behöver sjuksköterskan även anteckna vissa 

parametrar från andra mätinstrument på ett så kallat Check-formulär. Check-formulär består 

av ett antal frågor, som sjuksköterskan använder sig av för att inte missa någon fråga under 

besöket.  

Direkt efter patientbesöket skrivs mätresultaten ut i färg. Färgskrivaren finns inte i 

arbetsrummet vilket gör att sjuksköterskan behöver lämna arbetsrummet för att hämta 

färgutskrifterna från postrummet. Postrummet befinner sig på samma plan med ungefär 5 

meters avstånd från arbetsrummet. Hämtade utskrifter lämnas i slutet av dagen till receptionen 

för att skannas in och skickas till läkaren som lämnat remissen. Tiden för att skanna in 

undersökningsresultatet tar cirka 2 min.  

Om en sjuksköterska har ledig tid efter patientbesöket börjar hon skriva journalen. Spirometri-

undersökning är en datorbaserad undersökning, där nya patienter registreras av sjuksköterskan 

i systemet innan man kan genomföra undersökningen. Efter avslutat patientbesök påbörjas, 

om tiden tillåter, administrationsarbete där både elektroniska journaler och pappersjournaler 

skall skrivas under av sjuksköterskan. Pappersjournaler består av färgutskrifterna och ett 

försättsblad som innehåller patientens uppgifter. Journalskrivandet går ut på att 

sjuksköterskan svarar på läkarens remiss och fyller i mätresultaten. Tre journaler för varje 

patient fylls i: hälsobladet som berör livsstilsfrågor och motionsvanor, gemensam journal och 

mottagningens egen journal, som kallas Astma/KOL-journalen. För att skriva 

undersökningsresultat i journalen finns det behov av att skriva ut undersökningsresultat så att 

sjuksköterskan slipper stänga ned sidan med mätvärden medan journalskrivandet pågår. En 

till anledning för att skriva ut mätvärdena är att undvika felaktiga värden i journalen. All 

information som skrivs i journalen sparas inte automatiskt utan sjuksköterskan behöver trycka 

på spara-knappen varje gång hon skriver. Datorbaserade journaler innehåller en rubriklista, 

och journaler som tillhör lungkliniken innehåller fler rubriker än primärvårdens journal. 

Arbetet med journalskrivandet kräver en del tid, som varierar från patient till patient beroende 

på patientens senaste kontakt med mottagningen, patientens hälsotillstånd och läkarens frågor 

i remissen.  

Dag 1 

Sjuksköterskan tog emot 4 patientbesök och genomförde 3 telefonsamtal med patienter, som 

tillhör avdelningen rökavväjning, under dag 1. 



26 
 

Patient 1 

Patienten ankommer kl. 10.10. Efter hämtning av patienten startar besöket med vikt- och 

längdmätning som tar ca 1 min. Första undersökningen är en PEF-undersökning som tar 1 

min. Därefter görs en spirometri-undersökning som varar i 6 min. Undersökningen efterföljs 

av en NO-undersökning som tar ungefär 2 min. Under tiden sker en förklaring av blåstekniken 

och hur patienten ska blåsa vid varje undersökning. Patienten får medicinen och inväntar tills 

den verkar. Samtidigt ställs frågor till patienten från check-formuläret. Väntetiden är ca 9 min. 

Efter att patienten inhalerat en bestämd dos av medicinen upprepas undersökningsmomenten. 

PEF-undersökningen görs igen och tar 1 min. För spirometri-undersökningen går det åt 9 min. 

I slutet av patientbesöket förklaras dagens mätresultat och jämförs med tidigare resultat, samt 

visas nya mediciner och hur de ska doseras. Detta tar 6 min. Patientbesöket avslutas kl. 10.57. 

Efter besöket läggs 3 min på administration, men sjuksköterskan hinner inte klara 

journaladministrationen.  

Ytterligare kommentar: Patienten hade önskemål om att mäta blodtrycket och sjuksköterskan 

visade patienten en blodtrycksmätare som är tillgänglig för alla i vårdcentralen, där patienten 

själv kan mäta blodtrycket. Besöket avbröts med att någon knackade på dörren och ställde en 

fråga till sjuksköterskan. 

Patient 2  

Besöket startar kl. 11.05. Patienten hämtas och patientens vikt och längd mäts vilket tar ca 

1.30 min. Undersökningen börjar med en PEF-undersökning som tar 1.11 min. Därefter görs 

spirometri-undersökningen som varar i 6 min. Patienten genomför NO-undersökning som tar 

1.36 min. Samtidigt förklarar sjuksköterskan blåstekniken och hur patienten ska blåsa. Efteråt 

får patienten medicinen. Medan patienten väntar på att medicinen verkar ställs frågor till 

patienten från check-formuläret. Väntetiden är ca 8 min. Efter att patienten inhalerat en 

bestämd dos av medicinen upprepas undersökningsmomenten. PEF-undersökningen görs igen 

och tar 1 min. Spirometri-undersökningen tar 3.30 min. Det uppmärksammas att patienten inte 

har svårigheter vid genomförandet av undersökningen. I slutet av patientbesöket förklaras 

mätresultat. Patientbesöket avslutas kl. 11.53. Efter besöket läggs 20 min på administration, 

men sjuksköterskan hinner inte skriv klart journalen.  

Ytterligare kommentarer: Patientens mobil ringer under besöket och diskussionen med 

sjuksköterskan avbryts för att patienten svarar.  

Patient 3 (telefontid) kl.12.35 – 12.37 

Patientkontakten sker via telefon där sjuksköterskan ringer patienten för uppföljning. Under 

samtalet har sjuksköterskan tillgång till information om patienten framför sig på 

datorskärmen. Efter avslutat samtal fyller sjuksköterskan i patientens hälsoblad.  

Patient 4 (telefontid) kl.12.43 – 12.46 

Patientkontakten sker via telefon där sjuksköterskan ringer patienten för uppföljning. Under 

samtalet har sjuksköterskan tillgång till information om patienten framför sig på 

datorskärmen. Efter avslutat samtal fyller sjuksköterskan i patientens hälsoblad.  
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Ytterligare kommentar: efter samtalet kommer en annan sjuksköterska in och ställer en fråga 

angående en patient. Sjuksköterskan, som bemannar mottagningen, får uppgiften att boka en 

läkartid till patienten. Inlämning av post i postrummet innan lunchrasten. 

Patient 5  

Sjuksköterskan uppmärksammar patientens ankomst och hämtar patienten kl. 13.32. 

Patientens vikt och längd mäts vilket tar 1 min. Patienten genomför PEF-undersökning som 

tar 1 min. Spirometri-undersökningen varar i 4 min. Innan patienten genomför NO-

undersökning instruerar sjuksköterskan patienten blåsmetoden och varför görs 

undersökningen. Detta tar 3.52 min. Efteråt får patienten medicinen och sjuksköterskan ställer 

frågor från check-formuläret tills medicinen verkar. Under tiden tar sjuksköterskan fram 

patientens läkemedellista för att diskutera den. Detta tar 12.30 min. Efter att den inhalerade 

dosen har verkat upprepas undersökningsmomenten. Sjuksköterskan börjar med PEF-

undersökningen som tar 1 min. Spirometri-undersökningen tar 4 min. Det uppmärksammas att 

patienten inte har svårigheter vid genomförandet av undersökningen. I slutet av patientbesöket 

förklaras mätresultat, visas nya mediciner och inhalationstekniken vilket tar 10 min. 

Patientbesöket avslutas kl. 14.22.  

Patient 6 

Patienten ankommer och hämtas av sjuksköterskan kl. 15.04. Sjuksköterskan diskuterar med 

patienten hälsotillståndet och andra frågor som patienten undrar över. Diskussionen tar 4.30 

min. PEF-undersökningen görs först och det tar 47 sek. Den andra undersökningen är 

Spirometri-undersökningen som varar i 4 min. Därefter görs NO-undersökning efter att 

sjuksköterskan instruerar patienten blåstekniken. Undersökningen tar 3.52 min. Efteråt 

inhalerar patienten en dos av medicinen och sjuksköterskan går igenom check-formuläret och 

ställer frågor till patienten. Väntetiden för att medicinen ska verka är 7.20 min. 

