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Förord 
 
 
Denna studie är ett examensarbete utfört på Linköpings universitet av logistikstudenterna Jakob 
Haugen och Daniel Nilsson. 
 
Vi vill tacka Björn Thyrberg på Vrinnevisjukhuset för råd och viktig information som behövts för 
att göra studien möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Krisjanis Steins samt examinator Tobias 
Andersson Granberg för all hjälp att driva arbetet framåt. 
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Sammanfattning 
 
 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping står inför många förändringar i och med vision 2020, inte minst 
på akutmottagningen. Ett av målen är att 80 % av alla patienter ska ha lämnat akuten inom fyra 
timmar från det att de anlänt, samt även i samband med detta erhållit den vård som de bedöms 
behöva. 
 
Den här studien kartlägger hur flödet av patienter genom akutmottagningen går till, från ankomst 
till utskrivning, samt hur processen ser ut däremellan. Studien identifierar även var eventuella 
flaskhalsar uppstår samt redogör för eventuella förbättringsåtgärder. En simuleringsmodell har 
skapats för detta ändamål.  
 
Fakta som används i arbetet baseras i huvudsak på tidigare studier, intervjuer med anställda, samt 
en del antaganden med grund i insamlad information och teori. Studiebesök har gjorts på platsen 
för att få en grundläggande bild av hur systemet som ska simuleras ser ut. Studien innehåller inte 
några kostnadsberäkningar utan syftar helt till att undersöka huruvida förändringarna skulle 
kunna påverka patientflödet i form av utskrivna patienter inom fyra timmar, andel som får en 
första medicinsk bedömning inom 30 minuter samt hur många patienter som får träffa en läkare 
inom en timme. 
 
Fem olika scenarier med processförändringar och adderande av resurser, med grund i tidigare 
studier för minskning av patienters genomloppstid på akutmottagningar, har undersökts och 
analyserats. Detta för att få en uppfattning om hur förändringar av processer och tillförande av 
resurser skulle kunna påverka akutmottagningens effektivitetsmått. De scenarier som simulerats 
är införande av läkarassisterad triage, införande av en ”Clinical Initiative Nurse” i väntrummet, 
reduktion av administrativt arbete för personal samt adderande av resurser under olika timmar på 
dygnet. Slutligen har ett kombinationsscenario simulerats, där tre av de mest effektiva åtgärderna 
kombineras med varandra på olika vis för att nå upp till målet där 80 % av patienterna skrivs ut 
inom fyra timmar.  
 
Sammanfattningsvis framgår det att samtliga åtgärder som simuleras i stora drag har en positiv 
inverkan på akutmottagningens effektivitetsmått och att åtgärderna går att implementera givet att 
viljan till förändringsarbete samt, i vissa fall, tillgång till ekonomiska resurser finns.  
 
Slutligen rekommenderas Vrinnevisjukhuset att involvera läkarna i bedömningen av patienter så 
tidigt som möjligt i processen och att stationera en sjuksköterska med arbetsområde i 
väntrummet. Akutmottagningen bör även se över möjligheterna att utöka antalet läkare och 
sjuksköterskor, i synnerhet under nattskiftet. Vidare rekommenderas även att Vrinnevisjukhuset 
samarbetar över avdelningsgränserna för att nå förbättringar ur ett större perspektiv. 
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Abstract 

 
The Vrinnevi hospital in Norrköping faces a series of changes in conjunction with “Vision 2020”, 
the emergency ward is no exception. One of the goals that has been set up is to have 80 % of the 
arriving patients leave the ER within four hours, while having received the proper care. 
 
This study maps out the flow of patients through the ER, from arrival to discharge, as well as the 
process in between. The study also identifies the areas where bottlenecks in the patient flow are 
likely to appear and describes countermeasures to remedy such situations. In order to achieve 
this, a simulation model has been created. 
 
Facts used in the study are mainly based on previous studies, interviews with employees at the 
emergency ward, as well as some assumptions based on a theoretical background. Visits to the 
ER in question have been made, to gain a better understanding of the system that the simulation 
will illustrate. The study does not contain any deeper economic analysis. The focus is placed on 
examining whether the proposed changes to the system will affect the patient flow by measuring 
number of discharged patients within four hours, number of patients who receive a medical 
assessment within 30 minutes and the number of patients who get to meet a doctor within an 
hour. 
 
Five different scenarios, changing the work process at the ER, based on previous studies 
attempting to reduce patient throughput, have been created. The scenarios have been analyzed to 
form an understanding of how they may affect the different efficiency measurements of the 
emergency ward. The scenarios that have been simulated are: implementation of doctor-assisted 
triage, implementation on a “Clinical Initiative Nurse” in the waiting room, a reduction of 
administrative workload for the employees and adding resources to the emergency ward during 
specific hours of the day. Lastly, a combination scenario containing experiments with three of the 
most efficient measures has been created in order to achieve a discharge rate of 80 % within four 
hours. 
 
In conclusion, it is evident that all the scenarios have a positive effect on the efficiency 
measurements and that they all can be implemented so long as there is a positive attitude towards 
change and, in some cases, economic support. 
 
Lastly, the emergency ward is recommended to involve doctors in the patient assessment process 
as early as possible. Furthermore, recommendation is also made to station a nurse in the waiting 
room. The emergency ward would also benefit from examining whether it is possible to increase 
the number of nurses and doctors working there, especially during the night shift. In closing, the 
emergency ward is given the suggestion to work with the other departments of the hospital, to 
achieve improvements on a larger scale.  
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1 Inledning       

Den här studien undersöker patientflödet på akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping med hjälp av en simuleringsmodell. I studien föreslås även sjukvårdslogistiska 
förbättringsåtgärder för att erhålla ett bättre flöde. Det här kapitlet presenterar bakgrund till 
problemet, arbetets syfte och frågeställningar samt en förklaring av hur arbetet har genomförts.  

1.1 Bakgrund 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping står i nuläget inför en ombyggnation, känd som “Vision 2020”. 
Sjukhuset stod färdigt 1988 och behöver nu moderniseras för att möta dagens krav och behov 
som uppstår i samband med en ökande och åldrande befolkning. (Region Östergötland, 2015a) 
Vision 2020 startade år 2010 som ett projekt att “anpassa akutsjukhusets lokaler till 
verksamhetens behov”. Målet är att Vrinnevisjukhuset ska vara omstrukturerat och klart till år 
2020 (Region Östergötland, 2012).  
 
Akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset har fått myndighetspåpekanden om brister i 
patientsäkerhet och allmän säkerhet (Region Östergötland, 2015b). Kritiken kom från 
Socialstyrelsen och avsåg att patienter blev undersökta i korridorerna och inte i 
undersökningsrum (Sveriges Radio, 2011). 
 
Omstrukturering av akutmottagningen har som syfte att uppnå bättre patientsäkerhet, samverkan 
och processer (Region Östergötland, 2015a). En av de viktigaste förändringarna är att utveckla 
och centralisera akutprocessen på sjukhuset. För att förbättra processen har Vision 2020 som mål 
att genomföra en ombyggnation, där bland annat barn- och vuxenakuten bör vara belägna i nära 
anslutning till varandra. Ett annat mål är omstrukturering av den yttre miljön, såsom att underlätta 
för ambulansflödet samt separera entré för akuta och ickeakuta patienttransporter. (Region 
Östergötland, 2012)  
 
För att kunna bygga om en akutmottagning, och på så sätt skapa omstrukturering av patientflödet, 
krävs en först processkartläggning samt att ta reda på vilka kapacitetsbehov som finns och var de 
uppstår. Akutmottagningen har som mål att 80% av patienterna som ankommer till 
akutmottagningen ska ha lämnat den inom fyra timmar. Baserat på data från september 2015 låg 
denna andel enbart runt 66%. 

1.2 Syfte  

Studiens syfte är att identifiera problemområden och eventuella flaskhalsar i patientflödet på 
Vrinnevisjukhusets akutmottagning och undersöka om det är möjligt att uppnå målet att 80%  
skrivs ut inom fyra timmar. Vidare syftar även studien till att kunna ligga till grund för eventuella 
framtida omstruktureringar av akutmottagningen. 
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1.3 Frågeställningar 

Ledning i detta arbete är följande frågeställningar: 
 
  Vad är sannolikt den främsta orsaken/orsakerna till långa genomloppstider för patienter 

som ankommer till Vrinnevisjukhusets akutmottagning och var i flödet uppstår dessa 

flaskhalsar vanligtvis? 

 

  Finns det åtgärder som kan vidtas för att förkorta genomloppstiden av patientflödet på 

akutmottagningen och hur skulle dessa i så fall påverka de olika processtegen? 

 

1.4 Arbetets genomförande 

För att tydliggöra hur patienter rör sig genom akutmottagningens system samt hur lång tid det tar 
konstruerades en simuleringsmodell. För att simuleringsmodellen på bästa sätt skulle representera 
verklighetens akutmottagning erhölls ett datablad från Vrinnevisjukhusets akutmottagning. I detta 
datablad fanns information om ankommande patienter i september månad 2015. Informationen 
rörde antalet patienter, besöksorsaker, allvarlighetsgrad på patientens åkomma, hur lång tid som 
patienten vistades på akutmottagningen samt ett flertal övriga noteringar.  
 
Utöver detta intervjuades även anställda på akutmottagningen för att skapa en uppfattning om 
vilka typer av åtgärder som normalt utförs på patienter som ankommer dit, samt hur lång tid 
dessa åtgärder generellt tar. Vidare erhölls även information kring hur bemanning på 
akutmottagningen ser ut vid olika tidpunkter på dygnet. Vid sammanställning av information från 
intervjuerna och behandling av de data som tillhandahållits kunde en konceptuell modell skapas, 
där bland annat indata, utdata och resurser i systemet identifieras. Denna konceptuella modell låg 
sedan till grund för konstruerandet av den faktiska simuleringsmodellen i vilken patienters väg 
genom akutmottagningen simulerades. 
 
Efter det att modellen verifierats och validerats kunde ett antal experiment genomföras, där 
justeringar av det nuvarande systemet gjordes för att uppnå bättre patientgenomflöde. Dessa 
justeringar var grundade i tidigare förbättringsarbete på akutmottagningar som hade påvisat 
positiva effekter på patienters genomloppstid. Med hjälp av analys av resultaten som uppstod vid 
införandet av dessa förändringar kunde sedan ett antal slutsatser dras, frågeställningar besvaras 
samt rekommendationer för fortsatt arbete göras. 
 

1.4 Avgränsningar 

Simuleringsmodellen konstruerades med avgränsad data på tidsintervallet 30 dagar. I samråd med 
personal på Vrinnevisjukhuset valde författarna att använda data från september 2015, en månad 
där inte stora avvikelser från det normala flödet hade förekommit.   
 
Då det finns ett väldigt stort antal besöksorsaker på akutmottagningen gjordes en förenkling att 
enbart identifiera cirka 80% av besöksorsakerna för respektive medicinsk prioritetsgrupp. 
Anledningen till detta var att ingen av de övriga besöksorsakerna representerade mer än 1% 
vardera av andelen patienter som ankom för någon av, vilket ansågs som en försvinnande mängd 
i sammanhanget.  
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För att undersöka möjligheten till förbättringsåtgärder gjordes ett antal scenarier. Dessa 
avgränsades till fem stycken grupper och undersöker de, enligt författarna, mest relevanta teorier 
som baseras på arbetets referensram.  
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2 Nulägesbeskrivning 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping är ett akutsjukhus med cirka 310 vårdplatser och 2200 anställda 
(Region Östergötland, 2016). Information i följande kapitel har erhållits efter intervju med Björn 
Thyrberg, utvecklingsansvarig på Vrinnevisjukhuset. Akutmottagningen har 24 
undersökningsrum, två akutrum och är bemannad med följande heltidstjänster: 
 
●  18 läkare 
●  51 sjuksköterskor 
●  28,5 undersköterskor 
●  22 sekreterare 

 

2.1 Statistik över patientflödet 

På akutmottagningen förs statistik kring patienter som ankommer och deras väg genom 
akutmottagningen. Författarna till rapporten har fått ta del av den statistik som har förts under 
september månad 2015. De viktigaste effektivitetsmåtten gällande patientgenomflöde är andelen 
patienter som får första medicinska kontakt (bedömning av sjuksköterska eller läkare) inom 30 
minuter, andel patienter som får träffa en läkare inom en timme och andel patienter som lämnar 
akuten inom fyra timmar från att de anlänt. Dessa procentandelar finns illustrerade i diagram 1 
nedan. 
 

 
Diagram 1. Effektivitetsmått för Vrinnevisjukhusets akutmottagning. Data hämtad från september månad 2015. Staplarna 

redovisar andelen av registrerade patienter i receptionen som akutmottagningen lyckas tillhandahålla vård enligt de mål som har 

satts upp. 

 
Vad som visas i diagram 1 ovan är att av de patienter som ankom till akutmottagningen i 
september fick 38% träffa en sjuksköterska eller läkare inom 30 minuter, 28% blev läkarbedömda 
inom en timme och 66% lämnade akutmottagningen på under fyra timmar. Som synes i 
diagrammet når inte Vrinnevis akutmottagning upp till målet att 80% av de patienter som 
ankommer ska ha lämnat akuten inom fyra timmar. Andelen utskrivna patienter inom fyra timmar 
är det huvudsakliga målet som akutmottagningen önskar att öka. De övriga två måtten har inga 
specifika mål uppsatta, dock bör inte förbättringen av andelen utskrivna inom fyra timmar ske på 
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bekostnad av de andra två. Vad som också kan utläsas är att en stor andel patienter, 72% i 
september månad, väntar i över en timme innan de får träffa en läkare som kan inleda 
behandlingen. 
 
Akutmottagningen upplever dessutom en stor variation av belastning beroende på vilken tid på 
dygnet det är, vilket redovisas i diagram 2 nedan. 

 
Diagram 2. Antal inskrivna patienter på akutmottagningen under aktuell timme på dygnet. Data hämtad från september månad 

2015. Diagrammet redovisar hur många patienter som befunnit sig på akutmottagningen under respektive timme på dygnet totalt 

under månaden. 

 
Som synes är belastningen i form av antal patienter som störst under eftermiddagen/tidig kväll 
och lägst under morgontimmarna. 
 
Ankomster till akutmottagningen under dygnets timmar följer ett mönster som kan liknas vid 
belastningen på nämnda mottagning. Detta redovisas i diagram 3 nedan. 
 

 
Diagram 3. Ankomster till akutmottagningen under aktuell timme på dygnet. Data från september månad 2015. Diagrammet 

redovisar hur många personer som har ankommit till Vrinnevisjukhusets akutmottagning totalt vid respektive klockslag inom 

loppet av en månad. 
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En variation i antalet utskrivna patienter uppvisas också över dygnets timmar, vilket kan ses i 
diagram 4 nedan. 

 
Diagram 4. Antal utskrivna patienter från akutmottagningen. Data från september 2015. Diagrammet redovisar hur många 

patienter som totalt skrivits ut under respektive timme på dygnet under månadens gång. 

 
Gemensamt för alla tre diagram ovan är att tidsperioden från cirka 08.00 till 19.00 är den mest 
intensiva sett till patientflöde och belastning. 
 

 
 

2.2 Bemanningen på akutmottagningen 

Bemanningen på Vrinnevisjukhusets akutmottagning är anpassad för att möta variationerna i 
belastning och inflöde. På akutmottagningen finns fyra olika kategorier av medicinsk personal. 
Dessa är akutläkare, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Skillnaden mellan akutläkare 
och läkare ligger i att akutläkare är dedikerade enbart till akutmottagningen, medan vanliga 
läkare har ytterligare arbetsuppgifter på andra delar av sjukhuset.  
 