Undersökningsmomenten upprepas igen. Sjuksköterskan börjar med PEF-undersökningen 

som tar 30 sek. Sedan görs Spirometri-undersökningen som tar 3 min. I slutet av 

patientbesöket förklaras mätresultat, visas nya mediciner och inhalationstekniken vilket tar 10 

min. Patientbesöket avslutas kl. 15.50.  

Patient 7 (telefontid) kl.15.55 – 15.59 

Patientkontakten sker via telefon där sjuksköterskan ringer patienten för uppföljning. 

Patienten svarar inte första gången. Andra gången patienten svarade en anhörig. Patienten 

ringer tillbaka och samtalet med patienten påbörjas. Under samtalet har sjuksköterskan 

tillgång till information om patienten framför sig på datorskärmen. Efter avslutat samtal fyller 

sjuksköterskan i patientens hälsoblad.  

Dag 2  

Sjuksköterskan tog emot 4 patientbesök och genomförde 2 telefonsamtal med patienter, som 

tillhör avdelningen rökavväjning, under dag 2. 

Patient 1  

Patienten ankommer kl. 10.05. Efter hämtning av patienten startar besöket med vikt- och 

längdmätning som tar 2.36 min. Sjuksköterskan börjar med att förklara för patienten vilka 

underökningar kommer att genomföras. Förklaringen tar 5 min. Sjuksköterskan informerar 
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patienten om att det finns en avdelning för rökavväjning som hjälper patienter att sluta röka. 

Informationsstunden tar 3 min. PEF-undersökning genomförs under 1 min. Därefter görs en 

Spirometri-undersökning som tar 11 min. Sjuksköterskan förklarar hur nästa undersökning 

genomförs och varför den görs. Detta tar 6.44 min. NO-undersökning genomförs och tar 8 

min. I slutet av patientbesöket förklaras dagens mätresultat och jämförs med tidigare resultat, 

samt visas nya mediciner och hur de ska doseras. En diskussion mellan sjuksköterskan och 

patienten sker. Förklaringen och diskussionen tar 21 min. Röknings konsekvenser förklaras 

för patienter. Färgutskrifter hämtas från postrummet vilket tar 1.30 min. Patientbesöket 

avslutas kl. 10.52.  

Patient 2 

Patienten hämtas kl. 11.04. Innan patienten kliver in i undersökningsrummet mäts vikten och 

längden vilket tar 2 min. Patienten diskuterar medicineringen med sjuksköterskan under 2 

min. Sjuksköterskan ställer frågor från check-formulär till patienten vilket tar 1 min. PEF-

undersökning genomförs under 1 min. Därefter görs Spirometri-undersökningen som tar 6 

min. Sjuksköterskan fortsätter med att ställa frågor från check-formulär till patienten och 

förklarar mätresultaten, vilket tar 13 min. NO-undersökning genomförs och tar 30 sek. 

Röknings konsekvenser förklaras för patienter. Sjuksköterskan visar patienten broschyrer som 

innehåller information om sjukdomar KOL och Astma. Informationsstunden tar 7.30 min. 

Sjuksköterskan utför ett administrativt arbete under 4 min. Patientbesöket avslutas kl. 11.43.  

Ytterligare kommentarer: Patientens mobil ringer under besöket och samtalet med 

sjuksköterskan avbryts genom att patienten tar emot samtalet och svarar.  

Andra ärenden kl. 11.44 - 12.25  

Sjuksköterskan tar kontakt med en annan sjuksköterska i 5 min för andra ärenden. Efter 

kontakten utförs administrationsarbete. 

Andra ärenden kl. 13.03 – 13.18 

Sjuksköterskan genomför ett ärende utanför arbetsrummet vilket tar 3 min. Sjuksköterskan 

ringer upp en patient kl. 13.06, samtalet varade ca 1.56 min. Administrationsarbete utförs 

efter samtalet vilket tar 2.20 min. Sjuksköterskan förbereder sig inför nästa telefonsamtal 

genom att läsa på journalen. Samtalet tog i anspråk 2 min och administrationsarbete efter 

samtalet tog 2.44 min.  

Patient 3  

Patientbesöket startar kl. 13.34. Hämtning av patienten och vikt- och längdmätning tar 2 min. 

Patienten diskuterar medicineringen med sjuksköterskan under 2 min. Sjuksköterskan ställer 

frågor om patientens hälsotillstånd från check-formulär vilket tar 1 min. Patienten genomför 

PEF-undersökningen som tar 1 min. Spirometri-undersökningen genomförs vilket tar 8 min. 

Sjuksköterskan ställer resten av de frågor som finns i check-formulär och förklarar 

mätresultaten, vilket tar 13 min. NO-undersökning genomförs och tar 30 sek. Röknings 

konsekvenser förklaras för patienter. Sjuksköterskan visar även patienten broschyrer som 

innehåller information om röknings konsekvenser när man har KOL eller astma. Detta tar 

9.30 min. Sjuksköterskan utför ett administrativt arbete under 4 min. Patientbesöket avslutas 

kl. 14.05.  
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Ytterligare kommentar: sjuksköterskan påbörjar patientens journalskrivande efter besöket 

fram till kl. 14.33. Därefter genomförs andra administrativa ärenden. 

Patient 4 

Sjuksköterskan hämtar patienten kl. 15.04 och genomför vikt- och längdmätning som tar 2 

min. Patienten diskuterar medicineringen med sjuksköterskan under 2 min. Sjuksköterskan 

ställer frågor om patientens hälsotillstånd från check-formulär vilket tar 3 min. PEF-

undersökningen genomförs vilket tar 1 min. Spirometri-undersökningen tar 8 min. 

Sjuksköterskan ställer resten av de frågor som finns i check-formulär och förklarar 

mätresultaten, vilket tar 13 min. Det tar 30 sek min för att genomföra NO-undersökning. 

Röknings konsekvenser förklaras för patienter. Sjuksköterskan visar även patienten 

broschyrer som innehåller information om röknings konsekvenser vilket tar 10 min. 

Sjuksköterskan utför ett administrativt arbete under 5 min. Patientbesöket avslutas kl. 15.31.  

Patient 5 (telefontid) kl.15.41 – 15.47 

Patientkontakten sker via telefon genom att sjuksköterskan ringer patienten för uppföljning. 

Under samtalet har sjuksköterskan tillgång till information om patienten framför sig på 

datorskärmen. Efter avslutat samtal fyller sjuksköterskan i patientens hälsoblad.  

Patient 6 (telefontid) kl.15.56 – 16.01 

Patientkontakten sker via telefon där sjuksköterskan ringer patienten för uppföljning. Under 

samtalet har sjuksköterskan tillgång till information om patienten framför sig på 

datorskärmen. Efter avslutat samtal fyller sjuksköterskan i patientens hälsoblad.  

Dag 3(Observationen startades efter lunch Kl. 13.30) 

Sjuksköterskan tog emot 2 patientbesök under dag 3. 

Patient 1 

Sjuksköterskan hämtar patienten kl. 13.37 och genomför vikt- och längdmätning som tar 2 

min. Sjuksköterskan ställer frågor om patientens hälsotillstånd från check-formulär vilket tar 

3 min. Sjuksköterskan visar nyare inhalatorer som KOL- eller astma-patienter använder sig av 

vilket tar 2.24 min. PEF-undersökningen genomförs på 48 sek. Patienten genomför 

Spirometri-undersökning vilket tar 6 min. Sjuksköterskan skriver ut resultaten och hämtar 

utskrifter från postrummet vilket tar 1 min. Resten av frågorna som finns i check-formulär 

ställs till patienten under 7 min. Pulsoxymetrimätningen för att mäta syresättningen hos 

patienten görs på 1 min. När sjuksköterskan förklarar resultaten görs en jämförelse med 

tidigare resultat från tidigare undersökningar som tillhör patienten. Sjuksköterskan utför ett 

administrativt arbete under 5 min. Patientbesöket avslutas kl. 14.05. Efter patientbesöket 

startar sjuksköterskan med administrationsarbete under 27 min. 

Patient 2  

Patientbesöket börjar med att hämta patienten kl. 15.04 och sedan genomföra vikt- och 

längdmätning som tar 2 min. Sjuksköterskan ställer frågor till patienten från check-formulär 

vilket tar 2.30 min. Undersökningsmomenten börjar med PEF-undersökning som tar 20 sek. 