Bemanningens arbetsfördelning är konstant under året och kan därför anses vara representativ 
oberoende av vilken data ankomstintervallet baseras på. Hur bemanningen varierar över dygnets 
timmar för de olika personaltyperna illustreras i diagram 5, 6, 7 och 8 nedan.  
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Diagram 5. Variation av antal akutläkare på Vrinnevisjukhuset under dygnets timmar. Data från Vrinnevisjukhusets personal. 

Diagrammet beskriver hur mängden akutläkare på akutmottagningen varierar inom loppet av ett dygn. 

 

 
Diagram 6. Antal läkare på Vrinnevisjukhusets akutmottagning under dygnets timmar. Data från Vrinnevisjukhusets personal. 

Diagrammet beskriver hur mängden läkare på akutmottagningen varierar inom loppet av ett dygn. 
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Diagram 7. Antal sjuksköterskor på Vrinnevisjukhusets akutmottagning under dygnets timmar. Data från Vrinnevisjukhusets 

personal. Diagrammet beskriver hur mängden sjuksköterskor på akutmottagningen varierar inom loppet av ett dygn. 

 

 
Diagram 8. Antal undersköterskor på Vrinnevisjukhusets akutmottagning under dygnets timmar. Data från Vrinnevisjukhusets 

personal. Diagrammet beskriver hur mängden undersköterskor på akutmottagningen varierar inom loppet av ett dygn. 

 

2.3 Patientflödets processteg 

Vid ankomst till akutmottagningen får patienten först ta en kölapp, för att sedan gå fram till 
receptionen då deras nummer kallas upp. Väl vid receptionen får patienten ange namn och 
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personnummer samt vilka besvär som de upplever. Efter inskrivningen får patienten sätta sig i 
väntrummet och avvakta en första medicinsk bedömning. Den första medicinska bedömningen 
görs oftast av en sjuksköterska, men i somliga fall händer det att en läkare genomför den. De 
patienter som anländer till akutmottagningen med ambulans har redan på vägen till sjukhuset 
genomgått denna initiala bedömning. Vid ankomst placeras dessa patienter antingen i korridoren 
liggande på brits, i väntrummet eller vid de absolut akuta fallen direkt i akutrummet. Vid den 
initiala bedömningen erhåller patienten en medicinsk prioritering enligt systemet RETTS - Rapid 
Emergency Triage and Treatment System, vilket avgör patientens övervakningsbehov. Inom 
RETTS finns prioritetsgrupperna röd, orange, gul, grön och blå (Widgren et al., 2007). Följande 
förutsättningar gäller för respektive prioritetsgrupp enligt samtal med Björn Thyrberg på 
Vrinnevisjukhusets akutmottagning. 
 
●  Röd: Livshotande symptom, patienten ska få omedelbar läkarkontakt. Patienten ska 

placeras i ett akutrum med två sjuksköterska, samt en läkare tillgängliga. Avancerad 
provtagning ska göras på patienten, dessutom ska patienten i fråga övervakas hela tiden.  

●  Orange: Akuta symptom, patienten ska få läkarkontakt inom 20 minuter. Patienten 
placeras i ett övervakningsrum med tät tillsyn från sjuksköterska. Provtagning utförs, 
dock något mindre avancerad i jämförelse med röd prioritet. 

●  Gul: Patienten uppvisar symptom som indikerar att observation är nödvändig. 
Läkarkontakt ska ske inom två timmar. Patienten placeras i ett övervakningsrum i den 
mån det är möjligt, vid brist på övervakningsrum kan patienten placeras liggande i väntan 
på tillgänglighet. Provtagning sker, dock inte lika extensiv sådan som i fallet med prioritet 
röd och orange. Tillsyn av patienten ska ske varannan timme. 

●  Grön: Icke-akuta symptom hos patienten. Ska ha träffat en läkare inom fyra timmar. 
Provtagning sker inte. Patienten får sitta i väntrummet tills läkarkontakt sker, om 
nödvändigt placeras patienten i korridoren. 

●  Blå: Patienten ej i behov av triage. Patienten får avvakta i väntrummet, ingen tid angiven 
till första läkarkontakt. 

 
Vid triagering sker typiskt också en standardprovtagning på patienten samt, om patienten har 
uppgett besvär som indikerar behov av det, kontroll med EKG. Här är det också vanligt att 
patienten får en så kallad arbetsdiagnos som avgör vilket typ av “spår” eller behandlingsprocess 
de kommer att hamna inom på akutmottagningen. Exempel på spår patienter kan hamna inom är 
kirurgi, medicin och ortopedi. I nuläget strävar dock Vrinnevisjukhuset mot att 
akutmottagningens läkare ska arbeta linjelöst, det vill säga att alla läkare ska kunna diagnosticera 
och rekommendera behandling för alla typer av patienter. Det linjelösa systemet har som mål att 
medföra en jämnare arbetsbelastning för personalen på akutmottagningen.  
 
När den första medicinska bedömningen är gjord och patienten tilldelats en prioritet, är nästa steg 
kontakt med en läkare. Detta sker olika fort för patienten, beroende på medicinsk prioritet och 
belastningsgrad på akuten vid besökstillfället. Vid detta tillfälle tas eventuellt prover på patienten 
i linje med den medicinska prioritet som har blivit satt vid första medicinska bedömning. Utöver 
detta bedömer också läkaren vilken/vilka typer av vidare processer patienten behöver genomgå 
innan vederbörande är redo att lämna akutmottagningen. Exempelvis kan kraftiga buksmärtor 
eller ett misstänkt brutet ben av något slag föranleda en remiss till röntgenavdelningen och i ett 
sådant fall placeras patienten i kö för att bli röntgad. 
 
Under den tid som patienten är placerad i ett undersökningsrum, eller ett akutrum beroende på 
patientens medicinska status, behandlar personalen de akuta symptomen som identifieras hos 
patienten. Om ytterligare behandling behövs, eller om patienten övervakas under återhämtningen, 



 

 10 

skickas patienten vidare till den avdelning på sjukhuset som bedöms vara relevant för patientens 
åkomma. Om så inte är fallet, och patienten bedöms färdigbehandlad, skrivs vederbörande ut och 
får lämna akutmottagningen och sjukhuset. 
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för arbetet. 

3.1 Logistik 

Begreppet logistik har sitt ursprung i det militära och utvecklades mycket snabbt under andra 
världskriget. I Sverige växte logistiken främst under slutet av 1960-talet, då med fokus på 
transportteknik. Så småningom kom begreppet även att handla om materialhantering och 
lagerstyrning. (NE, 2016) 
 
För att en verksamhet ska kunna ha ett effektivt flöde krävs logistiskt tänkande. Ett effektivt 
logistikarbete kan både minska kostnader och ökar intäkter, som i sin tur påverkar ett företags 
lönsamhet (Oskarsson et al., 2013). Målet med logistik är att rätt produkter ska levereras till rätt 
kund, till rätt plats och tid, till rätt pris. Det handlar om planering av förflyttning och lagring av 
material och resurser, att genomföra strukturförändringar och att ständigt sträva efter lägsta 
kostnad för logistik med högsta leveransservice. (Oskarsson et al., 2013) 
 
Logistik kan användas för att sänka kostnaderna i ett flöde genom att arbeta med optimering av 
flödesnätverk (Gleissner & Femerling, 2013). Detta kan appliceras på produktionsflöden såväl 
som materialflöden och sker bland annat genom nedkortande av logistiska kedjor, förenklingar av 
nätverksstrukturer inom företag och integrerade informationskedjor (Gleissner & Femerling, 
2013). 
 
Effektiv logistik kan vidare även bidra till att öka värdet på objekt inom kedjan. Detta sker genom 
en ökad tillgänglighet för objektet i fråga, samt snabbare transporter vilket minskar tiden från 
produktion till försäljning. (Gleissner & Femerling, 2013) 
 
Företag kan använda logistik som ett verktyg för att konkurrera på marknaden. Väl utvecklade 
logistiska flöden kan bidra till att skapa strategiska konkurrensfördelar genom att konsumera så få 
resurser som möjligt, till lägsta möjliga kostnad. (Gleissner & Femerling, 2013)  
 
Closs, Goldsby och Clinton (1997) påtalar vikten av att även informationsflöde betraktas som 
logistik. På samma sätt som rätt produkter ska levereras till rätt kund, till rätt plats, på rätt tid och 
till rätt pris ska även information behandlas. Enligt Closs et al. (1997) är det av yttersta vikt att 
rätt person får rätt information, på rätt plats och i rätt tid. På samma sätt som om en vara skickas 
till fel plats eller vid fel tidpunkt, kan felhantering av information leda till ekonomiska förluster. 
Det är viktigt att informationen som skickas tolkas på ett korrekt sätt för att materialflödet ska 
fungera planenligt. (Closs et al., 1997) 
 
Huvudfokus inom logistik är enligt Jonsson och Mattson (2011) helhetstänk, vilket innebär att 
alla aktiviteter som utförs ska analyseras ur ett helhetsperspektiv. Detta för att enskilda 
förbättringar inom en viss avdelning i ett företag i förlängningen kan leda till att den totala 
effektiviteten minskar (Jonsson & Mattson, 2011). Jonsson och Mattson (2011) menar även att 
logistik kan förklaras som ett öppet system, vilket kommunicerar med sin omgivning. Med detta 
åsyftas att aktörer involverade i logistiska system är sammankopplade med varandra och måste 
interagera och kommunicera. 
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Logistik definieras av en strävan efter ett planerat, välutvecklat och organiserat materialflöde 
(Ericsson, 1976). För att uppnå denna typ av förbättringar inom materialflöden har ett flertal olika 
förgreningar av arbetssätt med logistik utvecklats. Bland annat metoder som kallas Lean 
production och Theory of Constraints. 
 
Allt fler väljer idag att fokusera sin verksamhet på Lean production, en metod för 
verksamhetsutveckling. De stora framgångarna inom produktionsföretagen har lett till att Lean 
tillämpas i många andra branscher, som till exempel sjukvården. (Akhter & Mohsin, 2014).  
 
En annan populär metod för effektivisering av flöden är Theory of Constraints, vidare förklarat i 
kapitel 3.1.2. 

3.1.1 Lean 

Begreppet Lean production betyder resurssnål produktion och bygger på det 
produktionssystemet, the Toyota Production System (TPS), som används inom det japanska 
bilföretaget Toyota. Lean innebär i korthet att minimera slöseri och sträva efter struktur samt 
standardisering. (Andersson et al., 2004)  
 
Lean production utvecklades redan under 1960-talet, men kom till västvärlden först under 1980-
talet. Dessförinnan hade fokus mestadels legat på effektiviteten och industrin hade fastnat i 
kaotiska flöden, med långa köer och materialsamlingar. (Läkartidningen, 2015) 
 
Lean-tänket gäller idag för ett företags samtliga produktionsresurser som till exempel maskiner, 
personal, tid och kapital, men var ursprungligen främst kopplat till produktivitetsrelationer och 
kostnadseffektivitet. (Olhager, 2013) 
 
För att möjliggöra användandet av Lean krävs det att produktionen förhåller sig till ett antal 
principer. De fem grundprinciperna är följande:  
 
●  Kundvärde 
●  Värdeflöde 
●  Jämnt produktionsflöde 
●  Kundorderstyrning 
●  Ständigt förbättringsarbete 

 
De flesta av principerna bygger på att försöka eliminera resursslöserier, vilka inom Lean är 
överproduktion, väntan, mellanlager, transporter, onödiga förflyttningar, felaktiga processer, 
onödiga processer. (Andersson et al., 2004) 
 
Överproduktion definieras enligt Ortiz (2016) som onödigt stor tillverkning av produkter som blir 
klara tidigare än vad som är nödvändigt. Detta medför problem i stil med onödigt lager, onödiga 
arbetsprocesser och eventuellt kvalitetsproblem om det visar sig att produkterna som tillverkades 
var felaktiga. (Ortiz, 2016) 
 
Väntan är det som uppstår vid tillfällen då maskiner, information och verktyg inte finns 
tillgängligt vid rätt tillfälle. Väntan kan även uppstå då produktionscykler är felplanerade eller 
felbalanserade. (Ortiz, 2016) 
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Mellanlager uppstår då för mycket material, eller färdiga produkter, finns tillgängligt utan 
möjligheten att föra det vidare i försäljnings/produktionskedjan. (Ortiz, 2016) 
 
Transporter syftar till förflyttning av material och produkter över onödigt långa distanser för att 
genomföra arbetet. (Ortiz, 2016) 
 
Onödiga förflyttningar innebär enligt Ortiz (2016) då personal blir tvungen att röra sig från sin 
arbetsplats för att leta efter verktyg eller material som inte finns direkt tillgängligt att arbeta med. 
Ortiz (2016) påtalar vikten av att arbetsplatsen är välorganiserad och att allting som är 
nödvändigt för arbetsuppgiftens genomförande finns nära till hands för personalen. 
 
Felaktiga processer resulterar i att material går till spillo, samt att arbete måste göras om. Detta är 
inte värdeskapande och ger onödiga arbetstimmar. (Ortiz, 2016) 
 
Onödiga processer innebär att arbete som inte är relevant för produkten ändå utförs, vilket är ett 
slöseri på arbetstimmar. (Ortiz, 2016) 
 
Att hålla ordning är ytterst viktigt för att Lean production ska tillämpas på rätt sätt. Detta görs 
med hjälp av metoden 5S – sortera, strukturera, städa, standardisera, samt självdisciplin. 
(Andersson et al., 2004) 
 
Ortiz (2016) förklarar vad varje steg inom 5S innebär. Sorteringssteget medför att arbetsplatsen 
ska gås igenom för att identifiera alla komponenter som inte är nödvändiga att ha tillgängliga och 
enbart behålla det som är nödvändigt för att utföra uppgiften på aktuell arbetsplats. Sorteringen 
ger en tydligare bild av vad som är essentiellt på arbetsplatsen (Ortiz, 2016). 
 
Att strukturera innebär att gå igenom alla verktyg eller allt material som har bedömts som 
nödvändigt att ha på arbetsplatsen och skapa förvaringsytor för detta (Ortiz, 2016). Målet är att 
börja med de delar som är störst, exempelvis skapa plats för arbetsytor, för att sedan strukturera 
upp de mindre verktygen (Ortiz, 2016). 
 
Steget för städning innebär att rengöra alla arbetsytor och verktyg som används vid arbetsplatsen. 
Steget syftar inte till en intensiv rengöring. (Ortiz, 2016) 
 
Huvudsyftet med att standardisera är enligt Ortiz (2016) att undvika att förvirring uppstår vid 
användande av arbetsplatsen. Det ska vara möjligt för alla att första vad arbetsplatsen, samt 
verktygen, ska användas till. För att åstadkomma detta bör så mycket som möjligt på 
arbetsplatsen märkas med förklarande information, som är standardiserad i hela verksamheten. 
Detta ger konsekvens i arbetet med 5S (Ortiz, 2016). 
 
Det slutliga steget, självdisciplin, är enligt Ortiz (2016) det svåraste. Vid detta steg är det av vikt 
att varje verksamhet hittar ett eget sätt att upprätthålla de förändringar som har åstadkommits 
med hjälp av de tidigare stegen. Konstanta uppföljningar och förbättringsåtgärder inom varje 
område kan vara nyttiga verktyg för att upprätthålla 5S. (Ortiz, 2016) 
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3.1.2 Theory Of Constraints 

Theory of constraints, förkortat TOC, är en managementteori utvecklad av Eli Goldratt för att 
styra organisationer mot bättre effektivitet (Rahman, 1998). Precis som vid Lean production utgår 
TOC från flödesorientering med helhetssyn. Medan Lean production fokuserar på att reducera 
kostnader, handlar TOC snarare om fokus på begränsningar (Läkartidningen, 2015). 
 
Grundtanken i TOC är att inget system är utan begränsningar, för om så vore fallet hade vinsten 
varit i princip oändlig, dessutom bör begränsningar inte betraktas som något negativt utan istället 
som en möjlighet till förbättring. (Rahman, 1998) 
 
TOC består, enligt Rahman (1998), av två huvudkomponenter. Dessa är dels en arbetsprincip 
som beskriver hur förbättringsarbete med TOC ska ske och dels en princip som beskriver hur 
tankegången ska fungera då arbete med TOC sker. Inom arbetsprincipen finns också en logistisk 
del, där arbete enligt principerna “trumma-buffert-rep” och buffertstyrning sker, vilket i kort 
betyder att systemet styrs av den del som begränsar. Begränsningen blir trumman, som anger 
takten för genomflödet i systemet. Bufferten är ett strategiskt placerat lager av något slag, som 
skyddar systemet mot variationer i takt och efterfrågan. Repet symboliserar kommunikation 
mellan kritiska punkter i systemet (Rahman, 1998). Arbetsprincipen för förändringsarbete består 
av fem steg som av Goldratt (1990) definieras som följande: 
 

1.  Identifiera begränsningarna 
2.  Besluta hur systemets begränsning ska utnyttjas 
3.  Underordna alla delar av systemet den begränsning som finns 
4.  Om nödvändigt för att möta marknadsefterfrågan, arbeta för att göra begränsningen 

mindre 
5.  Gå tillbaka till steg 1, undvik att tröghet i systemet blir en begränsning 

 
Vad som åsyftas med denna arbetsprincip är att TOC är en kontinuerlig process och att det inte en 
lösning som är applicerbar på alla problem (Rahman, 1998). Enligt Goldratt (1990), finns det två 
olika typer av begränsningar, de är antingen fysiska, eller relaterade till policy/management. De 
fysiska begränsningarna kan vara exempelvis brist på förvaringsplatser och policyrelaterade 
begränsningar rör sig snarare om beslutsfattande och strategier inom en organisation. 
 
Gällande tankegången som ska användas beskrivs av Rahman (1998) tre huvudsakliga 
frågeställningar som nyttjas vid ingången till varje förbättringsarbete. Dessa är: 
 

1.  “Vad ska förändras?” - Detta för att upptäcka vad det största problemet/begränsningen är. 
2.  “Vad ska det förändras till?” - Detta för att kunna ta fram förslag på lösningar. 
3.  “Hur ska förändringen genomföras?” - Detta för att kunna ta fram förslag på hur 

förbättringar ska kunna implementeras. 

3.2 Sjukvårdslogistik 

Inom sjukvården finns det två typer av flöden - materialflöden och patientflöden. Den logistik 
som funnits inom vården har ofta enbart fokuserat på materialflödet. Därför finns idag ett stort 
behov av att lägga ett ökat fokus på patientflödet. För patientflödet innefattas även det så kallade 
informationsflödet, som är nödvändigt för att patienternas hela vårdkedja ska fungera. (Oskarsson 
et al., 2013) 
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3.2.1 Logistiska arbetssätt i sjukvården 

I en studie från 2013 redogör Olsson & Aronsson för olika delar av logistikens utveckling, samt 
för effektivare patientflöden inom hälso- och sjukvården. För att till exempel kunna förbättra 
patientflödet inom en enhet, måste först de processer som sker kartläggas. Studien belyser tre 
metoder för kartläggning - flödeskartläggning, processanalys och spårstudie. (Olsson & 
Aronsson, 2013) 
 
Inom sjukvården används främst flödeskartläggning för att beskriva ett patientflöde. Vid 
flödeskartläggning används visuella symboler som beskriver vilka aktiviteter, vilken information 
och alternativa vägar som finns inom flödet, samt vilka personer och enheter som är involverade. 
(Olsson & Aronsson, 2013) 
 
När syftet är att minska slöseri kan processanalys vara en lämplig metod. Processanalys och 
flödeskartläggning är liknande metoder men en processanalys visar resultatet i tabellform istället 
för en flödeskarta. (Olsson & Aronsson, 2013) 
 
En spårstudie används för att kartlägga ett informationsflöde. Alla medarbetare som kommer i 
kontakt med informationsflödet fyller i en blankett med information om bland annat vem de fick 
den av och vem som ska ha den härnäst. På så sätt kan spårstudien identifiera var brister och 
fördröjningar uppstår i flödet. (Olsson & Aronsson, 2013) 
 
En annan sak som, enligt Olsson & Aronsson (2013), är viktigt att ta i beaktning vid utveckling 
av logistik i vården är variation, något som både förekommer och påverkar i stor utsträckning. 
Beroende på vilket sätt arbetet bedrivs på en enhet uppkommer olika typer av variationer. För att 
minska dessa strävar logistiker ofta efter att utjämna flöden och identifiera, samt förbättra, 
eventuella flaskhalsar. (Olsson & Aronsson, 2013) 

3.2.2 Lean i sjukvården 

Inom vården ser organisationerna mycket olika ut gällande struktur och mognadsgrad. Att sträva 
efter förbättrad effektivitet och produktivitet är något som ständigt arbetas med. Andra branscher 
som tillämpat Lean inom organisationen har erhållit stora förbättringar vad gäller effektivitet och 
produktivitet. (Rognes & Svarts, 2011)   
 
Hadfield et al. (2006) noterar att på varje dollar som spenderas på sjukvård, går 75 % till 
aktiviteter som inte innefattar patientkontakt. Dessa aktiviteter betraktas inte som värdeskapande, 
det vill säga att patienten inte uppfattar det som något han eller hon skulle vara villig att betala 
för. Värdeskapande aktiviteter inom sjukvården definieras som de tillfällen då patienten får 
behandling eller utskrivna mediciner. I allmänhet de tillfällen då personal interagerar med 
patienten. (Hadfield et al., 2006) 
 
För att förenkla implementeringen av Lean inom sjukvård gör Hadfield et al. (2006) kopplingen 
till det medicinska arbetssättet ”assess, diagnosis, treat, prevent” (bedöm, diagnosticera, 
behandla, förebygg) som fyra steg i vilka parallellen till 5S, förklarat i kapitel 3.1.1, kan dras. 
 
I det första steget, bedömning, görs en utvärdering av läget och hur 5S kan implementeras i 
sjukvården. I patientens fall en snabb bedömning av hälsotillstånd. (Hadfield et al., 2006) 
 
I det andra steget, diagnosticera, görs jämförelsen med det första S:et i 5S – sortera. Med detta 
menas att fördjupa sig i situationen för att upptäcka ytterligare förbättringsområden inom 
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sjukvården där Lean kan vara till nytta. Eller i patientens fall, utfärda en mer detaljerad diagnos. 
(Hadfield et al., 2006) 
 
Det tredje steget, behandla, likställs med strukturera, städa och standardisera inom 5S. Det avses 
spegla behandlingen av symptomet oavsett om det gäller en patient eller ett område inom vården 
som är i behov av förbättring. Alltså ett steg mot antingen en friskare patient eller ökad 
effektivitet. (Hadfield et al., 2006) 
 
Det fjärde och sista steget, förebygg, likställs med självdisciplin inom 5S. Åtgärder ska vidtas för 
att behålla den uppnådda effektiviteten, på samma sätt som åtgärder vidtas för att förebygga att 
patienten återkommer till sjukhuset. (Hadfield et al., 2006) 
 
För att kunna uppnå förändring och implementering av Lean inom sjukvård spaltar Hadfield et al. 
(2006) upp ett antal faktorer som är absolut nödvändiga. De beskrivs som följande: 
 

•  Styrningen måste vara delaktig och övertygad om att arbetet kan genomföras. 
•  Det måste finnas tillgängliga resurser, monetära såväl som icke monetära. 
•  Tid för utbildning och uppträning måste frigöras. 
•  Att implementera Lean måste ligga högst upp på listan av prioriteter. 
•  Planen för implementeringen måste följas. 
•  Personalen måste tro på att implementeringen medför besparingar såväl som förbättringar 

av vårdkvaliteten. (Hadfield et al., 2006) 
 
Rossum et al. (2003) identifierar en flexibel arbetsstyrka och lagbaserat, transformellt ledarskap 
som extremt viktiga faktorer för att implementering av Lean inom vården ska vara möjligt. 
Transformellt ledarskap innebär att ledningen är synlig och arbetar sida vid sida med de anställda.  
 
Sedan 2007 har Karolinska Universitetssjukhuset arbetat med Lean Production, bland annat 5S 
och de sju slöserierna, vilket har visat sig ge en positiv utveckling av akutflödena (Akhter & 
Mohsin, 2014).  
 
Sedan implementeringen på Karolinska Universitetssjukhuset har flera akutmottagningar runt om 
i Sverige börjat med samma typ av förbättringsarbete. Både patienternas väntetider och totala 
vårdtid har visat sig minska drastiskt tack vare detta. (Rognes & Svarts, 2011)   
 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping har implementerat Lean-inspirerat tänk på ortopedkliniken. De 
arbetar med 5S och visualisering över förbättringsområden, på tavlor i korridorerna (Rognes & 
Svarts, 2011). Vision 2020 har bland annat som mål att utveckla Lean och processkartläggningar 
på sjukhuset för att till exempel kunna förbättra separationen mellan akuta och elektiva flöden. På 
så sätt antas hela flödet effektiviseras (Region Östergötland, 2012). 
 
Eriksson understryker i sin artikel att sjukvårdsledningar som beslutar att använda sig av Lean 
bör ta i beaktning att implementeringen av Lean åtskilliga gånger inte nått det resultat som 
förväntats. Detta på grund av att helhetssynen inte tagits i beaktning eller att ledningen inte 
förstått konceptet fullt ut. (Läkartidningen, 2015)  



 

 17 

3.2.3 TOC i sjukvården 

Theory of Constraints är applicerbar inom sjukvården. Arbetsgången vid förbättringar för 
sjukvård följer de fem steg som tidigare presenterats i kapitel 3.1.2 (Goldratt, 1990), samt även de 
tre stegen i tankeprocessen som även de finns i tidigare nämnda kapitel (Rahman, 1998).  
 
Enligt en studie av Taylor och Nayak (2012) kan förbättringar inom processer i akutvården nås 
genom att nyttja TOC och med dess hjälp identifiera vad som är den största begränsande faktorn 
inom avdelningen. I den studie som Taylor och Nayak (2012) genomfört på en akutmottagning i 
Texas användes Theory of Constraints genom att inledningsvis identifiera oönskade effekter som 
uppstår på akutmottagningen. Dessa effekter analyserades för att utröna vad som bedömdes vara 
kärnan till de oönskade effekterna som uppstod. Enligt Taylor och Nayak (2012) är anledningen 
till att tidigare försök att förbättra processerna misslyckats sannolikt att det grundläggande 
problemet inte har behandlats. 
 
När roten till problemen har upptäckts, ska de efterföljande konsekvenserna av detta problem 
listas i kronologisk ordning för att visualisera den totala effekten som problemet har (Taylor & 
Nayak, 2012). När en lösning sedan blir aktuell bör de involverade teoretisera kring huruvida den 
föreslagna lösningen kan bidra till att lösa samtliga problem som det grundläggande problemet 
för med sig. Om lösningen inte är applicerbar på samtliga problem, så måste sannolikt en ny 
lösning tas fram. (Taylor & Nayak, 2012) 
 
Sammanfattningsvis påtalar Taylor och Nayak (2012) att tankeprocessen vid användandet av 
TOC i sjukvård är väldigt viktig. Detta eftersom sjukvårdens komplexitet ofta gör det svårt att 
identifiera det absolut grundläggande problemet. 

3.3 Tidigare studier om flaskhalsar och förbättringsåtgärder på 
akutmottagningar 

I nedanstående kapitel kommer studier som berör akutmottagningar, dess problem och 
förbättringsmöjligheter, att presenteras. 

3.3.1 Överbelastning på akutmottagningar 

Drummond (2002) definierar att överbelastning på akuten är vad som sker när mängden av 
patienter som söker vård överskrider akutmottagningens förmåga att tillhandahålla vård inom en 
idealisk tidsram.  
 
Derlet och Richards (2000) har i en studie identifierat ett antal orsaker som de anser vara de 
främsta anledningarna till överbelastning på akutmottagningar i USA. Kort summerat är 
anledningarna följande: 
 

1.  Ökad komplexitet och allvarlighetsgrad hos de patienter som besöker akutmottagningen, 
med anledning av en generellt äldre befolkning och bättre behandlingsmöjligheter för 
svåra sjukdomar/åkommor. 

2.  En generell ökning av patientvolymer. 
3.  Problem med “Managed care” (enbart applicerbart i USA). 
4.  Brist på sängplatser för inlagda patienter. 
5.  Bättre behandlingsmöjligheter på akutmottagningen, vilket leder till längre vistelser då 

patienter som innan skulle ha skickats vidare nu behandlas på akuten istället. 
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6.  Långsamma processer inom röntgen, labprover och liknande serviceområden. 
7.  Brist på sjuksköterskor, administrativ personal och specialister. 
8.  Generell platsbrist på akutmottagningar, vilket korrelerar med generellt ökade 

patientvolymer. 
9.  Kulturella och språkliga barriärer i samband med invandring. 
10. Ökade krav på medicinsk dokumentation på grund av krav från försäkringsbolag 

(sannolikt applicerbart till större del enbart i USA). 
11. Svårigheter att administrera uppföljande vård för oförsäkrade akutpatienter. 

 
Som synes ovan har vissa av anledningarna Derlet och Richards (2000) identifierat inte någon 
förankring i det svenska systemet, där sjukvården har en större allmän tillgänglighet. Dock torde 
det vara rimligt att somliga av anledningarna är applicerbara även på svenska akutmottagningar. 
Detta styrks av Drummonds (2002) studie, vilken är gjord i Kanada som är ett land vars 
vårdsystem är något mer likt det i Sverige. Drummond (2002) använder studien av Derlet och 
Richards (2000) för att summera anledningarna till överbelastning på akutmottagningar i Ontario. 
 
Drummond (2002) fortsätter i sin studie att redogöra för de negativa effekter överbelastning på en 
akutmottagning för med sig. Dessa är, med några undantag, samma som Derlet och Richards 
(2000) identifierar i sin studie på amerikanska akutmottagningar. De negativa effekter 
Drummond (2002) redogör för är: 
 

1.  Sämre allmän säkerhet för patienter. Med detta åsyftas att en överbelastning på 
akutmottagningen kan medföra att läkare och sjuksköterskor får mindre tid på sig att göra 
bedömningar av patienters vårdbehov. Detta kan i sin tur medföra att patienter löper större 
risk att få fel prioriteringsgrad och således uppleva onödiga, och ibland livshotande, 
medicinska komplikationer. 

2.  Förlängd smärta och lidande för patienter. Då akutmottagningen är överbelastad 
medför det att personalen inte hinner se till alla patienter. På så vis kan somliga patienter 
få vänta en lång tid utan smärtlindring. 

3.  Långa väntetider och missnöjdhet bland patienter. Överbelastning för med sig långa 
väntetider samt ökar risken för att patienter blir missnöjda och lämnar akutmottagningen 
innan de har blivit tillsedda av medicinsk personal. Faran med detta är att små åkommor 
riskerar att förvärras då patienter lämnar utan att få dem behandlade av läkare. 

4.  Ökade kostnader. Då akuten är överbelastad ökar genomloppstiden för patienter, något 
som medför ökade kostnader per patient. 