Därefter genomför patienten Spirometri-undersökning vilket tar 6 min. Sjuksköterskan skriver 

ut resultaten och hämtar utskrifter från postrummet vilket tar 2 min. Pulsoxymetrimätningen 
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görs vilket tar 1.22 min. Patientbesöket avslutas kl. 15.31. Efter patientbesöket startar 

sjuksköterskan med administrationsarbete vilket tar 29 min. 

Dag 4(Observationen startades kl. 10.00 och avslutades kl.12.00) 

Sjuksköterskan tog emot 2 patientbesök under dag 4. 

Patient 1  

Patienten hämtas från väntrummet kl. 10.03. Vikt- och längdmätning genomförs innan 

patienten kliver in i undersökningsrummet vilket tar 1.26 min. Sjuksköterskan visar patienten 

de senaste inhalatorer som har bättre effekt. Visningen tar 2 min. Sjuksköterskan ställer frågor 

till patienten från check-formulär under 1 min. Undersökningsmomenten börjar med PEF-

undersökning som tar 20 sek. Därefter genomför patienten Spirometri-undersökning vilket tar 

5 min. Sjuksköterskan utför administrationsarbete som tar 1.40 min. Undersökningsresultaten 

skrivs ut och utskrifter hämtas av sjuksköterskan från postrummet vilket tar 2 min. 

Pulsoxymetrimätningen görs vilket tar 1 min. Sjuksköterskan fortsätter med att ställa frågor 

till patienten från check-formulär vilket tar 2.30 min. Patientjournalen läses av sjuksköterskan 

under ungefär 2 min. Patienten tar del av resultaten och sjuksköterskan förklarar till patienten 

de värden som undersökningen resulterat i. Förklaringen och visning av broschyrer som 

informerar om KOL och astma tar 8 min. Patientbesöket avslutas kl. 10.44. Efter 

patientbesöket startar sjuksköterskan med administrationsarbete vilket tar 11 min. 

Patient 2 

Patientbesöket börjar med att sjuksköterskan hämtar patienten från väntrummet kl. 11.00. 

Vikt- och längdmätning sker innan patienten kliver in i undersökningsrummet vilket tar 2 

min. Visning av de senaste inhalatorer görs först och det tar 2 min. Patienten svarar på frågor 

som sjuksköterskan ställer från check-formulär under 1 min. Undersökningsmomenten börjar 

med PEF-undersökning som tar 1 min. Spirometri-undersökning tar 5 min. Hämtning av 

resultatutskrifter från postrummet tar 1.30 min. Pulsoxymetrimätningen tar 1.22 min. 

Sjuksköterskan ställa resten av frågorna från check-formulär vilket tar 3 min. Patienten tar del 

av resultaten och sjuksköterskan förklarar till patienten de värden som undersökningen 

resulterat i. Förklaringen och visning av broschyrer som informerar om KOL och astma tar 8 

min. Patientbesöket avslutas kl. 11.40. Efter patientbesöket utför sjuksköterskan 

administrativa uppgifter vilket tar 20 min. 

Dag 5  

Sjuksköterskan tog emot 3 patientbesök och genomförde 1 telefonsamtal med patienter, som 

tillhör avdelningen rökavväjning, under dag 5. 

Patient 1 

Sjuksköterskan hämtar patienten kl. 10.02. Vikt- och längdmätning tar 1 min. Patienten svarar 

på frågor som sjuksköterskan ställer från check-formulär vilket tar 2 min. 

Undersökningsmomenten börjar med NO-undersökning som tar 30 sek. Därefter görs PEF-

undersökning som tar 1.30 min. Sjuksköterskan visar patienten nyare modeller av inhalatorer 

och diskuterar med patienten läkemedelslistan och hälsotillståndet. Visningen och 

diskussionen tar 14 min. Sjuksköterskan utför administrationsarbete vilket tar 9 min. 

Patientbesöket avslutas kl. 10.35. Efter patientbesöket utför sjuksköterskan administrativa 
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uppgifter och svarar på läkarens remiss. Information från patienten skrivs i journalen. Detta 

tar 32 min.  

Ytterligare kommentar: sjuksköterskan förbereder inför nästa patientbesök genom att läsa 

journalen. 

Patient 2 

Patienten ankommer och hämtas av sjuksköterskan kl. 11.00. Vikt- och längdmätning tar 1 

min. Sjuksköterskan diskuterar med patienten hälsotillståndet och andra frågor som patienten 

undrar över. Diskussionen tar 2 min. PEF-undersökningen tar 1 min. Den andra 

undersökningen är Spirometri-undersökningen som varar i 3.25 min. Därefter görs NO-

undersökning efter att sjuksköterskan instruerar patienten blåstekniken. Undersökningen tar 4 

min. Efteråt inhalerar patienten en dos av medicinen och sjuksköterskan går igenom check-

formuläret och ställer frågor till patienten vilket tar 12 min. Undersökningsmomenten 

upprepas igen. PEF- och Spirometri-undersökningen tar 6 min. I slutet av patientbesöket 

förklaras mätresultat och en diskussion kring röknings konsekvenser sker vilket tar 9 min. 

Patientbesöket avslutas kl. 11.15.  

Patient 3 (telefontid) kl.12.18 – 12.28 

Patientkontakten sker via telefon där sjuksköterskan ringer patienten för uppföljning. Under 

samtalet har sjuksköterskan tillgång till information om patienten framför sig på 

datorskärmen. Frågor till patienten om hälsotillståndet och rökvanor ställs till patienten. Efter 

avslutat samtal fyller sjuksköterskan i patientens hälsoblad. Patienten läggs in i väntelistan för 

ett senare uppföljningssamtal. 

Dag 6(Observationen startades kl. 10.00 och avslutades kl.12.00) 

Sjuksköterskan tog emot 2 patientbesök under dag 6. 

Patient 1 

Besöket startar kl. 10.02. Hämtning av patient och vikt- och längdmätning tar ca 4 min. En 

diskussion mellan patienten och sjuksköterskan pågår under 1.30 min. Undersökningen börjar 

med en Spirometri-undersökning som tar i 6 min. PEF-undersökning tar 1 sek. Sjuksköterskan 

visar patienten broschyrer som information om rökning vilket tar 10 min. Patienten får 

medicinen. Medan patienten väntar på att medicinen verkar ställs frågor till patienten från 

check-formuläret. Väntetiden är 12 min. Efter att patienten inhalerat en bestämd dos av 

medicinen upprepas undersökningsmomenten. PEF-undersökningen tar 25 min. Spirometri-

undersökningen tar 5 min. Sjuksköterskan ställer frågor till patienten från check-formulär och 

en diskussion om medicinering sker vilket tar 6.40 min. Pulsoxymetrimätning för mätning av 

syremängden tar 1 min. Förklaring av mätresultaten tar 3.25 min. Patientbesöket avslutas kl. 

10.41. Efter besöket skrivs mätvärden ut och hämtning av färgutskrifter från postrummet tar 

56 sek. Sjuksköterskan lägger 14 min på administrationsarbete.  

Ytterligare kommentar: Patienten informerar sjuksköterskan om att den har slutat röka för ett 

år sedan.  

Patient 2  

Sjuksköterskan hämtar patienten kl. 11.02. Patienten som kom med sin far hade 

språksvårigheter och ingen tolk beställdes. Observatören kan prata patientens språk och 
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erbjuder att tolka vilket tar 25 min. Patienten hade ingen kännedom om hur medicinen ska 

användas och patienten hade inte med sig medicinen. Patienten lämnade 

undersökningsrummet och gick hem för att hämta medicinen. Hämtning av medicin hemifrån 

tar 19 min. Sjuksköterskan visar patienten hur medicinen används och hur inhalationen av en 

dos går till. Visningen tar 10 min. Patientbesöket avslutas kl. 11.51. Efter patientbesöket 

lägger sjuksköterskan 9 min på att utföra administrativa uppgifter.  

5.3. Enkätsvar från Blodtrycksmottagningen 
Enkäten, som skickades till personalen på Blodtrycksmottagningen, besvarades endast av en 

person. Mottagningen bemannas av totalt två anställda. Svarsfrekvensen 50 % kan inte anses 

vara tillräcklig, men svaren ger ändå en bild av hur personalens arbetssätt ser ut och hur 

verksamheten på mottagningen bedrivs samt vilka brister personalen på mottagningen 

upplever. En sammanfattning av de erhållna svaren presenteras nedan. Då svarsalternativen 

var öppna kommer endast för studiens syfte relevant information att lyftas fram.  