5.  Omdirigeringar av ambulanser. Då en akutmottagning upplever överbelastning måste 
ambulanstransporter som inte är av högre medicinsk prioritet omdirigeras till andra 
sjukhus. Denna typ av åtgärder försämrar vårdkvaliteten för patienter som färdas med 
ambulans och sätter större press på ambulanspersonalen att göra rätt typ av prioriteringar 
av patienternas vårdbehov, för att patientsäkerheten inte ska äventyras. 

6.  Våldsamheter. Överbelastning i väntrum på akuten ger en bullrigare och stressigare 
miljö för patienter. Detta är något som kan leda till våldsamheter bland patienter som låter 
sig påverkas av miljön. 

7.  Minskad produktivitet hos läkare. Produktiviteten hos läkare på akutmottagningen 
sjunker när belastningen överskrider den kapacitet som avdelningen har. 

 
Ovanstående effekter är de som beskrivs av Drummond (2002). Derlot och Richards (2000) 
skriver dessutom om två ytterligare negativa effekter som har identifierats vid de 
akutmottagningar som författarna har observerat. Dessa effekter är: 
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1.  Negativa effekter på utbildning av ny sjukhuspersonal. Med det åsyftas att om 
överbelastning uppstår på en akutmottagning som lär upp exempelvis nya läkare, kommer 
de rutinerade läkarna vara för stressade för att ta sig tid att dela med sig av information 
och utbilda på ett effektivt sätt. 

2.  Bristande kommunikation på grund av volymökningar. Då patientvolymerna blir stora 
och stressen är hög är det lätt att information uppfattas fel och det saknas tid till att 
korrigera misstag som sker kommunikationsmässigt. 

 

3.3.2 Organisatoriska faktorer bakom lång genomloppstid 

I en studie av Bashkin et al. (2015) identifieras ett antal organisatoriska faktorer inom 
akutmottagningen som ligger bakom långa genomloppstider. Artikeln konstaterar att långa 
genomloppstider kan leda till ökade kostnader och ha negativa effekter på patientsäkerheten. 
Vidare konstateras också att organisatoriska förändringar, bättre kommunikation och 
tidsplanering kan medföra besparingar och ökad patientsäkerhet. 
 
Bashkin et al. (2015) kartlägger i ett Ishikawadiagram fem faktorer som medför en ökad 
genomloppstid. Dessa faktorer är följande: 
 

1.  Förvaltning. Hantering av skiftbyten för läkare och sköterskor medför ofta svårigheter på 
akutmottagningen. Detta eftersom det finns patienter med väldigt varierande krav på 
avdelningen. Till skillnad från andra avdelningar på sjukhuset behandlas alla möjliga 
typer av åkommor på akuten och därmed är behandlingarna inte snarlika. I och med detta 
krävs stor noggrannhet vid skiftöverlämningarna för att felbehandlingar inte ska uppstå. 
Detta är något som upptar stor tid och inte sällan medför dubbelarbete. 

2.  Den mänskliga faktorn. Inom denna del hittas kommunikationsbrister, störningar och 
arbetsbelastning. Samtliga av dessa kan bidra till att genomloppstiden för patienter ökar. 

3.  Processer. Författarna identifierar en brist på standardiserade vårdprocesser inom 
akutvården som en anledning bakom långa genomloppstider. Dessutom utpekas även 
bristande kontinuitet i vården som bakomliggande orsak, tillsammans med för stora 
administrativa belastningar hos personalen. 

4.  Resurser. Brist på tillgänglighet hos såväl medicintekniska som mänskliga resurser bidrar 
till att göra patienternas väg genom akutvården lång. Utöver detta nämns också 
ineffektiva informationssystem och lokalbrist som leder till överbelastning på akuten. 

5.  Miljö. Patienter med varierande allvarlighetsgrad på sina åkommor placeras i samma rum 
förlänger patienters tid i systemet. Samt patienter som slussas ut från akuten för att 
slutföra undersökningen, och efter det skickas tillbaka till akutmottagningen när beslut 
ska fattas bidrar till långa genomloppstider. 

 

3.3.3 Holistiskt synsätt för att minska överbelastning 

Handel et al. (2010) har sammanställt ett antal tidigare studier kring överbelastning på 
akutmottagningar för att identifiera vad som orsakar detta och hur det kan åtgärdas på bästa sätt. 
Handel et al. (2010) tillskriver en stor del av problemen med överbelastning till en brist på 
samarbete mellan olika delar av sjukhuset. Ett exempel som nämns är att i somliga fall tar olika 
sjukhusavdelningar endast hänsyn till sitt eget flöde av patienter. Därmed kan andra avdelningar, 
i synnerhet akutmottagningen som distribuerar patienter till många olika delar av sjukhuset, bli 
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lidande av beslut som fattas i brist på en helhetssyn på patientflödet på sjukhuset. (Handel et al., 
2010) 
 
För att komma till bukt med detta problem föreslår Handel et al. (2010) ett antal olika lösningar. 
Bland annat anbefalls en typ av resurshantering som benämns som “pooling”, vilket innebär att 
resurser delas mellan olika avdelningar för att sjukhuset ska kunna behandla olika typer av 
åkommor på fler avdelningar. Enligt Handel et al. (2010) bedöms detta ge en utjämning av 
beläggningsgrad över hela sjukhuset, men kräva ökad bemanning med en större variation i 
kompetens. 
 
Ytterligare en flödesförbättring kan enligt författarna vara en implementering av förbättrade 
kommunikationssystem mellan olika sjukhusavdelningar, för att på så vis främja samarbete och 
förståelse mellan avdelningar (Handel et al., 2010). 
 
Vidare föreslås också att sjukhusen arbetar med att jämna ut flödet av inbokade kirurgiska 
ingrepp, för att på så sätt erhålla både en lägre belastningsgrad på akutmottagningen och bättre 
nyttjande av operationsrummen (Handel et al., 2010). Författarna påpekar att på sjukhus där 
utjämning av det kirurgiska schemat skett, har antalet inställda ingrepp minskat och dessutom 
resulterat i mer förutsägbara nyttjandetimmar av operationsrummen (Handel et al., 2010). 
 
Sammanfattningsvis har de lösningar som förespråkas av författarna en gemensam nämnare i att 
de kännetecknas av ett holistiskt synsätt, det vill säga att sjukhusen måste se den stora bilden för 
att kunna fokusera på en förbättring av det totala patientflödet samt undvika överbelastning 
(Handel et al., 2010). 
 

3.3.4 Processförbättring över utbyggnad 

En studie av Sayah et al. (2015) har undersökt vad som har störst effekt på genomloppstid och tid 
till första läkarmöte i jämförelse mellan utbyggnad av akutmottagningen och förbättring av 
mottagningsprocessen. I studien har en medelstor akutmottagning i Boston undersökts.  
 
Inledningsvis genomfördes en utbyggnad för att utöka kapaciteten och förbättra genomloppstiden 
för patienter. Sayah et al. (2015) noterar att förbättringarna uteblev, och under tidsperioden efter 
expansionen gjordes observationer som antydde att alla typer av kvalitetsmått försämrades 
istället. Mycket tydde på att volymerna ökade, men personalen följde samma typ av processer 
som tidigare och detta ledde till försämrad möjlighet att erbjuda patienter adekvat vård. 
 
Till skillnad från utbyggnad märktes markanta förbättringar i mätetal för såväl patientnöjdhet 
som genomloppstider när en processförbättring i form av en RAU, “Rapid Assessment Unit” 
infördes. Denna processförbättring gick i huvudsak ut på att korta ner tiden från ankomst till 
läkarbedömning. Detta skedde genom att patienterna vid ankomst enbart behövde uppge namn, 
personnummer och huvudsaklig orsak till akutbesöket (Sayah et al., 2015). Efter denna inledande 
registrering fördes patienterna till en undersökningssal där resterande registrering genomfördes 
mellan provtagningar och undersökningar. Resurserna som användes för att bilda en RAU bestod 
av redan existerande personal på sjukhuset. Funktioner som tidigare hade varit separata arbetade 
nu parallellt med varandra och på så vis skapades tidsvinster och effektivisering vilket ledde till 
stora vinster i genomloppstider och patientnöjdhet. (Sayah et al., 2015) 
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De förbättringar som Sayah et al. (2015) noterar är en trend av ökande patientnöjdhet med 4.1% 
per kvartal, en minskning av genomloppstiden på 66.8 minuter efter införandet av RAU och 
därefter en trend av minskning av genomloppstiden med 15.6 minuter per kvartal. (Sayah et al., 
2015) 
 
Slutligen dras slutsatsen att utbyggnader förvisso kan leda till ökad effektivitet, men i huvudsak 
bör fokus ligga på att inledningsvis effektivisera processerna för att undvika att utbyggnader 
enbart leder till ökade volymer med oförändrade eller rent av försämrade mätetal. (Sayah et al., 
2015) 

3.3.5 Strategier för att förbättra patientflöde 

Elder, Johnston och Crilly (2015) har genom en sammanställning av vetenskapliga artiklar 
studerat tre olika strategiska åtgärder för att förbättra genomloppstiden för patienter i akutvården. 
Dessa tre åtgärder är utökade ansvarsområden för sjuksköterskor på akuten, läkarassisterad triage 
och medicinska utvärderingsenheter. Utöver detta har Elder et al. (2015) identifierat en av de 
främsta anledningarna till långa genomloppstider på akutmottagningar som en allmän brist på 
sängplatser vid andra sjukhusavdelningar när akutpatienter ska läggas in för vård. 
 
En utökad roll för sjuksköterskor som Elder et al. (2015) redogör för i studien är funktionen 
“Clinical Initiative Nurse”, eller CIN. Med detta syftas på sjuksköterskor som i huvudsak arbetar 
med att förse patienter med grundläggande vård i väntrummet, informera om väntetider och 
åkommor samt assistera med triagering av patienter löpande under deras väntetid. Elder et al. 
(2015) fann belägg för att ett införande av denna roll kunde medföra en minskning av antalet 
patienter som inte behöver vänta på vård med 1%, över en tolvmånadersperiod. Utöver detta fann 
författarna också att införande av CIN i somliga studier har medfört en förbättring i patientflödet. 
I ett fall sjönk väntetiden till diagnos och behandling från 102,7 till 65,5 minuter (Elder et al., 
2015). Författarna påtalar dock att effekterna av ett införande av CIN är spridda, från goda 
resultat till oförändrade. Elder et al. (2015) förklarar fluktuationen i effekter med skillnader i 
urvalsstorlek, sjuksköterskors personalplanering, erfarenhetsnivåer och akutmottagningarnas 
belastningsnivåer (Elder et al., 2015). 
 
Läkarassisterad triage identifieras av Elder et al. (2015) som ett sätt att minska överbelastning på 
akutmottagningar och därmed även genomloppstiderna för patienter. Läkarassisterad triage 
bedöms leda till en bättre och mer detaljerad riskuppdelning bland anländande akutpatienter. En 
medföljande effekt av detta är att akutmottagningarna får möjlighet att snabbt trappa upp 
behandlingen av patienter som är i behov av det (Elder et al., 2015). Ytterligare en fördel som 
Elder et al. (2015) tar upp är att fler patienter kan skickas hem eller vidare till en annan avdelning 
tidigt i systemet och på så sätt inte bidra till överbelastning och långa väntetider. 
 
Användandet av läkarassisterad triage har i flera fall visat på förkortningar av patienters 
genomloppstid i akutmottagningens system. På ett sjukhus noterades en förkortning av 
genomloppstiden på 24 minuter, på ett annat sjukhus påvisades en förkortning på 37,8 minuter. 
(Elder et al., 2015) 
 
Medicinska utvärderingsenheter bedöms av Elder et al. (2015) vara i behov av en utökad mängd 
studier för att fullt ut kunna bedöma dess påverkan på genomloppstider. Dock har initial 
forskning indikerat positiva resultat gällande patienters genomloppstid vid användande av 
medicinska utvärderingsenheter (Elder et al., 2015). 
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Slutsatsen som dras är att alla tre metoderna kan bidra till att förkorta genomloppstider och öka 
patientsäkerheten och att djupare studier behöver göras för att redovisa mer konkreta resultat på 
vad respektive strategi medför. (Elder et al. 2015) 

3.3.6 Införande av flödeskoordinator från akutmottagning till övriga 
avdelningar 

Murphy et al. (2014) presenterar en studie där en administrativ insats har gjorts för att förbättra 
patientflödet på akutmottagningen. Denna insats är införandet av en tjänst som flödeskoordinator, 
vilken bemannas av en sjuksköterska på akutmottagningen (Murphy et al., 2014). 
Flödeskoordinatorns uppgift var att enbart fokusera på patienternas flöde in och ut på 
akutmottagningen. Detta genomfördes genom att flödeskoordinatorn regelbundet samtalade med 
personal och patienter för att erhålla förslag på potentiella förbättringar i patientflödet. (Murphy 
et al., 2014) 
 
Vidare menar Murphy et al. (2014) även att en flödeskoordinator bidrog till att förenkla patienters 
förflyttning från akutmottagningen och vidare till övriga avdelningar. Detta medförde i sin tur 
förkortningar i genomloppstider för patienter, genomsnittligt uppmättes en förkortning med 87,6 
minuter (Murphy et al., 2014). Förutom kortare genomloppstider noterades även att andelen 
patienter som lämnade akutmottagningen utan att ha fått träffa medicinsk personal minskade med 
1,5%. Tiden lagd på omdirigeringar av ambulanser minskade från 93 till 43,3 timmar i månaden 
(Murphy et al., 2014). 

3.3.7 Ökat antal sängplatser på intensivvårdsavdelning 

Cohen et al. (2015) menar att den långa förflyttningstiden från en akutmottagning till 
intensivvården främst kan bero på brist på tillgängliga sängar i intensivvårdsavdelningen 
 
Forster (2004), har studerat hur en ökning av antalet bäddar på intensivvårdsavdelningen 
påverkar patienters genomloppstid och omdirigeringar av ambulanstransporter. Inledningsvis 
menar Forster (2004) på att en generell brist på bäddar inom sjukvården är en starkt bidragande 
faktor till överbelastning på akutmottagningar. Det som studien i huvudsak fokuserade på var 
effekterna av en ökning av antalet bäddar på intensivvårdsavdelningen, från 47 till 67 stycken 
(Forster, 2004). 
 
Forster (2004) upptäckte att det som påverkades mest av bäddökningen var tiden som lades på 
omdirigeringar av ambulanser, samt genomloppstiden för patienter som lades in på 
intensivvårdsavdelningen. I övrigt uppmättes inga statistiskt signifikanta förbättringar av 
genomloppstid. Dock uppmättes en liten ökning av genomloppstiden för patienter som senare 
skickas hem från akutmottagningen. Denna ökning visade sig i senare, justerade, analyser inte 
heller vara statistiskt signifikant. (Forster, 2004) 
 
Studien visade på att den genomsnittliga mängden tid lagd på omdirigeringar av 
ambulanstransporter sjönk från 3,8 timmar till 1,4 timmar per dag, vilket är en minskning med 
66%. Genomloppstiden för patienter som senare lades in på intensivvårdsavdelningen minskade i 
genomsnitt med 25 minuter. 
 
Avslutningsvis menar Forster (2004) i sin studie att en ökning av antalet bäddar på 
intensivavdelningen, förutsatt att förändringen är generaliserbar till andra sjukhus, kan vara ett 
fördelaktigt sätt att minska tiden som läggs på omdirigeringar av ambulanser. Gällande 
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genomloppstider för akutmottagningens patienter i allmänhet konstaterar författaren att det kan 
finnas andra, effektivare, metoder att använda sig av för att förkorta denna (Forster, 2004). 