Arbetsdagen börjar med att ägna de första två timmarna (från klockan 8 till klockan 10) åt 

samtal i TeleQ. Totalt tar mottagningen emot 3 patientbesök på förmiddagen och 5 

patientbesök på eftermiddagen och varje patientbesök är bokat på 30 min inklusive 

journalskrivning. På mottagningen görs blodtrycks- samt pulsmätning och 24-timmars 

blodtrycksmätningar.  Återbud medför både negativa och positiva effekter. Vid återbud får 

personal tid för att hinna ikapp uppskjutna ärenden. Det negativa med återbud är att antalet 

patienter ökar på väntelistan. Tidsbrist, som leder till långa väntetider, är det största problemet 

och inträffar vid högsäsong. Önskemål om att lägga in tid för administration såsom kallelser 

och bokning av patienter från väntelistan i arbetsschemat är förslag, som förbättrar 

verksamheten.  

5.4. Enkätsvar från Astma/KOL-mottagningen 
Enkäten som skickades till personalen på Astma/KOL-mottagningen besvarades endast av två 

personer. Mottagningen bemannas av totalt tre anställda. En svarsfrekvens om 67 % kan inte 

heller anses vara tillräcklig, men svaren ger ändå en ganska bra bild av hur personalens 

arbetssätt ser ut och hur verksamheten på mottagningen bedrivs samt vilka brister personalen 

på mottagningen upplever. En sammanfattning av de erhållna svaren presenteras nedan. Då 

svarsalternativen var öppna kommer endast för studiens syfte relevant information att lyftas 

fram.  

Svar från person 1 

På mottagningen anses arbetet med väntelistan vara ett tidskrävande moment. Spirometri-

undersökning NO-test och pricktest är de vanligaste undersökningarna. Dagligen görs i 

genomsnitt 4 spirometri-undersökningar och en pricktest. Spirometri-undersökningen tar 45 

min i anspråk, NO-testet tar 10 min och pricktestet tar 120 min. Vid återbud ägnas tid åt 

arbete med väntelistan, bokning av patienter och uppföljning av patienter från 

rökningsavdelningen. Återbud anses vara en negativ företeelse som förlänger väntelistan. 

Tidsbrist är ett problem som upplevs på mottagningen. 
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Svar från person 2 

En arbetsdag på mottagningen börjar med TeleQ från Kl. 8.00–9.30. Personalen ansvarar för 

TeleQ-röstbrevlådan, svar på remisser, kallelser, utförandet av spirometrier, NO-mätningar, 

Pulsoxymeterimätningar, dokumentation och beställning av material. Dokumentation är ett 

ansvarsområde som är tidskrävande och borde överlämnas till sekreterare. Mottagningen tar i 

genomsnitt emot 4 patienter dagligen. Undersökningen tar ungefär 1h per patientbesök. Vid 

återbud utnyttjas tiden åt att komplettera tidigare ärende exempelvis signering av anteckningar 

och att utföra andra ärenden exempelvis, bokning av patienter, kallelser, röstbrevlåda. Det 

negativa med återbud är att väntelistan förlängs, vilket påverkar andra patienter. Tidsbrist är 

mottagningens svaga punkt. TeleQ-tiden borde ägnas åt mottagningens telefontider och åt 

patientbesök. Mottagningen borde ha öppet alla dagar.  

Gemensamt för alla inkomna svar är, att personalen på båda mottagningarna tycker, att tiden, 

som är avsatt för TeleQ på morgonen, borde utnyttjas bättre och användas till 

mottagningsrelaterade ärenden och inte minst frigöra mer tid för patienten. Tidsbrist är ett 

problem, som personalen på båda mottagningarna upplever. Återbud medför negativa 

effekter, då väntelistan förlängs trots att frigjord tid ägnas åt att komplettera uppskjutna 

ärenden. 
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6. Analys  
I följande kapitel analyseras insamlad data som är sammanställd i kapitlet Empiri i 

förhållande till presenterad referensram i kapitlet Teoretisk Referensram. Analysen syftar till 

att identifiera de problemområden som personalen på båda mottagningarna upplever.    

6.1. Vårdlogistik 
Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen är två verksamheter som är 

serviceinriktade med målet att tillgodose patientens behov och minimal användning av de 

befintliga resurserna. Mottagningarna har långa väntelistor, vilket förklarar behovet av att 

erbjuda fler patientbesök. Att patienter väntar på att bli kallade till en undersökning och/eller 

en uppföljning är en företeelse som existerar inom vården, men som inte överensstämmer med 

vårdlogistik enligt definition som finns presenterad i kapitlet Teoretisk Referensram avsnitt 

4.1.1. Krav ställs på att patienten ska få rätt vård vid rätt tidpunkt. Exempel på faktorer som 

påverkar tidpunkten är återbud, korta bemanningspass, mottagningens öppettider och därmed 

tillgängliga resurser i form av både personal och material.  

6.1.1. Tillgänglighet 

Inställda besök till följd av återbud eller uteblivet besök är en företeelse, som skapar problem 

för både patientsäkerhet och mottagningens tillgänglighet i form av ekonomiska och 

tidsmässiga förluster. Patientsäkerheten handlar om det skydd, som patienten får mot 

vårdskada, som kan vara kroppslig och/eller psykisk (Socialstyrelsen, 2014). Det innebär att 

patienten blir lidande då denne inte får diagnosen ställd eller behandlingen utförd. I samband 

med behovet av att förbättra tillgängligheten används begreppet ”advanced access” dvs. 

avancerad tillgänglighet. Begreppet definieras enligt följande: ”Primärvården erbjuder 

patienter med behov en besökstid inom 1-3 dagar för akuta besök och återbesök. 

Sjukhusvården erbjuder patienter en besökstid inom 2 veckor för nybesök och återbesök” 

(Murray & Berwick, 2003; Arvidsson, 2007).  För en väl fungerande avancerad tillgänglighet 

krävs: 

 Reducerad tid från den tidpunkt då behovet efterfrågas tills behovet tillgodoses. 

 Utforma eller minska efterfrågan på ett lämpligt sätt. 

 Utöka utbudet för att försörja flaskhalsen på ett lämpligt sätt. (Murray & Berwick, 

2003) 

Återbud uppstår när patienter, som blir kallade till ett patientbesök, meddelar mottagningen 

att de inte kan dyka upp. Fördelen med återbud är enligt personalen att den tid som frigörs 

genom återbud kan användas för att hinna ikapp uppskjutna ärenden. Men personalen är även 

överens om att återbud har negativa effekter, som inte kompenseras med fördelen de ger. De 

patienter, som lämnar återbud, och även patienter, som inte lämnar återbud, kommer ju 

tillbaka på väntelistan. Det i sin tur förlänger väntelistan. Andra sidoeffekter med återbud är, 

att inte bara patienten, som har lämnat återbud påverkas. Även andra patienter, som står på 

väntelistan påverkas, då inställda besök begränsar utrymmet för dessa. Exempel på åtgärder, 

som vissa mottagningar jobbar med, är att kräva en avgift av de patienter, som inte lämnar 

återbud, medan patienter som lämnar ett återbudsmeddelande är fria från att betala avgiften. 

Trots liknande åtgärder, som mottagningar arbetar med, är det oundvikligt med återbud, och 
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åtgärden räknas inte som en lösning på återbudsproblemet. Men åtgärden är ett försök, som 

kan leda till att reducera antalet återbud. Vissa patienter kan av olika skäl inte komma till den 

bokade tiden vilket man bör ta hänsyn till.   

6.1.2. Matchning mellan kapacitet och efterfrågan   

Vården är en behovsstyrd verksamhet till skillnad från andra verksamhetstyper. Det innebär 

att vården ställs inte bara inför kravet som handlar om att erbjuda rätt tjänst. Att den även ska 

tillgodose patientbehoven har lagts till i kraven då patientens ställning förstärkts. I samband 

med detta dyker nya utmaningar upp med lösningar som går ut på att utnyttja logistiska 

förbättringskunskaper. Matchning av behov med kapacitet är ett exempel på hur vården kan 

bemöta dagens utmaningar med befintliga resurser. Många studier såsom Projekt 10
6
 och 

Vårdmatchning har bekräftat, att utmaningen inom vård inte bemöts med att tilldela mera 

resurser, vilket många hävdar som lösning på problemen. Det handlar snarare om att ta vara 

på befintliga resurser genom att matcha behoven mot kapacitet.  

Kunskap om mottagningarnas tillgängliga kapacitet är ett viktigt led i förbättringsarbetet. 

Därefter sätts fokus på att identifiera behoven hos de patienter som besöker båda 

mottagningarna. Med en bättre bild av behov och resurser kan verksamheten förbättras med 

hjälp av ett effektivare resursutnyttjande. Arvidsson (2007) har sammanstätt några koncept 

som kan användas för att matcha kapacitet med efterfrågan. Blodtrycksmottagningen och 

Astma/KOL-mottagningen kan förutse efterfrågan med hjälp av att genomföra prognoser och 

statistiska studier för att bättre kunna avgöra nivån på efterfrågan. Båda mottagningarna har 

varit verksamma en lång period vilket nämndes av en av personalen under observationerna. 

På Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen handlar variationen om 

undersökningstyp. Blodtrycksmottagningen erbjuder två undersökningar medan Astma/KOL-

mottagningen genomför flera undersökningar. För varje patient på Astma/KOL-mottagningen 

genomförs olika undersökningar beroende på läkarens remiss. Variationen på Astma/KOL-

mottagningen är svårare att jämna ut då undersökningar tar olika lång tid under ett besök. 

Andra faktorer som påverkar variationen är att samma undersökning kan ta olika tid från 

patient till patient. Det är inte bara antalet undersökningar och hur väl patienten genomför 

undersökningen som påverkar tiden för ett patientbesök. Dokumentationen och 

journalskrivandet, som genomfördes av personalen på båda mottagningar under besöket, är 

exempel på tidskrävande faktorer som påverkar den tid som går åt för ett patientbesök. I 

sammanställningen av insamlad data via observationer avläses att undersökningsmomenten i 

sig tar endast några minuter.  

Som tidigare nämnts är det viktigt att i ett förbättringsarbete lära känna verksamheten och 

samla in kunskap om vilka resurser som är tillgängliga för att kunna uppnå en bättre och 

flexiblare resursanvändning. Samtidigt ges möjlighet att identifiera och därmed eliminera 

flaskhalsar som stör verksamheten. En av identifierade flaskhalsar på båda mottagningarna är 

behovet av att veta, om patienten har anlänt eller inte. Behovet är tidskrävande och förhindrar 

personalen från att arbeta eller även slutföra ett pågående arbete. Att beta av väntelistan och 

avsluta tidigare ärenden så fort tiden tillåter är bevis på att personalen försöker matcha 

kapacitet med behov genom att arbeta ikapp tilldelade arbetsuppgifter. Väntelistan med endast 

patienter för 24-timmars mätning på Blodtrycksmottagningen visar att personalen hinner 
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ikapp. Med en av enkätfrågorna för båda mottagningarna ställdes frågan om hur akuta 

patientärenden hanteras om detta blir aktuellt under arbetstiden. Svaret var att båda 

mottagningarna saknar en plan för detta, och om det finns ledig resurs tar man hand om 

ärendet, annars får det vänta. 

Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen bemannas från kl.10.00 trots att 

personalen är tillgängliga från kl.8.00 men tiden mellan kl.8.00 och kl. 10.00 ägnas åt TeleQ 

för att ringa upp patienter, som bokat telefontider. Samtalen avser ärenden som inte är 

förknippade med mottagningsspecifika ärenden. En del av TeleQ:s ärenden tar även tid från 

mottagningstid eftersom sjuksköterskan inte hinner med allt under TeleQ-tiden. Enligt 

inkomna svar på distribuerad enkät är det till fördel att använda TeleQ-tiden till 

mottagningsärenden. På det sättet kan den frigjorda tiden användas för att exempelvis ta emot 

fler patientbesök. Mottagningarna har semesterstängt under en period av året, dvs. outnyttjad 

tid. Under semestertiden skickar läkarna remisser till mottagningen för att patienter ska bli 

kallade till besök vilket leder till ökad efterfrågan på mottagningens tjänster. Det i sin tur 

leder till att mottagningen hamnar i en högsäsong och förlänger väntelistan. Då uppstår 

känslan av tidsbrist och personalen hinner inte ikapp behovet. Därför finns det behov för att 

ha mottagningarna bemannade året runt. Exempelvis kan man förbättra schemaläggningen av 

personalen för att tillgodose personalens önskemål om semesterperioder och ledigheter. 

Personalen är ansvarig för att alla apparater och all annan form av material, såsom att 

broschyrer, medicinering och liknande finns tillgängligt vid behov. Liknande ansvarsuppgifter 

är tidskrävande, men tiden som används, har ingen direkt nytta för patienten. I de presenterade 

teorierna hävdas att problemen inom vården kan reduceras och även elimineras med bättre 

resursutnyttjande genom att matcha efterfrågan med kapaciteten som är tillgänglig på båda 

mottagningarna. Men lösningen på en del problem, såsom TeleQ i relation till övriga 

ansvarsuppgifter, upplever båda mottagningarna är, att optimera användning av befintliga 

resurser samtidigt som hänsyn tas till personalens önskemål och vilja att tillgodose 

patientbehoven. Med andra ord be annan personal, som har mindre arbetsbelastning, att ta 

ansvar för TeleQ. 

Båda mottagningarna är beroende av väl fungerande apparater. Blodtrycksmottagningen är i 

behov av blodtrycksmätare för att mäta blodtrycket och pulsen. Mottagningen har även två 

apparater som är avsedda för 24-timmars mätning vilket är en begränsning i tillgänglig 

kapacitet.  Väntelistan på Blodtrycksmottagningen består mest av patienter som behöver 

genomföra 24-timmars mätning. Därför när apparaten är upptagen väntar resterande patienter 

tills apparaten återlämnats till mottagningen. Av den anledningen anses apparaten vara en 

flaskhals i verksamheten. Det innebär att behovet av apparaten för 24-timmars mätning är 

större än tillgänglig kapacitet.  

Astma/KOL-mottagningen är beroende av innehavet av det enda spirometri-programmet med 

tillhörande teknik. Det betyder att verksamheten är sårbar för minsta störning i programmet. 

Det i sin tur riskerar verksamheten på mottagningen och medför konsekvenser för patienten.  
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6.2. Lean 
Nedan görs en analys utifrån Lean’s slöseriformer i förhållande till insamlad data via enkäten 

och genomförda observationer. Som utgångspunkt är Lean’s identifierade slöserier lämpliga 

för att utreda vilka slöserier som orsakar det låga antalet patientbesök per sjuksköterska på 

Blodtrycksmottagningen och Astma/KOL-mottagningen.  

Överproduktion 

Under några patientbesök förklarar sjuksköterskan de konsekvenser som rökning har och vad 

patienten bör tänka på när den är diagnostiserad med antingen astma eller KOL. En del av 

patienterna informerade i början av besöket om att de inte röker eller att de har slutat röka. Av 

den anledningen anses informationsmomenten kring rökning vara ett slöseri som handlar om 

att lägga tid på ett icke viktigt moment under patientbesöket.  

Väntan 

Patienter som står på väntelistan får försämrad patientsäkerhet, då de har behov av att träffa 

en sjuksköterska men utrymme saknas. För personalen betraktas väntelistehanteringen som ett 

pågående ärende som inte tar slut. Väntelistehanteringen med tillhörande moment kan 

elimineras, om möjligheten att boka in patienten direkt finns.     

Det påpekas även att datorsystemet, som används på båda mottagningarna, är segt, vilket även 

leder till fördröjning ibland. Personalen behöver vänta tills systemet svarar för att kunna 

fortsätta med ett pågående datorarbete, avsluta ett pågående datorarbete och även starta ett 

nytt datorarbete. 

Transport  

Personalen på båda mottagningarna har inte behov av att transportera patienter mellan de 

olika undersökningsrummen. Patienter som mäter blodtrycket på Blodstrycksmottagning 

befinner sig i vilorummet under besöket. Patienter som får apparaten för 24-timmars mätning 

installerad befinner sig på undersökningsrummet. Patienter på Astma/KOL-mottagningen 

behöver inte heller transporteras, undersökningen genomförs i undersökningsrummet.  