3.3.8 Simuleringsstudier av patientflödet på akutmottagningar 

Enligt Zeinali et al (2015) är köbildningar och väntetider bland patienter på akutmottagningen det 
vanligaste problemet på ett sjukhus. Då akutmottagningar i allmänhet är ett komplext system 
menar Zeinali et al. (2015) att det är svårt att använda modeller som baseras på analytiska 
metoder. Därav är datasimuleringar ett populärt verktyg för dessa typer av system och problem. 
(Zeinali et al, 2015) 
 
I studien The use of simulation to reduce the length of stay in an emergency department (Armel et 
al, 2003) definieras målen med simulering av akutflödet på följande vis: 
●  Visualisera processen i akutmottagningen 
●  Identifiera flaskhalsar och kvantifiera dem 
●  Simulera nya idéer och identifiera deras inverkan på akutmottagningen 
●  Reducera tiden patienter tillbringar på akutmottagningen 

 
I en studie av Duguay och Chetouane (2007) bedöms det finnas tre huvudsakliga egenskaper som 
påverkar det slumpmässiga flödet av patienter på det sjukhus som undersökts. Det första är 
säsongsberoende sjukdomar eller olyckor. Till exempel ökar antalet förkylningar och 
lunginflammationer under vintertid, medan det under sommaren kommer fler patienter med 
exempelvis allergiska reaktioner. Det andra är beroende av vilken veckodag som observeras. 
Generellt sett är antalet patienter som ankommer till mottagningen större på måndagar och 
fredagar än resten av veckan. Det sista är att patientankomster normalt sett ökar mellan kl 08:00-
20:00. (Duguay & Chetouane, 2007)  
 
Armel et al (2003) belyser i sin studie att deras byggda simuleringsmodell identifierat flera 
problem på akutmottagningen, och även påvisat att de största problemen var processrelaterade 
och inte resursberoende. En viktig sak var bland annat att genom att inte införskaffa fler sängar 
eller frigöra ytor på akutmottagningen kunde betydande kostnader undvikas, då det inte skulle 
leda till kortare total vårtid för patienterna. (Armel et al, 2003)  
 
I en studie av Gul och Guneri (2012) undersöktes bland annat scenario med förändringar i de 
olika skiftpassen på akutmottagningen, så som öka antalet sjuksköterskor och doktorer som 
jobbar kvällsskift, med en för varje. Denna förändring visade sig ge en statistiskt signifikant 
förbättring med ungefär 30 % i genomsnitt för en patients totala vårdtid. (Gul & Guneri, 2012) 
 
Meng och Spedding (2008) redovisar i sin studie en simuleringsmodell över patientflödet på 
akutmottagningen på Mount Elizabeth Hospital i Singapore där de analyserat olika scenarier med 
huvudsyfte att reducera patienternas väntetider. De undersökte totalt åtta stycken scenarier och 
kom efter analysen fram till att reducerad väntetid till första kontakt med läkare eller 
sjuksköterska hade störst positiv påverkan på akutmottagningens patientflöde. I det scenario både 
väntetiden för konsultation reducerades, och antalet sängar ökade, visade sig den totala 
väntetiden för patienterna reduceras mest. (Meng & Spedding, 2008)  
 
Paul et al. (2010) har i en artikel sammanställt ett flertal olika simuleringsstudier på 
akutmottagningar, i vilken dessa författare konstaterar att det finns tre huvudkategorier för 
scenarier som testas när simuleringsstudier utförs. De scenarier som testas är antingen 
resursrelaterade, processrelaterade eller miljörelaterade. (Paul et al., 2010) 
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Resursrelaterade scenarier i simuleringsstudier på akutmottagningar innebär i första hand 
förändringar i form av utökat utrymme på mottagningen, förändringar i schemaläggning och 
arbetsuppgifter för personal samt experimentering med utökad mängd utrustning på 
akutmottagningen (Paul et al., 2010). 
 
Avseende processrelaterade scenarier åsyftas främst förändringar i arbetsprocedurer på 
akutmottagningen, som exempelvis införande av en triagesjuksköterska vars enda arbetsuppgift 
är att triagera ankommande patienter. Ytterligare ett exempel på vad som modifieras i dessa typer 
av scenarier är en minskning av väntetiden på prover som skickas till laboratoriet. (Paul et al., 
2010) 
 
För de miljörelaterade scenarierna redogör Paul et al. (2010) för bland annat variationer i 
ankomstintervall och behov hos patienter, samt även variationer i antalet sängplatser på resten av 
sjukhuset, som de vanligaste faktorerna som experimenteras med. 
 
Paul et al. (2010) fann diverse olika förbättringsmöjligheter som tydliggjordes i de studier som 
undersöktes. En faktor som bedöms ha stor inverkan på patienters genomflöde är antalet, samt 
schemaläggningen, av läkare på akutmottagningen. De fynd som gjordes indikerade att en ökning 
av antalet läkare, samt en schemaläggning som matchar ankomstkurvan för patienter över 
dygnets timmar, ger de bästa genomloppstiderna för de som besöker akutmottagningen. (Paul et 
al., 2010) 
 
Vidare indikeras i studierna att införande av ett så kallat “snabbspår” för patienter som har 
lättbehandlade/rutinmässiga symptom kan medföra en signifikant minskning av genomloppstiden 
för patienter med låg medicinsk prioritet, som ofta också har de längsta väntetiderna. (Paul et al., 
2010) 
 
Utöver detta noterar Paul et al. (2010) även att en markant minskning av genomloppstiden kan 
uppnå genom att öka antalet sängplatser på sjukhuset i övrigt, för att förkorta den tid patienter 
behöver vänta på akutmottagningen innan de kan skrivas in på en lämplig avdelning. I en studie 
indikeras så mycket som en halvering av genomloppstiden. (Paul et al., 2010) 
 
Slutligen påtalar Paul et al. (2010) att det inte finns en gemensam lösning på 
överbelastningsproblem som är applicerbar på alla akutmottagningar. Författarna till artikeln 
menar istället att varje akutmottagning måste identifiera sina egna tillkortakommanden och 
möjligheter, för att på så sätt skräddarsy sina egna lösningar och därmed minska patienters 
genomloppstid. (Paul et al., 2010) 

3.3.9 Överbelastningsfaktorer 

Hoot och Aronsky (2008) har i en sammanställning av ett flertal olika studier angående 
överbelastning på akutmottagningar brutit ner anledningarna till överbelastning i tre olika 
faktorer. Dessa är inflödesfaktorer, genomflödesfaktorer och utflödesfaktorer (Hoot & Aronsky, 
2008). Av inflödesfaktorer som orsakar överbelastning har icke-akuta besök, frekvent 
återkommande patienter och influensaperioder identifierats som vanligast förekommande. Hoot 
och Aronsky (2008) beskriver den främst förekommande förklaringen till överbelastning med 
avseende på genomflödesfaktorn som otillräcklig bemanning på akutmottagningen. Gällande 
utflödesfaktorer som korrelerar med överbelastning fann Hoot och Aronsky (2008) att platser i 
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sluten vård och sängplatser på sjukhuset var de anledningar som oftast förekom i de studier som 
undersöktes. 
 
Gällande lösningar på problemen med överbelastning görs även här en indelning i tre typer av 
generella åtgärdstyper (Hoot & Aronsky, 2008). Dessa åtgärder är ökning av resurser, hantering 
av vårdefterfrågan och forskning kring arbetsprocesser. I fallet ökning av resurser lyfts ökning av 
personal, extra övervakningsenheter och bättre tillgång till sängplatser på sjukhuset som de mest 
frekventa åtgärder som har nyttjats (Hoot & Aronsky, 2008). Inom faktorn hantering av 
vårdefterfrågan nämner Hoot och Aronsky (2008) metoder som remisser av icke-akuta patienter 
till andra vårdavdelningar, samt utökning av arbete med och standardisering av rutiner för 
ambulansomdirigeringar. Inom området forskning kring arbetsprocesser påtalas att detta inte har 
en direkt effekt på överbelastning i akutvården. Dock kan förbättrade arbetsprocesser enligt Hoot 
och Aronsky (2008) medföra att patienter behandlas snabbare och därmed uppnås ett snabbare 
patientgenomflöde, vilket kan medföra minskning av arbetsbelastningen. 
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4 Metod 
I det här kapitlet beskrivs kvantitativ och kvalitativ metodteori, samt arbetsprocess vid simulering 
i korta drag. 

4.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod är ett forskningsrelaterat arbetssätt vars huvudsyfte är att analysera och 
numeriskt värdera objektet eller uppgiften som undersöks (Eliasson, 2013). 
 
Kvantitativ metod lämpar sig bäst i de fall då det finns ett behov av att göra statistiska 
generaliseringar baserat på den indata som finns tillgänglig.  Det vill säga att utifrån en liten 
mängd data, skapa ett brett spektrum av utdata genom att analysera indatan på ett flertal olika 
sätt. (Eliasson, 2013) 
 
Nackdelen med kvantitativ metod är bristfälliga möjligheter att göra djupare analyser av 
resultatet som erhålls vid användande av denna metod, det vill säga att det i vissa fall kan uppstå 
svårigheter att se sammanhang i somliga situationer. (Eliasson, 2013) 
 
Vid arbete med kvantitativ metod är tillvägagångssättet i huvudsak deduktivt, vilket innebär att 
arbetsprocessen grundar sig i teorier som ligger till grund för antaganden som görs. Arbetets syfte 
är sedan att bevisa dessa antaganden med hjälp av insamlade data och empiri. (Björklund & 
Paulsson, 2012) 
 
Kvantitativ metod kännetecknas enligt Holme och Solvang (1997) av vissa olika typer av 
utmärkande drag. Dessa är bland annat en strävan efter att i arbetet nå så stor precision som 
möjligt vad gäller den kvantitativa variationen. Vidare karaktäriseras metoden även av ett 
sökande efter ett resultat som kan fungera som genomsnittligt eller representativt för det område 
som undersöks. Dessutom är de undersökningar som görs i en kvantitativ studie strukturerade och 
systematiska. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Exempel på olika kvantitativa arbetsmetoder är storskaliga intervjuundersökningar, 
enkätundersökningar och även simuleringsstudier (Eliasson, 2013). 

4.2 Kvalitativ metod 

Vid arbete med kvalitativ metod är fokus på förståelse av ämnet som studeras, till skillnad från 
fallet med kvantitativ metod där vikt läggs på att mäta och värdera det numeriskt (Björklund & 
Paulsson, 2012). Något förenklat kan det sammanfattas som att kvantitativ metod lägger vikt vid 
att beskriva hur ämnet som studeras ser ut och kvalitativ metod har fokus på att förklara varför 
ämnet ser ut som det gör. 
 
Fördelarna och nackdelarna med kvalitativ metod är spegelvända mot den kvantitativa. Ett 
kvalitativt arbetssätt erbjuder möjligheten att göra djupgående analyser av det ämne som studeras 
och på så sätt komma med välgrundade förklaringar varför ämnet/problemet som studeras ser ut 
som det gör. (Eliasson, 2013) 
 
I och med detta menar Eliasson (2013) att den kvalitativa metodens nackdel blir att detta 
arbetssätt inte erbjuder samma möjligheter till generaliseringar kring det resultat som erhålls, 
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eftersom de studier som görs med kvalitativt arbetssätt är unika fall som inte går att kopiera till 
ett annat scenario. 
 
Arbetsgången inom kvalitativ metod är huvudsakligen induktiv, vilket betyder att de iakttagelser 
eller den datainsamling som görs vid studien sedan ligger till grund för de slutsatser och 
förklaringar som görs. (Björklund & Paulsson, 2012) 
 
Det som kännetecknar den kvalitativa metoden är ett avsmalnande arbetssätt, det vill säga mycket 
information om få saker, med fokus på det som är unikt och avvikande i systemet som undersöks. 
Vidare är fokus inom kvalitativ metod på sammanhang och strukturer, det vill säga förklaringar 
till varför objektet/företeelsen som undersöks ser ut som den gör. (Holme & Solvang, 1997) 

4.3 Arbetsprocess vid simulering 

Simulering är en samling av olika metoder som kan nyttjas för att på ett så trovärdigt sätt som 
möjligt återskapa beteendet hos verkliga system (Kelton, Sadowski & Zupick, 2015). Simulering 
är en speciell typ av modellering och har, precis som statistiska modeller, ett antal valda inputs 

för att kunna få förväntade mätetal i form av outputs (Gilbert & Troitzsch, 2005). Vanligtvis 
utförs simulering i ett datorprogram, där verkligheten återspeglas med hjälp av animationer 
(Kelton et al., 2015). Enligt Gilbert & Troitzsch, 2005 är detta en relativt ny typ av modellering 
som började användas i stor utsträckning först under 90-talet.   
 
 
Det finns många olika typer av simuleringsmodeller och ett vanligt sätt att klassificera dem är 
genom dessa tre dimensioner:  

1.  Statisk kontra dynamisk 
I en dynamisk modell är tiden av stor betydelse, medan den i en statisk inte är det. 

2.  Kontinuerlig kontra diskret 
Kontinuerliga modeller kan förändras oavbrutet under tiden medan diskreta enbart kan 
ändras vid vissa förutbestämda tidpunkter, kända som event.    

3.  Deterministisk kontra stokastisk  
I deterministiska modeller finns inga slumpmässiga variabler, medan det åtminstone finns 
vissa i en stokastisk, som till exempel vid varierad servicetid av kunder på en bank. 
(Kelton et al., 2015) 

 
Enligt Kelton et al. (2015) är simulering ett populärt verktyg med anledning av dess förmåga att 
hantera och imitera komplexa, verkliga system. Nyttjandet av simulering som verktyg har ökat 
över de senaste åren. Anledningarna till att detta har skett är enligt Ross (2006) att utvecklingen 
av såväl hårdvara till datorer som mjukvara till simuleringsprogram har gått framåt markant. 
Detta gör att simuleringsverktygets kostnadseffektivitet och användarvänlighet har förbättrats.  
 
Kelton et al. (2015) påpekar att arbete med simulering medför vissa svårigheter som måste 
beaktas för att säkerställa att studien ger resultat som speglar verkligheten. Med detta åsyftas i 
synnerhet det faktum att såväl verkliga som simulerade system bygger på stokastiska, det vill 
säga slumpmässiga, inputs. Ross (2006) förklarar detta genom att påtala att en process som 
genomförs kan ges ett medelvärde med en standardavvikelse, vilket innebär att denna process vid 
en simulering slumpmässigt kan ta den angivna genomsnittstiden plus eller minus 
standardavvikelsen. Eftersom simuleringsmodeller erhåller stokastiska inputs, kommer också 
outputs från nämnda modell att vara något slumpartade (Kelton et al., 2015).  
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Med detta i åtanke är av yttersta vikt att designen av dessa slumpmässiga inputs är noga 
genomtänkt och förslagsvis grundad i någon form av verkliga data, exempelvis genom att skapa 
en sannolikhetsfördelning (Kelton et al., 2015). Vid skapandet av sannolikhetsfördelningar är det 
viktigt att ta hänsyn till huruvida sannolikhetsfördelningen är konstant över tiden, eller om den 
kan påverkas av andra variabler som exempelvis timme på dygnet eller antalet ankommande till 
systemet som simuleras. (Ross, 2006) 
 
En lyckad simuleringsstudie innehåller enligt Kelton et al. (2015) åtta huvuddelar som arbetet bör 
vara centrerat kring, detta styrks även av att Banks et al. (2010) föreslår i stort samma upplägg för 
en simuleringsstudies genomförande. De åtta stegen och dess innehåll listas nedan. 
 