Överarbete 

Dubbeldokumentation är ett aktuellt problem på de två mottagningarna som också är 

förknippat med överarbete. Personalens tid används för dubbeldokumentation istället för att 

den ägnas åt andra ärenden ägnas åt patientbesök. Genomförandet av övriga ärenden, som 

tillhör andra mottagningar, identifieras också som tidskrävande aktiviteter för båda 

mottagningarna. Gemensamt för båda mottagningarna räknas dubbeldokumentation och 

administration som onödiga moment.  

Under de flesta patientbesöken ägnade personalen på Astma/KOL-mottagningen ungefär en 

timma åt ett patientbesök, men undersökningsmomenten krävde några minuter. Följande 

resonemang är även framtaget av Fölster (2003) och visar, att personalen inom vård, och mer 

specifikt läkarna, ägnar en del tid under patientbesöket åt administrativa uppgifter. Det 

medför att antalet patientbesök per läkare i Sverige är låg. Det gäller även personalen på de 

båda mottagningarna, som inte bara under patientbesöket arbetar med administration utan 

även i väntan på andra patienter, vilket förklarar det låga antalet på patientbesök. 
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Att uppmärksamma patientens ankomst kräver att sjuksköterskan avbryter ett pågående arbete 

för att hela tiden kolla om patienten har anlänt eller inte vilket är förknippat med 

slöseriformen överarbete. Som tidigare nämnt tvingas personalen på båda mottagningarna att 

utföra onödiga moment ett antal gånger. Tiden ägnas åt att öppna nya sidor och stänga 

öppnade sidor för liknande ändamål. Det påpekas även att systemet, som används, är segt, 

vilket även leder till fördröjning ibland. 

Hanteringen av väntelistan är ett problem, som drabbar patienter och som är tidskrävande för 

personalen på båda mottagningarna. När personalen på båda mottagningarna har ledig tid 

ägnas tiden åt att välja patienter från väntelistan och för att bokas in dessa. Till följd av 

hanteringen uppstår andra tidskrävande moment, såsom att kolla lediga tider på 

mottagningsschemat, hitta tiden, skriva ut kallelsen och posta den. Ett annat tidskrävande 

moment är att välja ut vilka patienter från väntelistan som ska kallas till undersökning. 

Sjuksköterskan behöver gå igenom patient efter patient och läsa om patientens hälsotillstånd 

för att bedöma när patienten ska bokas in. 

Andra ansvarsuppgifter kräver tid av personalen, vilket räknas som slöseri med personalens 

kunskap då de utför ärenden som någon annan kan utföra. Problemet är tid med outnyttjad 

personalkunskap, som resulterar i att patienten inte får någon nytta av kunskapen. 

Lager 

Som tidigare nämnts, behöver patienter som ska genomföra blodtrycks-mätning på 

Blodtrycksmottagningen vila i 10 minuter i vilorummet. Där kan patienten antingen ligga och 

vila eller sitta och vila. Vilorummet är ganska stort där en stor del av ytan inte används, vilket 

räknas som en outnyttjad tillgänglig resurs.  

Rörelse 

Hämtning av patienter från väntrummet är ett moment där sjuksköterskorna rör sig. I samband 

med rörelsen slösas en del av personalens arbetstid bort med att visa vägen till 

undersökningsrummet. En annan rörelse som personalen genomför på båda mottagningarna är 

att besöka postrummet där färgskrivare, posten, facket ligger. Personalen besöker 

kontinuerligt rummet för att hämta färgutskrifter, hämta posten och hämta inlämnade remisser 

i facket.  

Fel 

För en korrekt diagnos på Astma/KOL-mottagningen krävs att patienten blåser på ett visst 

sätt. En del patienter lyckas från första försöket medan andra utför felaktiga blåsningar ett 

antal gånger. Felaktiga blåsningar är tidskrävande då sjuksköterskan behöver kontrollera om 

blåsning är rätt och patienten behöver tid för att upprepa blåsningen. Vissa patienter behöver 

också vila mellan blåsningar då blåsningsmoment är ett ansträngande moment för patienter 

med Astma eller KOL.  

Outnyttjad kreativitet 

Ostrukturerat upplägg på undersökningen på Astma/KOL-mottagning är en bild som fås av 

den informationen som presenteras i Kapitlet Empiri. Däremot uppmärksammades en 

standardiserad undersökningsprocess på Blodtrycksmottagningen. Under den tid som 
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patienten får för att vila påbörjas journalskrivandet och efter att mätningen genomförts 

fortsätter sjuksköterskan med journalskrivandet tills nästa patient ankommer. Undersökningen 

på Astma/KOL-mottagningen varierar däremot beroende på faktorer såsom remiss och 

patienttillstånd.  

Personalen på båda mottagningarna har olika utbildningsbakgrund och erfarenheter vilket 

borde utnyttjas genom att byta kunskaper med varandra för att förbättra verksamheten. 

Erfarenheter från tidigare arbetsplatser kan även användas i förbättringssyfte.  
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7. Slutsats  
Förbättringsmöjligheter är vägen till utveckling, vilket de flesta intressenter i en verksamhet 

strävar efter. Det gäller även verksamheter inom vården med patienten som den viktigaste 

intressenten. Personalen på mottagningarna är överens om att tidsbristen är det största 

problemet de upplever. Därför är det viktigt att hitta medel och andra arbetsmetoder, som 

frigör tid, för att hinna med tilldelade arbetsuppgifter och även ta emot fler patienter utifrån 

befintliga resurser. Långa väntetider och långa väntelistor är problem, som både patient och 

vårdpersonal upplever. Men för att ta emot fler patienter på mottagningar ställs krav på att 

frigöra mer tid.  

Nedan presenteras konkreta förslag, som tar hänsyn till befintliga resurser på båda 

mottagningarna. Förslagen delas in i dels dem, vars implementering medför en direkt tidsvinst 

dels dem som på lång sikt leder till tidsvinst. 

Förslag med direkt tidsvinst:  

 Väntelistehanteringen: införandet av direktbokning för att boka tider och undvika 

hanteringen av väntelistan senare. 

 Alternativt, markera patienter som står på väntelistan med exempelvis färgade flaggor: 

röd flagga för patienter som behöver en omedelbar kontroll, gul flagga för kontroll 

inom 6-12 veckor och grön flagga för årlig kontroll. 

 Standardisera undersökningsmomenten på Astma/KOL-mottagningen.  

 Undvika dubbeldokumentation på papper och dator. 

 Kräva av patienten att lämna återbud 24 timmar före besöket. 

 Vid återbud ringa en annan patient, som står på väntelistan och fråga om den har 

möjlighet att komma.  

 Förbereda patienten inför besöket genom att skicka ett informationshäfte tillsammans 

med kallelsen, där patienten informeras om att träna blåsteknik inför besöket för att på 

så sätt påskynda undersökningen och undvika felaktiga blåsningsförsök. 

 Alternativt, göra en kort film som visar hur patienten ska blåsa och lägga ut filmen på 

vårdcentralens hemsida och skicka länken med kallelsen och be patienten att titta på 

filmen inför besöket. 

 Informera patienter som tillhör Blodtrycksmottagning om att vårdcentralen erbjuder en 

gratis blodtryckskontroll med hjälp av blodtrycksmätaren som ligger i väntrummet. 

 I väntan på patientens ankomst kan sjuksköterskan meddelas om att patienten har 

anmält sin ankomst med hjälp av ett ljud eller en figur som dyker upp på skärmen. 

Därmed behöver inte sjuksköterskan avbryta ett pågående arbete. 

 Uppgradera, i möjlig mån, till nyare och snabbare datorsystemen, som personalen på 

båda mottagningarna använder, för att påskynda arbetsprocessen.  

 Öppna båda mottagningarna året runt. 

 Personalens ansvarsuppgifter, såsom att broschyrer och mediciner finns tillgängliga på 

mottagningen, överlåts till annan befintlig personalresurs. Överföra arbetsuppgifter 

som inte kräver personalens kunskap. 

 Överlåta ansvaret av TeleQ till annan personal som har mindre arbetsbelastning på den 

mottagningen den jobbar på.  
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Förslag med indirekt tidsvinst:  

 Dela kunskaper inom medicinering, undersökningstekniker och förbättring med 

varandra.  

 Installera befintlig färgskrivare i undersökningsrummet som tillhör Astma/KOL-

mottagningen.  

 Alternativt, hitta en IT-lösning som ersätter behovet av att skriva ut mätvärden i färg 

och skanna in dem för att skicka dem till läkaren. IT-lösningen kan gå ut på att länka 

mätvärden i färg direkt till patientens journal, så att läkaren kan se resultaten samtidigt 

som denne läser sjuksköterskans anteckningar i journalen. 

 Utnyttja det lediga utrymmet i vilorummet genom att dela rummet i två mindre rum.  

Det ena rummet kan användas som vilorum och det andra rummet kan användas för 

andra ändamål. 

Personalen och ledningen tillsammans kan även planera verksamheten för en bättre 

utnyttjande av tiden på båda mottagningarna med hjälp av följande förslag: 

 Matcha kapacitet med efterfrågan genom att bättre förutse efterfrågan med hjälp av att 

upprätta statistik över tidigare efterfrågan och planera verksamheten utifrån det. 

 Arbeta ikapp. Personalen behöver slutföra uppskjutna ärenden för att hinna med nya 

uppdrag, som dyker upp dagligen. 

 Utnyttja personalens kreativitet för att identifiera problemen och eliminera dem genom 

att anordna kontinuerliga personalmöten för att diskutera hur verksamheten fungerar. 
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8. Reflektioner  
Avsikten med studien var att identifiera de problemområden som upplevs på någon av 

mottagningarna och föreslå åtgärder som skapar förutsättningar för fler patientbesök. I 

följande kapitel presenteras en diskussion kring metoden och resultatet och kapitlet avslutas 

med förslag på vidare studier som baseras på denna studie. 

8.1. Diskussion  
Insamling av data gjordes med hjälp av två metoder: observation och enkät. Observationen 

gjordes genom att endast anteckna det som observatören observerar. Med enkät förväntas 

alltid en hög svarsfrekvens och att alla frågor besvaras. Med denna studie låg svarsfrekvensen 

på 60 % vilket är mer än hälften. Men samtidigt är det viktigt att inse att antalet anställda på 

båda mottagningarna är totalt 5 vilket även motsvarar antalet deltagare i enkäten. Det leder till 

att enkät inte är den bästa metoden för att samla data. Men enkätmetoden kan anses vara 

kompletterande till observationsmetoden för att bekräfta den information som inhämtades 

med hjälp av observationen. Enkäten användes också för att få personalens synpunkter med i 

studien. Det ska också påpekas att utformningen av enkäten och hur frågorna formulerades är 

exempel på faktorer som påverkade svaren. Otydliga frågor ledde till missuppfattningar vilket 

ledde till att svaren utelämnats. Fel tolkning av frågorna kan också vara en orsak till att olika 

frågor besvarades likadant. Det låga deltagandet i enkätundersökningen har kunnat undvikas, 

om andra metoder för datainsamling använts, exempelvis intervjuer.    

Som tidigare nämnts, är val av metod en av de faktorer som påverkade studiens resultat. 

Fokus på IT-lösningar var en del av förbättringsförslagen, men ingen hänsyn togs till vad 

sådana lösningar kan kräva av ledningen i ekonomiska och tidsmässiga termer. 

Implementering av nya IT-lösningar kostar verksamheten tid och pengar. Att ta in nya 

lösningar i systemet tar tid. Personalen som kommer att använda de nya IT-lösningarna 

behöver utbilda sig. Liknande aspekter har inte beaktats vid presentation av åtgärdsförslagen. 

En intressant iakttagelse är att undersökningen av patienter på de båda mottagningarna skiljer 

sig i väsentliga avseenden, både tidsmässigt och i antal. Detta förklarar, att vissa 

förbättringsförslag är mer lämpliga för, exempelvis KOL/Astma-mottagning och andra förslag 

är relevanta för båda mottagningarna.  

8.2. Utvärdering av åtgärdsförslag 
De presenterade åtgärdsförslagen förväntas inte ha en omedelbar inverkan på verksamheten. 

Implementering av enstaka förslag kan inte heller skapa förutsättningar för fler patientbesök. 

Att inse att helhetsbilden är viktig och förslagen kompletterar varandra är förutsättningar i ett 

förbättringsarbete. Gemensamt kan förslagen skapa förutsättningar som ger mer utrymmer för 

personalen på båda mottagningarna att erbjuda fler patientbesök. Förslagen medför olika 

mycket nytta med påpekandet att för vissa är nyttan försumbar i en jämförelse. Exempelvis 

föreslås, flyttning av färgskrivaren som finns i postrummet till undersökningsrummet 

tillhörande Astma/KOL-mottagningen. Den tiden, som frigörs genom att eliminera aktiviteten 

som går ut på att hämta färgutskrifter, anses inte ha betydande effekt i verklighet. Men den 

tidsvinst som åstadkoms tillsammans med andra aktiviteter som frigör tid möjliggör utrymme 

för att ta emot fler patienter. Att förutsäga vilka konsekvenser vissa åtgärdsförslag kan inte 
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säkert förutses, och vissa åtgärdsförslag leder till att nya krav uppstår. Till exempel 

överlåtelse av TeleQ-ansvaret till annan personal med mindre arbetsbelastning. Förslaget kan 

upplevas som orättvis fördelning av arbete för några. Det kan även påverka arbetsprocessen 

på andra mottagningar som personalen, som har tilldelat ansvaret över TeleQ, jobbar på.    

Ett förslag som sjuksköterskorna på mottagningarna lyfte var att inte ha TeleQ-uppdrag före 

mottagningen. Väntelistan skulle på så sätt lättare kunna minska genom att man tar emot fler 

patientbesök. I analysdelen har detta inte inkluderats som ett förbättringsförslag eftersom det 

kräver en mera omfattande analys av konsekvenser för övrig verksamhet. Denna studie 

resulterade i åtgärdsförslag, som, i möjlig mån, kan appliceras på övriga mottagningar 

verksamma på vårdcentralen. 

Att introducera nya arbetssätt är en process som kan accepteras eller nekas av befintlig 

personal. Implementering av några förslag behöver vilja från personalen för att lyckas med 

samarbete. Det är inte heller lätt att ändra på de rutiner som personalen har skaffat efter flera 

år av arbete som sjuksköterska. Det krävs motivation och acceptans från både lednings sida 

och personalens sida för att förändra i en verksamhet.   

8.3. Vidarestudier  
För framtida studier kan presenterade åtgärdsförslag appliceras på båda mottagningarna.  

Därefter kan resultatet avåtgärderna utvärderas. Studien kan beröra, vilka konsekvenser 

tillämpning av förslagen medförde och dess påverkan på antalet patientbesök. I framtiden kan 

användning av andra metoder resultera i ytterligare förbättringsförslag. Det är också av 

intresse att studera patientflödet på varje mottagning före implementering av åtgärdsförslagen 

och efter implementering av åtgärdsförslagen.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Uppdragsbeskrivning Blodtrycksmottagning 
Blodtrycksmottagning (uppdragsbeskrivning) 

 
Bemanning:  Lillemor Johansson, sjuksköterska – ansvarig 
  Therese Eklund, sjuksköterska 

 
Röstbrevlåda 
 
Mottagningstid: 18,5 tim/vecka, 44 veckor per år, 814 tim/år 
Pat mott tid: 576 tim/år 
Telefontid: 2 tim/vecka, 44 veckor per år, 88 tim/år 
Utbildning: 16 tim/person (32 tim)/år 
Planeringstid: 4 tim/person (8 tim)/år 
Avdelningsmöte: 8 tim/person (16 tim)/år 
Admin/planering: 94 tim 
 
Patientavgift 100 kr 

 
 

Målgrupp: Patienter listade på Vårdcentralen Cityhälsan Söder med förhöjt 
blodtryck, utan bakomliggande outredd sjukdom. Diagnostiserade och icke 
diagnostiserande. 