1.  Problemformulering: Detta definieras av Robinson (2008) som det första steget i en 
simuleringsstudie. I detta stadie identifieras problemet som ska undersökas och det är 
fördelaktigt att göra några inledande avgränsningar kring systemet som ska studien är 
inriktad på. Vidare bör också den som gör studien definiera hur prestanda för systemet 
mäts. Mätvärden för detta ska enligt Kelton et al. (2015) finnas tillgängliga, förutsatt att 
systemet som undersöks redan existerar. Enligt Banks et al. (2010) är det av vikt att vid 
detta tillfälle göra en bedömning huruvida simulering är lämpligt att använda som verktyg 
i det aktuella fallet. Överlag är syftet med detta första steg i simuleringsstudien att skapa 
en bild av problemets omfattning. (Kelton et al., 2015) 

2.  Lösningsmetodik: Detta steg i studien består av att välja den lösningsmetod som lämpar 
sig bäst för det problem som har identifierats. En förutsättning för att studien ska kunna 
klassas som en simuleringsstudie är att lösningsmetoden simulering väljs, dock påtalar 
Kelton et al. (2015) vikten av att alltid överväga alternativa lösningsmetoder samt att 
beakta vilken lösningsmetod som är mest kostnadseffektiv. 

3.  System- och simuleringsspecifikation: Huvudsyftet med detta steg är att införskaffa 
djupare kunskap och information kring hur systemet som ska studeras fungerar, samt hur 
detta ska simuleras. Kelton et al. (2015) menar att fältbesök för att studera systemet i 
fråga är det absolut bästa sättet för att få den förståelse som är nödvändig för 
simuleringsstudien. Med detta i åtanke är det fördelaktigt att vid tillfällen då nya system 
ska modelleras söka efter existerande system som kan liknas vid detta och göra fältbesök 
vid denna plats. I detta steg samlas även data in som nyttjas vid konstruerandet av en 
simuleringsmodell. Vilka data som ska samlas in avgörs av hur målet för studien ser ut 
(Banks et al., 2010) När en erforderlig förståelse för systemet har uppnåtts, är målet att 
skapa en specifikation för modelleringen. Detta innebär enligt Kelton et al. (2015) att 
tillsammans med “kunden” diskutera målet med studien, tänkta inputs och outputs, 
önskad detaljnivå på animering samt systemets funktioner och begränsningar i allmänhet. 
Detta skrivs ner i ett dokument och en så kallad konceptuell modell skapas, vilken kan 
betraktas som en ritning till den verkliga simuleringsmodellen (Robinson, 2008). Den 
konceptuella modellen ska förklara hur varje steg i modelleringen går till samt vilka 
resurser och aktiviteter som finns tillgängliga/utförs i varje steg. (Kelton et al., 2015) 

4.  Modellformulering och konstruktion: I denna del av simuleringsstudien färdigställs den 
konceptuella modellen. Det är av vikt att den konceptuella modellen är formulerad på så 
vis att den kan nyttjas till att skapa en i datasimulering i vilket simuleringsprogram som 
helst, det vill säga mjukvaruoberoende (Robinson, 2008). Banks et al. (2010) menar att 
det är fördelaktigt att involvera ”kunden” till projektet i detta steget, eftersom det avsevärt 
kan förenkla processen. Steget efter detta är enligt Kelton et al. (2015) att skapa 
datamodellen med hjälp av alla föregående steg som har genomförts. 

5.  Verifiering och validering: Kelton et al. (2015) förklarar att verifiering utförs för att 
undersöka om modellen som har konstruerats fungerar på det sätt som var planerat. 
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Verifiering kan ske exempelvis genom expertkonsultation eller genom att skicka en 
ensam entititet genom systemets alla steg, för att på så sätt se om komplikationer uppstår 
någonstans (Kelton et al., 2015). Ett annat sätt att verifiera en modell är att överbelasta 
den, för att undersöka att modellogiken som har införts är giltig i simuleringsmodellens 
alla stadier (Kelton et al., 2015). Banks et al. (2010) menar att sunt förnuft är en stor 
faktor vid verifierandet av en modell, skaparen av modellen bör göra en noggrann 
rimlighetsbedömning för att avgöra om stegen som utförs känns logiska. När modellen är 
verifierad, är nästa steg att validera. Detta innebär att undersöka huruvida utdatan som 
genereras av modellen liknar det verkliga systemet som undersöks i studien (Banks et al., 
2010)). Validering av en modell är enligt Kelton et al. (2015) ofta komplicerat, då 
modellens utdata oftast inte liknar den data som har samlats in i det verkliga systemet, 
vilket kan leda till missvisande och felaktiga antaganden om modellens validitet. Om 
valideringen visar att modellen inte är tillräckligt bra krävs att vissa variabler behöver 
ändras eller ibland till och med hela modellen. (van den Bosch & van der Klauw, 1994) 

6.  Experimentering och analys: I detta steg inleds arbetet mot att erhålla resultat från 
simuleringsmodellen. Banks et al. (2010) påtalar att det är studiens mål som avgör vilken 
typ av experiment som ska göras, ibland är det möjligt att redan på förhand ha ett antal 
experiment planerade och i somliga fall måste experimenten “uppfinnas” i denna fas av 
arbetet. Vidare identifierar Kelton et al. (2015) tre olika analyser som kan utföras på 
systemet som modelleras. Dessa typer är kandidatanalys, komparativ analys och prediktiv 
analys (Kelton et al., 2015). Kandidatanalys innebär att det finns ett flertal olika 
designförslag på systemet och arbetet handlar främst om att identifiera de bäst lämpade 
systemen för de uppsatta målen och samtidigt sålla ut de olämpliga (Kelton et al., 2015). 
Komparativ analys innebär enligt Kelton et al. (2015) att antalet systemdesigns är 
begränsat och arbetet handlar i första hand om att noggrant jämföra dem med varandra för 
att kunna identifiera det bästa valet. Slutligen beskriver Kelton et al. (2015) även prediktiv 
analys, vilket nyttjas då ett slutligt system har valts ut som det bästa. Det som sker vid 
prediktiv analys är att prestandan för det utvalda systemet ska utvärderas (Kelton et al., 
2015). Avslutningsvis angående denna del av arbetet menar Banks et al. (2010) att det är 
av största vikt att rekommendationer som görs och beslut som fattas ska ha statistisk 
signifikans. 

7.  Presentation och bevarande av resultatet: I detta steg är det av stor vikt att de resultat 
som har erhållits presenteras på ett tydligt och strukturerat sätt, dessutom bör all form av 
dokumentation som använts i arbetet bevaras för spårbarhet i framtiden. (Robinson, 2008) 

8.  Spridande av modellen: Detta steg syftar till att sprida modellen till alla som är berörda 
av arbetet med att bygga den, för att ge dessa personer möjlighet att ta del av de 
förbättringsförslag som framtagits. (Kelton et al., 2015) 

4.4 Simulering med Arena 

Modellen för arbetet har konstruerats i Rockwell Softwares simuleringsprogram Arena. Arena är 
uppbyggt av flera uppsättningar av moduler, som i sin tur kopplas samman för att bilda ett 
system. Vilka typer av moduler som ska användas beror på vad som ska undersökas och vilken 
indata som finns tillgänglig. (Kelton et al., 2015)  
 
När modellen är byggd och är klar för att köras bestäms antalet replikationer. Med detta syftas på 
hur många gånger modellen ska köras. Om enbart en replikation körs kommer utfallet alltid bli 
detsamma. Ju fler replikationer som körs, desto mer slumpas utfallet och variationen blir större. 
Det är bra att köra många replikationer för att få ett så korrekt utfall som möjligt. (Kelton et al., 
2010) 
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Arena har flera typer av analysverktyg, men för detta arbete har analysverktyget Output Analyzer 

att använts. Output Analyzer användes när modellen var färdigställd, för att jämföra två scenarier 
och undersöka om det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan dem. (Kelton et al., 2015)  

5. Konceptuell modell  
För att kunna inleda arbetet med att bygga en simuleringsmodell, måste först en konceptuell 
modell som förklarar uppbyggnaden av den verkliga skissas upp. Enligt Robinson (2008) innebär 
konceptuell modellering att göra ett sammandrag av ett verkligt eller påhittat system. Robinson 
(2008) konstaterar även att en väldesignad konceptuell modell markant ökar chanserna till att en 
simuleringsstudie kan genomföras med trovärdiga resultat. Banks et al. (2010) menar att en 
konceptuell modell i grunden innebär att det verkliga systemet har sammanfattats och 
komprimerats för att framstå så förståeligt som möjligt. Vad som även påtalas gällande en 
konceptuell modell är att den inte ska vara bunden till någon specifik mjukvara. Detta för att 
oavsett programmeringskompetens hos den person som avser att bygga modellen så ska den 
konceptuella modellen kunna ligga som en grund för arbetet. (Kelton et al., 2015) 
 
Vid skapandet av en konceptuell modell är det av vikt att målet med modellen är klart för att 
kunna identifiera de inputs och outputs som avses användas. Banks et al. (2010) uppger att det är 
viktigt att hålla den konceptuella modellen enkel för att den ska vara realistisk att sedan 
implementera. 
 
Robinson (2008) har identifierat fem steg som bör utföras för att lyckas med skapandet av en 
konceptuell modell. 
 
Enligt Kelton et al. (2015) och Robinson (2008) är det av vikt att förstå problemsituationen när en 
konceptuell modell ska skapas, detta är det första steget mot en färdig modell. I fallet med 
Vrinnevisjukhusets akutmottagning är problemsituationen den att de inte möter målet med att 80 
% av patienterna som ankommer till akutmottagningen ska ha lämnat den inom fyra timmar. 

Robinsons (2008) andra huvudpunkt i skapandet av en konceptuell modell är att identifiera målen 
med modelleringen och projektet som ska genomföras. Vid modelleringen av Vrinnevisjukhusets 
akutmottagning är dessa mål att identifiera vad som hindrar akutmottagningen från att uppnå sitt 
mål om 80 % utskrivna patienter inom fyra timmar. Samt att komma med förbättringsscenarier 
som kan hjälpa mottagningen att nå detta mål. 

Steg tre mot en färdig konceptuell modell är att identifiera de outputs som modellen ska kunna 
generera (Robinson, 2008). För simuleringsprojektet på akutmottagningen behövs outputs i form 
av andel patienter som får en första medicinsk bedömning inom 30 minuter, andel patienter som 
får träffa en läkare inom en timme samt hur stor andel som lämnar akutmottagningen inom fyra 
timmar. 

Robinsons (2008) fjärde steg är att identifiera tänkta inputs som modellen ska innehålla. I denna 
studies fall är tilltänkta inputs bemanning på akutmottagningen, antal undersökningsrum, 
tillgänglighet hos resurser på akutmottagningen samt antal ankommande patienter per timme.  

Det femte och slutliga steget som ska genomföras är fastställandet av modellens omfattning och 
detaljrikedom (Robinson, 2008). Fyra områden avgör detaljrikedomen och omfattning för en 
simuleringsmodell. Dessa områden är entiteter, aktiviteter, köer och resurser. Varje område 



 

 31 

innehåller detaljer som kan justeras för att modellen ska ge en rimlig återspegling av verkligheten 
som simuleras. Vid skapandet av en simuleringsmodell måste hänsyn tas till vad varje område 
ska innefatta och i vilken detalj det ska modelleras. Det är av vikt att detaljrikedom och 
omfattning hålls på en nivå som återspeglar verkligheten, men inte resulterar i överflödigt och 
alldeles för detaljerat modelleringsarbete. (Robinson, 2008) 

I detta projekt syftar entiteter till att representera patienter som ankommer till akutmottagningen 
gående eller med ambulans. Detaljmässigt extraheras ur tillhandahållna data entiteters 
ankomstintervall för olika tider på dygnet, samt hur stor andel av dessa som tilldelas grön, gul, 
orange respektive röd medicinsk prioritet efter initial bedömning. Vidare modelleras även för hur 
stor andel som behöver provtagning och/eller röntgen. 

Aktiviteter syftar i denna simuleringsmodell på arbete som utförs av personal på 
akutmottagningen. I detta fall medicinska bedömningar, administrativt arbete, provtagning och 
röntgen. På detaljnivå är det av vikt att veta vilka/hur många resurser som krävs för respektive 
aktivitet, samt även hur lång tid varje aktivitet tar. 

Köer innebär fallet för denna modell patienters väntan på tillgänglighet hos resurser och 
aktiviteter. På detaljnivå krävs information om hur mycket plats det finns för patienter att köa till 
respektive aktivitet, samt hur lång tid patienter behöver vänta mellan olika aktiviteter.  

Resurser betyder för denna modell bemanning, undersökningsrum och tillgängliga röntgenplatser. 
Detaljmässigt behövs information kring hur många resurser som finns tillgängliga och hur denna 
bemanning varierar över dygnets timmar, samt även vilka resurser som krävs till respektive 
aktivitet. 

När de fem stegen är genomförda påtalar Robinson (2008) att det krävs en viss mängd 
antaganden och förenklingar för att implementeringen av en modell ska vara möjlig, detta för att 
detaljnivån inte ska bli allt för extrem. Antaganden görs enligt Ross (2006) vid tillfällen då det 
råder osäkerhet kring det verkliga systemet och förenklingar införs för att göra implementeringen 
av simuleringsmodellen smidigare. 

I detta simuleringsarbete görs antagandet att aktiviteter så som hämtande av kölapp och 
förflyttningar till undersökningsrum tar så pass kort tid i anspråk att de är försumbara i 
modelleringen. Antagandet har, i samråd med akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset, gjorts att 
alla läkare har möjlighet att hantera alla typer av åkommor som patienter ankommer med. För 
aktiviteterna röntgen och provtagning kommer min, max- och medeltider att användas i 
modellen. För provtagning baseras denna tid på vilka prov som tas, beroende på vilken medicinsk 
prioritetsgrupp patienten hamnar i (röd, orange eller gul). Detta innebär att min, max- och 
medeltiderna för röntgentiden förblir densamma för alla patienter, medan provtagningstiden är 
olika för de olika prioritetsgrupperna. Detta antagande har gjorts i samråd med personal på 
Vrinnevisjukhusets akutmottagning och har skett genom skattning av provtagnings- och 
röntgentider för olika åkommor inom de olika medicinska prioritetssegmenten. På samma sätt har 
även antagande kring behandlingsprocesser för olika prioritetsgrupper gjorts, vilket har resulterat 
i generella processtider för respektive medicinsk prioritet. Slutligen har även antagandet gjorts att 
tiden som personal och patienter spenderar på förflyttning mellan olika aktiviteter, exempelvis 
från väntrum till undersökningsrum är försumbar i modellen. 
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Ett antal förenklingar har också införts, för att hålla modelleringen av detaljer på en rimlig nivå i 
simuleringsarbetet. Patientankomster modelleras till att ske i en ”normal” takt, alltså uppstår inga 
oförutsedda händelser som medför stora oväntade inflöden av patienter till akutmottagningen. 
Vidare har även förenklingen gjorts att när en resurs blir ledig så har den ingen fördröjning innan 
den har möjlighet att hantera en ny entitet. Utöver detta har systemet förenklats på så vis att 
arbetsuppgifter för undersköterskor inte simuleras. Resonemanget bakom detta är att de 
effektivitetsmått som akutmottagningen använder sig av är kopplade till resurserna läkare och 
sjuksköterskor. Exempelvis är en första medicinsk bedömning något som kan utföras av antingen 
en läkare eller en sjuksköterska, dock inte en undersköterska. Av denna anledning förenklas 
modellen till att endast simulera arbetsuppgifter som utförs av resurser som är relevanta för 
akutmottagningens effektivitetsmått. Slutligen har även en förenkling gjorts för 
sammanställningen av de åkommor som patienter ankommer med. De vanligaste åkommorna för 
varje prioritetsgrupp har sammanställts för att ligga till grund för processtiderna som nyttjas vid 
behandlingsstadiet i modellen. 