 
 
Uppdragsbeskrivning:  

Ansvara för blodtrycksmätning inkl 24-timmars blodtrycksmätning av 
utredningspatienter remitterade från läkare, samt hänvisade från 
sjuksköterska/distriktssköterska, samt patienter som tar kontakt på eget 
initiativ.  
Ansvara för egen information till patient om vikten av egenvård för att 
minimera hypertoni och dess risker.  
Ansvar för blodtrycksmottagningens tidbok och väntelista.  
Dokumentation av åtgärder. 
Vara uppdaterad på aktuellt material och följa utveckling och forskning inom 
området. 
Medverka till att lokala riktlinjer är aktuella och att de följs. 

 
 

Mål: Målgruppen bedöms till ca 1040 patientbesök/år och målet är att 
samtliga ligger inom referensvärdet. 

 

  



 
 

Bilaga 2- Uppdragsbeskrivning Astma/KOL-mottagning 
Astma/KOL-mottagning Vårdcentralen Cityhälsan Söder (uppdragsbeskrivning) 

 

 
Bemanning:  Helena Johansson, Sjuksköterska 

Ywonne Stensson, sjuksköterska 

Maria Larsson, sjuksköterska 

 

Röstbrevlåda 
 

Mottagningstid: 27 tim per vecka * 44 veckor/år, 1188 tim 

Pat mott tid: 
Telefontid: 1 tim/dag 

Utbildning: 32 tim/person, 64 tim per år 

Nätverksträffar 2 dag/år 16 tim/pers, 32 tim/år 

Admin/planering: 4 tim/person, 16 tim per år 
 

Patientavgift 100 kr 
 

Målgrupp: Patienter listade på vårdcentralen Cityhälsan Söder med Astma, KOL eller 

allergiutredning. Diagnostiserade och icke diagnostiserande. 
 

 

Uppdragsbeskrivning:  
 

Ansvara för att rubricerade patientgrupper kallas till mottagningen för utredning, 

information/utbildning, behandling samt uppföljning. Det kan gälla inhalationsteknik, 

sjuk- andningsgymnastik, profylax ang inkontinens etc 

Telefontid för bokning av mottid, rådgivning samt uppföljning. 

PEF-mätning 

Spirometri 

NO-mätning 

Pricktest med direktsvar till patienten 

Pulsoxymetrimätning 

Rökavvänjning 

Dokumentation av åtgärder. 

Vara uppdaterad på aktuellt material och följa utveckling och forskning inom området. 

Medverka till att lokala riktlinjer är aktuella och att de följs. 

  



 
 

 

 

Målsättning: 
 

Alla som söker för nydebuterad astma eller KOL ska få kontakt med astma/KOL 

sjuksköterska för diagnos. 

 

 Första remissbesök inom två månader. 

 Tidig diagnos av KOL med spirometri. 

 Patienter med medelsvår o svår KOL. Årlig uppföljning, varannan gång till 

läkare o sjuksköterska. 

 Patienter med lindrig Kol som röker. Regelbunden uppföljning vart 3:e år. 

 Rökslutarstöd. Fyss-remiss till rökavvänjning 

 Inkontinensprofylax. Osteoporosprofylax. 

 Råd för fysisk träning, FAR eller KOL-skolan på ViN. 

 Astmapatienter med steroidbehandling, regelbundna kontroller.  

 Patienter med mycket lätt astma som ej behöver inhalationssteroider behöver ej 

kontrolleras. 

 Allergiutredning med pricktest på vuxna och barn. 

 En välinformerade och rökfria patienter som tar ansvar för behandling och 

egenvård.  

 Inhalationsteknik, complience. 

 Influensavaccin och pneumokockvaccin till patienter med medelsvår o svår 

KOL. 

 

 

 

Indikationer för spirometri 
 

 Rätt diagnos (astma/KOL?) 

 Rökare med luftvägssymtom (upprepade/långvariga ÖLI) 

 Differentiera mellan astma och KOL 

 Pedagogiskt instrument. 

 Följa sjukdomsförlopppet 

 Följa och optiomera behandling med mål, normal lungfunktion och 

astmapatieter. 
 

 

 

  



 
 

Bilaga 3- Frågeformuläret Blodtrycksmottagning 
 

1. Hur ser ut en arbetsdag; vilka uppgifter börjar dagen med och vilka avslutas dagen 

med? 

2. Vilka ansvarsuppgifter har du tilldelats som är förknippade med arbetet på 

mottagningen?  

3. Vilka moment som ingår i ditt ansvarsområde och som du tycker är tidskrävande och 

borde överlämnas till någon annan? 

4. Har mottagning en specifik plan för hantering av akuta patientärenden som dyker upp 

under arbetsdagen? 

5. Vem har ansvar över att material såsom broschyrer, batterier, utrustning mm. finns 

tillgängliga? 

6. Vilka typer av undersökningar görs på mottagningen? 

7. Hur många patienter i genomsnitt undersöks under en dag för varje typ av 

undersökning? 

8. Hur lång tid ungefär tar varje typ av undersökning? 

9. Vid varje patientbesök ställs ett antal frågor till patienter ur ett frågeformulär. Tycker 

du att det vore bättre om frågeformuläret bifogas med kallelsen och patienten fyller i 

det innan patientbesöket och tar den med sig till besöket? 

10. Vilka aktiviteter eller ärenden utför du i väntan på andra schemalagda aktiviteter vid 

återbud?  

11. Medför återbud positiva eller negativa effekter för dig som personal på mottagningen? 

12. Hur påverkar återbud mottagningens väntelistan på kort sikt och långt sikt? 

13. Vilka är de största problemen som du möter när det är högsäsong på mottagningen?  

14. Vilka brister anser du att det finns på den mottagning du jobbar på enligt 

arbetsbeskrivning? 

15. Vilka brister anser du att det finns på den mottagning du jobbar på enligt riktlinjer? 

16. Vad har du för förslag som du tycker skulle förbättra verksamheten på den mottagning 

du jobbar på? 

 

  



 
 

Bilaga 4- Frågeformuläret Astma/KOL-mottagning 
1. Hur ser ut en arbetsdag; vilka uppgifter börjar dagen med och vilka avslutas dagen 

med? 

2. Vilka ansvarsuppgifter har du tilldelats som är förknippade med arbetet på 

mottagningen?  

3. Vilka moment som ingår i ditt ansvarsområde och som du tycker är tidskrävande och 

borde överlämnas till någon annan? 

4. Har mottagning en specifik plan för hantering av akuta patientärenden som dyker upp 

under arbetsdagen? 

5. Vem har ansvar över att material såsom broschyrer, batterier, utrustning mm. finns 

tillgängliga? 

6. Vilka typer av undersökningar görs på mottagningen? 

7. Hur många patienter i genomsnitt undersöks under en dag för varje typ av 

undersökning? 

8. Hur lång tid ungefär tar varje typ av undersökning? 

9. Vid varje patientbesök ställs ett antal frågor till patienter ur ett frågeformulär. Tycker 

du att det vore bättre om frågeformuläret bifogas med kallelsen och patienten fyller i 

det innan patientbesöket och tar den med sig till besöket? 

10. Vilka aktiviteter eller ärenden utför du i väntan på andra schemalagda aktiviteter vid 

återbud?  

11. Medför återbud positiva eller negativa effekter för dig som personal på mottagningen? 

12. Hur påverkar återbud mottagningens väntelistan på kort sikt och långt sikt? 

13. Vilka är de största problemen som du möter när det är högsäsong på mottagningen?  

14. Vilka brister anser du att det finns på den mottagning du jobbar på enligt 

arbetsbeskrivning? 

15. Vilka brister anser du att det finns på den mottagning du jobbar på enligt riktlinjer? 

16. Vad har du för förslag som du tycker skulle förbättra verksamheten på den mottagning 

du jobbar på? 

17. Hur långt efter ett besök på rökavdelningen kontaktas patienten i uppföljningssyfte? 

18. Hur prioriteras vilka patienter som ska kallas till ett patientbesök eller kontaktas via 

telefon på mottagningen? 



 
 

19. Vilka riktlinjer finns på mottagningen för att kontakta Astma-patienter, KOL-patienter 

och patienter från rökavdelningen(Hur många timmar av personalens tid under en 

vecka är avsatt till Astma-patienter, KOL-patienter och patienter från rökavdelning)? 

20. Hur många timmar av personalens tid under en vecka är avsatt till diagnostiserade 

patienter och icke diagnostiserade patienter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