För att visualisera hur modellen är uppbyggd, har en modellskiss skapats. Denna modellskiss 
beskriver hur systemet ser ut och förenklar arbetet med att konstruera en simuleringsmodell. 
Skissen kan ses i figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Modellskiss som beskriver hur patienter rör sig genom systemet på akutmottagningen. 
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I bilden ovan beskrivs hur patienterna ankommer till akuten, börjar sin väntan på en första 
medicinsk bedömning, får en bedömning och i samband med det en medicinsk prioritet. Därefter 
får de antingen vänta på en läkare (nästa vårdtid) eller få direkt behandling, där de i somliga fall 
genomgår provtagning eller blir skickade på röntgen. Efter provtagning, respektive röntgen, kan 
patienten i somliga fall få fortsatt läkarbehandling (vänta på nästa process) och i somliga fall 
skickas hem direkt. Dubbelriktade pilar innebär således att patienter kan skickas framåt i 
systemet eller tillbaka till föregående processteg. Till exempel kan en patient ankomma och vid 
triagering få röd prioritet och förs på så vis in i systemet. När läkaren sedan gör sin bedömning 
kan denne besluta att patienten i själva verket bör ha gul prioritet och då flyttas patienten ned i 
detta segment. Patienten får efter detta vänta på nästa processteg som rekommenderas av läkaren, 
exempelvis röntgen. Under denna väntan övervakas patienten, vilket gör att prioriteten kan 
ändras ytterligare och nya processteg kan tillkomma. Därav symboliserar de dubbelriktade 
pilarna att patientens väg genom systemet inte är linjär och denne kan hamna i flera olika steg av 
modellen innan den kan lämna systemet. Parallellt med flödet sker icke patientbundna processer, 
så som administrativt arbete. Dessa påverkar inte specifika patienters flöden, och kan till exempel 
ske när en patienten röntgas eller efter utskrivning och binder enbart upp resurser i form av 
läkare, sjuksköterska eller undersökningsrum. Slutligen skrivs patienterna ut från 
akutmottagningen, antingen blir de hemskickade eller vidareskickade till en annan avdelning. 
Detta medför att det kan finnas flaskhalsar i andra avdelningar på Vrinnevisjukhuset som inte kan 
upptäckas i modellen, utan enbart identifieras med hjälp av tidigare studier inom området 
sjukvårdslogistik på akutmottagningar. 

5.1 Beskrivning av processen 

Patienter anländer till akutmottagningens väntrum, där de skriver in sig och därefter väntar på att 
föras till ett undersökningsrum för triage, patienter som ankommer via ambulans är redan 
färdigtriagerade. Triage utförs av tillgänglig resurs i form av sjuksköterska eller läkare. Denna 
triage tar i genomsnitt 15 minuter att genomföra. Efter detta får patienten en medicinsk prioritet 
enligt RETTS, vilket avgör vilka åtgärder som kommer att utföras på vederbörande samt hur 
många resurser som patienten kommer kräva. För en röd patient krävs i regel en läkare och två 
sjuksköterskor under hela vistelsen på akuten. För en orange patient krävs i regel en 
sjuksköterska under hela vistelsen. Gula, gröna och blåa patienter behöver ingen resurs som 
“låser” sig till dem utan praxis är att en sjuksköterska kan sköta tillsynen av fyra patienter av 
typen gul, grön och blå under vistelsen. Detta innebär att modellmässigt kommer resurserna 
sjuksköterskor ha plats för fyra patienter/entiteter, läkare kommer att ha plats för enbart en 
patient, dock bara så länge de undersöker vederbörande. Gällande entiteterna kommer en patient 
av prioriteten gul, grön och blå att kräva en plats hos sjuksköterska, orange kommer kräva en 
plats och röd kommer kräva två. Vidare kommer även patienter med prioritet röd att kräva en 
resurs av typen läkare. Utöver detta kommer patienterna även att tilldelas form av inledande 
diagnos i triagedelen av processen. Vilken diagnos som tilldelas patienten är grundad i en 
procentuell fördelning som kan erhållas ur den data som finns sammanställd kring patienter på 
Vrinnevisjukhusets akutmottagning i september 2015. Denna diagnos kommer att avgöra vilka 
behandlingar patienter behöver genomgå och således också hur länge vederbörande kommer 
behöva stanna på akutmottagningen. 

Läkarens initiala bedömning av patienten tar i genomsnitt 15 minuter att göra. Systemet förutsätts 
vara linjelöst och alla läkare har därför kompetensen att göra bedömningar på alla patienter. 
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Beroende på patientens medicinska prioritet kommer ett antal olika prover att ordineras. Grön 
prioritet medför att ingen provtagning görs. För prioritet gul och orange tar proverna i genomsnitt 
10 minuter att genomföra. För patienter med prioriteten röd tar det 20 minuter, då dessa prover är 
något mer extensiva i jämförelse. När proverna är genomförda måste patienten vänta på svar, 
vilket i genomsnitt tar en och en halv timme. I detta steg utförs också behandlingen av patienten, 
vilket tar olika lång tid beroende på vilka typer av behandlingar som behövs på ett specifikt 
sjukdomsfall. 

I somliga fall bedömer läkaren att en remiss till röntgen är nödvändig för patienten. Om 
patientens status i detta fall inte är absolut akut, prioritet röd, måste patienten vanligtvis avvakta i 
drygt en timme innan röntgenavdelningen kontaktas. Därefter förs patienten, i mån av plats, till 
röntgen som utförs på 10 minuter. När röntgen är genomförd måste patienten vänta ytterligare i 
genomsnitt en timme innan svaren kommer. 

Patienter kan i vissa fall omprioriteras av läkaren, antingen ökas eller minskas den medicinska 
prioriteten. Omprioriteringen sker då olika läkare eller sjuksköterskor anser tillståndet vara olika 
akut eller då patientens tillstånd förbättras respektive försämras efter en tids behandling eller 
övervakning. Detta kan medföra att patienten antingen kräver mer resurser i form av läkare och 
sjuksköterskor, eller att resurser frigörs för att handskas med andra patienter. 
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6. Simuleringsmodell och framtidsscenarier 
I följande kapitel beskrivs den indata som använts för att konstruera simuleringsmodellen och hur 
modellen har verifierats och validerats. Utöver det redogörs även för fyra potentiella framtida 
scenarier med grund i teori som tidigare presenterats. Dessa scenarier har implementerats i 
simuleringsmodellen för att undersöka vilken effekt de har på de mätetal som används för att 
kontrollera akutmottagningens effektivitet. 

6.1 Modellens indata 

Majoriteten av använd indata i denna simulering grundar sig på data insamlad av personal på 
akutmottagningen under tidsperioden 2015-09-01 till 2015-09-30. I denna datafil finns 
information och statistik om ankomsttider, antal ankomster, prioritet på patienter, 
utskrivningstider, antal utskrivna och diverse andra parametrar. Denna indata har nyttjats för att 
skapa en diskret händelsestyrd simulering, vilket innebär en tidsberoende simulering där 
förändringar endast sker vid händelser under specifika tidpunkter. De indata som extraherats från 
tillhandahållen datafil och efter intervjuer med personal är: 
 
●  Hur stort antal patienter som ankommer till akutmottagningen per timme 
●  Hur stor andel som får respektive prioritetsfärg per timme 
●  Hur stor är bemanningen på akutmottagningen vid olika tidpunkter under dagen, samt hur 

är fördelningen av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal? 
●  Hur många undersökningsrum/akutrum samt röntgenmaskiner finns på 

akutmottagningen? 
●  Vilka är de vanligaste sjukdomar/olyckor patienter från resp. prioritetsgrupp oftast råkar 

ut för? 
●  Vilka är de vanligast förekommande processer som utförs på patienter i respektive 

prioritetsgrupp, samt hur ofta utförs de?  
●  Hur lång tid tar det att utföra respektive process? 

 
Efter kontakt med Björn Thyrberg från akutkliniken på Vrinnevisjukhuset har följande 
information delgivits: 
 
●  Totalt antal besök på akutmottagningen under september månad 2015 var 3874 stycken - 

2632 “gående”, respektive 1242 med ambulans. 
   

●  Andel patienter av respektive första prioritet och ankomstsätt: 
Eftersom ankomster till akutmottagningen modelleras olika beroende på om patienten 
anlänt till fots eller via ambulans, har data för dessa två typer av ankomster separerats. 
Vidare har även ankomsterna delats upp i ett intervall som sträcker sig över 24 timmar. 
Antal patienter som ankom antingen till fots eller med ambulans har noterats i varje 
timme under en månads tid. Utöver detta har också antalet patienter som tilldelas 
respektive medicinsk prioritet noterats för varje timme på dygnet under denna månad. 
Patienter ”utan prio” har inte tilldelats någon prioritet i databladet och vanligen avvikit 
från systemet redan före en medicinsk bedömning kunnat göras.   

 
 
 
Modellen delar upp patienterna efter hur stor andel som får respektive medicinsk prioritet per 
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timme. Därefter skickas patienterna till olika processer, med varierad tidsåtgång beroende på 
prioritet, fördelat efter vilken besöksorsak patienten ankommit för. Besöksorsakerna har 
beräknats procentuellt i respektive prioritetsgrupp. Även hur stor andel som får en eventuell 
omprioritering från respektive prioritetsgrupp har beräknats procentuellt med hjälp av databladet. 
 
I tabell 1 nedan finns ankomstdata för patienter som anländer till Vrinnevis akutmottagning till 
fots. 
 
 

 

Tabell 1 - Patienter som ankommer till akutmottagningen till fots under dygnets timmar under loppet av en månad, samt vilken 

prioritetsfärg de tilldelas. 

TIMMA RÖD ORANGE GUL GRÖN BLÅ 
UTAN 
PRIO 

TOTALT 
PER 

TIMMA 
00 0 8 18 4 1 2 33 
01 1 6 18 5 2 2 34 
02 0 3 11 2 0 2 18 
03 3 8 11 6 0 3 31 
04 1 5 10 2 0 0 18 
05 0 7 15 2 0 3 27 
06 0 5 11 3 0 2 21 
07 1 6 23 18 0 3 51 
08 2 7 57 32 1 7 106 
09 0 16 66 41 4 16 143 
10 1 14 108 58 0 12 193 
11 0 17 114 46 0 21 198 
12 1 23 115 35 2 14 190 
13 3 20 90 47 2 28 190 
14 3 20 90 42 0 14 169 
15 1 9 108 41 4 9 172 
16 2 14 98 51 0 14 179 
17 0 20 110 48 2 22 202 
18 3 10 84 43 1 13 154 
19 2 15 64 32 3 15 131 
20 1 12 69 30 1 10 123 
21 3 18 42 22 2 7 94 
22 2 12 44 22 0 12 92 
23 1 15 24 16 1 6 63 

 
Som synes varierar antalet ankommande till fots över dygnets timmar, så även antalet patienter 
som tilldelas grön, gul och orange medicinsk prioritet. Antalet patienter som tilldelas röd prioritet 
är relativt jämnt fördelat över dygnets timmar. Blå prioritet är främst förekommande under 
timmarna 08.00-19.00. 
 
I tabell 2 nedan redovisas ankomstdata för patienter som anländer via ambulans till 
Vrinnevisjukhusets akutmottagning. 
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Tabell 2 - Patienter som ankommer med ambulans till akutmottagningen under dygnets timmar under loppet av en månad, samt 

vilken prioritetsfärg de tilldelas. 

TIMMA RÖD ORANGE GUL GRÖN BLÅ 
UTAN 
PRIO 

TOTALT 
PER 
TIMMA 

00 0 15 18 3 0 2 38 
01 4 15 18 1 0 0 38 
02 1 11 8 4 0 1 25 
03 6 8 14 2 0 0 30 
04 3 8 8 2 0 0 21 
05 1 6 9 2 0 0 18 
06 1 6 10 4 0 1 22 
07 4 6 12 1 0 2 25 
08 4 14 20 7 0 4 49 
09 7 14 36 12 0 6 75 
10 5 28 34 5 0 3 75 
11 3 24 30 7 0 6 70 
12 10 25 27 7 0 6 75 
13 7 22 40 7 0 3 79 
14 1 23 30 5 0 6 65 
15 3 22 31 10 0 6 72 
16 11 22 26 9 0 6 74 
17 7 18 35 10 0 1 71 
18 10 20 21 6 1 3 61 
19 2 22 30 4 0 3 61 
20 4 14 32 3 0 2 55 
21 6 16 18 9 0 4 53 
22 3 16 16 6 0 2 43 
23 4 21 20 1 0 1 47 

 
Ankomsterna varierar även här under dygnets timmar. Vad som kan noteras i detta fall är att 
antalet patienter med blå prioritet är närmast obefintligt, endast en ankomst med ambulans under 
månaden hade prioriteten blå. Vidare noteras också att ankomstkurvan för patienter med orange, 
gul och grön prioritet har en viss variation över dygnets timmar, där tiderna 08.00 till cirka 20.00 
är de mest aktiva. Patienter med röd prioritet är något mer oberoende av tid på dygnet gällande 
antal ankomster. 
 
Med hjälp av ovanstående ankomsttider har ett schema för respektive ankomsttyp skapats. I detta 
schema använts antalet patienter som ankommer respektive timme under dygnet som ett medeltal. 
Baserat på dessa medeltal slumpas sedan ankomsterna för respektive timme.      
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För att kunna koppla behandlingsprocesser till respektive medicinsk prioritet har en form av 
topplista på vanliga besöksorsaker för patienter med de olika prioriteterna tagits fram ur 
databladet som har tillhandahållits av Vrinnevisjukhuset. Eftersom det finns ett väldigt stort antal 
olika besöksorsaker, har en förenkling gjorts som avser att identifiera ungefär 80% av 
besöksorsakerna för respektive prioritet.  
 
I tabell 3 nedan redovisas besöksorsaker för patienter med röd prioritet. 
 
 

 

 

 

 

 

Tabell 3 - Främsta besöksorsaker för patienter med röd prioritet. 

Besöksorsak 
Antal 
patienter Andel av totalt antal 

dyspne/andningsbesvär 4 25 18.1% 
feber 47 13 9.4% 
andningsbesvär 4 12 8.7% 
bröstsmärtor 5 10 7.2% 
buksmärtor/flanksmärtor 6 10 7.2% 
förgiftning 40 9 6.5% 
onormal hjärtrytm 1  8 5.8% 
stroke 12 8 5.8% 
trauma 39 8 5.8% 
asystoli vitalparametrar  
(V) 3 2.2% 
medvetandeförlust 20 3 2.2% 
epilepsi 9  2 1.4% 

 
Siffran eller numret efter respektive besöksorsak är ett ESS-nummer, som i denna studie enbart är 
av betydelse för att kunna skilja om patienten är vuxen eller barn/ungdom. Om ESS-numret 
består av tre siffror innebär det att patienterna är barn eller ungdomar. Vad som främst kan 
utläsas ur tabellen är att dyspné, upplevda andningsbesvär, är den absolut främsta besöksorsaken 
för patienter med röd medicinsk prioritet. Denna typ av patient står för nära på en femtedel av 
besöken. I tabell 4 nedan redovisas de främsta besöksorsakerna för patienter med orange 
medicinsk prioritet. 
 
Tabell 4 - Främsta besöksorsaker för patienter med orange prioritet. 

Besöksorsak 
Antal 
patienter Andel av totalt antal 

bröstsmärtor 5 142 20.7% 
buksmärtor/flanksmärtor 
6 71 10.3% 
skadat huvud 30 55 8.0% 
dyspne/andningsbesvär 4 46 6.7% 
feber 47 38 5.5% 
förgiftning 40 35 5.1% 
huvudvärk 19 24 3.5% 
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skadad thorax/rygg 31 24 3.5% 
andningsbesvär 4 18 2.6% 
allergi 43 16 2.3% 
infektion 47 14 2.0% 
neurologiskt bortfall 12 14 2.0% 
yrsel 11 13 1.9% 
onormal hjärtrytm 1 11 1.6% 
skadad hand/arm 33 11 1.6% 
kramper 9 8 1.2% 
svimning 20 8 1.2% 
skrotal smärta 117 7 1.0% 
smärtor i extremitet 15 7 1.0% 

 
Noterbart är att, likt för röd prioritet, en besöksorsak sticker ut markant. I detta fall är det 
bröstsmärtor som står för en femtedel av alla besök. 
 
I tabell 5 nedan kan de främsta besöksorsakerna för patienter med gul prioritet utläsas. 
 
Tabell 5 - Främsta besöksorsaker för patienter med gul prioritet. 

Besöksorsak 
Antal 
patienter Andel av totalt antal 

buksmärtor/flanksmärtor 
6 393 20.2% 
skadad hand/arm 33 217 11.2% 
bröstsmärtor 5 213 11.0% 
skadat huvud 30 103 5.3% 
yrsel 11 79 4.1% 
skadad fot 34 78 4.0% 
dyspne/andningsbesvär 4 67 3.4% 
skadad knä/underben 34 54 2.8% 
smärta i extremitet 15 50 2.6% 
neurologiskt bortfall 12 40 2.1% 
skadad höft/lår 34 36 1.9% 
ryggsmärtor 14 33 1.7% 
infektion 47 32 1.6% 
skadad thorax/rygg 31 30 1.5% 
skadad axel/nyckelben 33 29 1.5% 
huvudvärk 19 25 1.3% 
lokal infektion 47 25 1.3% 
svimning 20 23 1.2% 
urologiska problem 16 23 1.2% 

I detta fall är den absolut främsta orsaken till besök buk- och/eller flanksmärta. Värt att anmärka 
är också att buksmärta/flanksmärta tillsammans med skador i hand/arm och bröstsmärtor står för 
över 40% av besöken i denna prioritetsgrupp. 
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Främsta besöksorsaker för patienter med grön prioritet kan ses i tabell 6 nedan. 
 
Tabell 6 - Främsta besöksorsaker för patienter med grön prioritet. 

Besöksorsak 
Antal 
patienter Andel av totalt antal 

skadad hand/arm 33 110 14.2% 
skadad huvud 30 73 9.4% 
skadad fot 34 51 6.6% 
buksmärtor/flanksmärtor 6 51 6.6% 
smärta i extremitet 15 48 6.2% 
skadat knä/underben 34 42 5.4% 
huvudvärk 19 35 4.5% 
dyspne/andningsbesvär 4 28 3.6% 
yrsel 11 28 3.6% 
ryggsmärtor 14 23 3.0% 
onormal hjärtrytm 1 22 2.8% 
skadad thorax/rygg 31 20 2.6% 
bröstsmärtor 5 14 1.8% 
infektion 47 14 1.8% 
ospecifik sjukdom 53 14 1.8% 
skaxel/nyck 33 14 1.8% 
neurobortfall 12 13 1.7% 
sknack/hals 30 13 1.7% 
skhöft/lår 34 11 1.4% 

 
Inom denna prioritetsgrupp är det ingen besöksorsak som utmärker sig markant, dock är skada i 
hand/arm den vanligaste orsaken tillsammans med skada i huvud. 
 
Patienter med blå prioritet har besöksorsaker som redovisas i tabell 7 nedan. 
 
Tabell 7 - Främsta besöksorsaker för patienter med blå prioritet. 

Besöksorsak 
Antal 
patienter 

Andel av totalt 
antal 

skadad hand/arm 33 6 23.1% 
ospecifik sjukdom 53 3 11.5% 



 

 41 

 

 
Skada i hand/arm utmärker sig som absolut vanligast, dock är antalet blå patienter så få att 
statistiken möjligen inte kan bedömas som helt trovärdig. 
 
Många olika processer utförs på de patienter som ankommer till akutmottagningen, beroende på 
besöksorsak och prioritet. Tiden det tar att utföra några av dessa har slagits fast i samråd med 
personal på akutmottagningen. Dessa processer och tider kan ses i tabell 8 nedan. 
 
Tabell 8 - Tidsåtgång vid olika processer på akutmottagningen. 

Process Min. tid (min) Medeltid (min) Maxtid (min) 
Triage 10 15 20 
Läkarbedömning 10 15 20 
Provtagning gul, 
orange 5 10 15 
Provtagning röd 15 20 25 
EKG 7 10 13 
Väntan på provsvar 40 60 80 
Väntan på röntgen 60 60 60 
Röntgen 7 10 13 
Väntan på 
röntgensvar 10 60 90 

 
Som nämnt ovan är tiderna fastslagna i samförstånd med personal på akutmottagningen, då det 
inte finns officiell statistik för tidsåtgång i olika processer. Författarna har använt sig av en typ av 
delfimetod, där anställda på Vrinnevisjukhuset har tillfrågats om förväntad tidsåtgång för varje 
process. Därefter har svaren sammanställts och i samförstånd med alla deltagande har rimliga 
min, max- och medeltider fastslagits. Tiderna är ungefärliga och kan komma att variera mellan 
olika prioriteter i modellen. Samtliga tider har fördelats triangulärt.  
 
De resurser som har modellerats är läkare, sjuksköterskor, antal undersökningsrum/akutrum och 
antal röntgenmaskiner. Läkare och sjuksköterskors bemanningsschema kan ses i kapitel 2 
“nulägesbeskrivning”. Akutmottagningen har 24 stycken undersökningsrum och 2 akutrum till 
sitt förfogande. En röntgenmaskin finns tilldelad akutmottagningen på sjukhusets 
röntgenavdelning. 
 
Processer som inte påverkar en specifik patients väg genom systemet, men som ändå binder upp 
läkare och sjuksköterskor, samt i vissa fall undersökningsrum, är tiden det tar att städa upp efter 

smärta i extremitet 15 3 11.5% 
gips 171 2 7.7% 
infektion 47 2 7.7% 
skadat huvud 30 2 7.7% 
andningsbesvär 4 1 3.8% 
feber 47 1 3.8% 
huvudvärk 19 1 3.8% 
operationskomplikation 72 1 3.8% 
ryggsmärtor 14 1 3.8% 
skadad fot 134 1 3.8% 
skrotal smärta 17 1 3.8% 
svullnad i extremitet 15 1 3.8% 
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ett patientbesök samt att utföra pappersarbete och efterforskning, etc. Dessa tider har med samråd 
från sjukhusets kontaktperson Björn Thyberg, och studerande av tillhandahållet material, 
uppskattats till följande: 
 
Tabell 9 – För- och efterarbete för läkare samt sjuksköterskor. 

 Röd / Orange Grön / Gul 

Läkare 20 min 25 min 
Sjuksköterska 25 min 25 min 

 

6.2 Kalibrering, verifiering och validering av modellen 

Efter att ha konstruerat modellen med de indata som angavs i tidigare kapitel gjordes justeringar i 
kontrollerna för hur körningen av simuleringen skulle ske. För att simuleringen ska imitera ett 
system som redan är fullt igångsatt valdes en uppvärmningsperiod på två dygn där statistik inte 
registreras. Tidsperioden som simuleringen sträcker sig över valdes till 30 dagar. Detta för att 
representera de dagar som databladet från september 2015 innehåller.  
 
Vidare valdes även ett lämpligt antal replikationer. Med ett lämpligt antal syftas på den mängd 
replikationer som genererar konfidensintervall som är mindre än 0,1 för de mätetal som modellen 
registrerar, vilket ger en hög konfidensnivå. Mätetalen i detta fall är andelen patienter som får en 
första medicinsk bedömning inom 30 minuter, andelen patienter som får träffa läkare inom en 
timme och andelen patienter som skrivs ut från akutmottagningen inom fyra timmar.  
 
Lämpliga konfidensintervall uppnåddes efter en viss tids experimentering vid 200 stycken 
replikationer. Detta innebär att modellen kommer att generera 200 stycken 30-dagarsperioder 
med slumpmässiga utfall. Nästföljande steg i processen är att verifiera och validera. 
 

6.2.1 Verifiering 
 
I detta arbete verifieras modellen då den vid körning skickar patienter genom systemet, delar upp 
dem enligt medicinsk prioritet samt redovisar genomloppstider och beläggningsgrader. Entiteter 
kunde passera genom modellens system utan felmeddelande och utan att fastna i någon fas av 
processerna. 
 
För att ytterligare kunna tydliggöra simuleringens uppbyggnad och verifiera dess funktion 
skapades en animering av modellen. Animationen syns i figur 2. 
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Figur 2 - skärmdump av modellens animering 

 
Som synes i animeringen finns en väntsal med inskrivningsplats, 26 patientrum (varav två 
akutrum) samt en röntgenmaskin. De röda symbolerna i varje rum representerar en säng och att 
rummet är ledigt. När rummet blir upptaget skiftar symbolen till en blåröd säng. På motsvarande 
sätt ändras symbolerna för läkare, sjuksköterskor samt röntgenmaskin beroende på om de är 
upptagna eller tillgängliga. På så sätt klargörs att processerna som respektive resurs utför är 
fungerande och att alla resurser aktiveras i modellen. 
 
6.2.2 Validering 
 
I detta arbete validerades simuleringsmodellens utdata med hjälp av de data som har 
tillhandahållits av Vrinnevisjukhuset, för att utröna huruvida de resultat som simuleringen ger 
representerar verkligheten i form av genomloppstider för patienter samt andel patienter som får 
träffa läkare inom ett visst tidsintervall. För att kunna konstatera modellen som validerad 
behövde de procentsatser som uppmättes i modellen matcha de som fanns i det tillgängliga 
databladet. 
 
Resultatet skilde sig några procent med det dokument som hade sammanställts från september 
månad 2015. Anledningen till skillnaden bedömer författarna till rapporten vara det faktum att 
modellen har körts med flera replikationer, i detta fall 200 stycken, där vissa processer tar olika 
lång tid vid olika tillfällen. De data som Vrinnevisjukhusets akutmottagning har tillhandahållit är 
som tidigare nämnts baserade på en månad och har inte upprepats flera gånger.  
 
För att exemplifiera kan liknelsen göras att en behandling av en viss patient i september 2015 
möjligen tog totalt 3,5 timmar. I simuleringsmodellen, med den inbyggda slumpfaktorn, kan 
utfallet för behandlingsprocesserna ha resulterat i att patienten upptog totalt 4,1 timmar och 
därmed inte registrerades i statistiken. 
 
I tabell 10 presenteras jämförelsen av nuläget med resultatet som modellen genererar. I samband 
med den tidigare nämnda slumpfaktorn väljer författarna till rapporten att betrakta differenserna 
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mellan modellens utdata och verklighetens uppmätta statistik som godtagbara. Den största 
differensen i sammanhanget uppstår för patienter som får träffa en läkare inom en timme och 
uppgår till 5,6 procentenheter. 
 
Tabell 10 – Jämförelse av modellens resultat mot tillhandahållet datablad. 

Mätetal Datablad Modell Konfidensintervall 
Andel som träffar 
läkare inom en timme 

28 % 33,6 % <0,1 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

38 % 39,9 % <0,1 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

66 % 62,2 % <0,1 

 
I samband med denna undersökning kan modellen konstateras som validerad och är därmed 
lämpad för implementering av scenarier som representerar tilltänkta processförbättringar. 

6.3 Framtidsscenarier 

Då akutmottagningen har som mål att 80 % av patienterna som ankommer till akutmottagningen 
ska ha lämnat den inom fyra timmar, har fem olika scenarier tagits fram för att undersöka vad 
som påverkar flödet mest samt kunna väga för- och nackdelar med en sådan förändring. Tre 
scenarier innehöll en typ av förändring av systemet, med grund i tidigare studier på 
akutmottagningar som har presenterats i rapporten. Det fjärde scenariot syftar till att undersöka 
på vilket sätt en ökning av resurser i form av läkare och sjuksköterskor kan påverka patientflödet. 
I det femte och sista scenariot slogs de fyra tidigare förbättringarna samman för att undersöka 
vilken total förbättringspotential som nedanstående tilltänkta effektiviseringsprocesser kan 
medföra. Samtliga scenarier kördes med 200 replikationer.  

6.3.1 Scenario 1 – Läkarassisterad triage 

I detta första scenario infördes läkarassisterad triage på akutmottagningen. Processen förändras 
genom att läkare placeras i första ledet där patienter ursprungligen enbart har blivit undersökta av 
en sjuksköterska. Patienter kan därefter gå vidare direkt till åtgärdsdelen av processen, då läkaren 
har varit på plats och ordinerat behandling.  
 
Baserat på tidigare forskning kring denna typ av åtgärder är de förändringar som införts i 
simuleringen en ökad effektivitet i triageringen, samt möjligheten att skicka hem eller vidare fler 
patienter tidigare i systemet. Inga exakta siffror för andelen som skickas hem eller effektivisering 
av triagetid har uppmätts i de studier som redovisas i kapitel 3.3.5. Därför har fyra olika 
experiment utförts där andelen patienter ur prioritetsgrupp grön och gul som skrivs ut tidigare 
ökas med 5, 10, 15 respektive 20 procentenheter. Detta för att kunna ge en ungefärlig bild av 
vilka resultat som potentiellt kan uppnås vid de olika utskrivningsgraderna.  
 
Samtliga experiment testades i Arenas analysverktyg Output Analyzer för att undersöka huruvida 
de införda förändringarna medförde en statistiskt signifikant skillnad mot nuläget som har 
modellerats. 
 
I det första experimentet ökades andelen utskrivna patienter från medicinsk prioritetsgrupp gul 
och grön med 5 procentenheter efter inledande läkarassisterad triage. Andelen som får medicinsk 
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bedömning inom 30 minuter minskade något, vilket förklaras vidare i kap 7.1. Resultatet av detta 
experiment kan utläsas ur tabell 11 nedan. 
 
Tabell 11 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av läkarassisterad triage med en ökad 

utskrivningsgrad för gul och grön prioritet på 5 procentenheter. 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 33,7 % <0,1 Nej 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 24,4 % <0,1 Ja  

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 73,1 % <0,1 Ja  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det andra experimentet utgjordes av en ökning av andelen utskriva patienter med gul och grön 
medicinsk prioritet på 10 procentenheter. I tabell 12 nedan ses resultatet. 
 

Tabell 12 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av läkarassisterad triage med en ökad 

utskrivningsgrad för gul och grön prioritet på 10 procentenheter. 
Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 

signifikans 
Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 35,6 % <0,1 Ja  

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 26,1 % <0,1 Ja  

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 73,5 % <0,1 Ja  

 

För experiment nummer tre ökades utskrivningsgraden för gul och grön medicinsk prioritet med 
15 procentenheter i förhållande till ordinarie modellering. Resultatet utläses ur tabell 13. 
 

Tabell 13 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av läkarassisterad triage med en ökad 

utskrivningsgrad för gul och grön prioritet på 15 procentenheter. 
Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 

signifikans 
Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 37,6 % <0,1 Ja  

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 27,8 % <0,1 Ja  
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Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 73,3 % <0,1 Ja  

 

I det fjärde och slutliga experimentet för detta scenario ökades andelen utskrivna patienter med 
prioritet gul och grön med 20 procentenheter jämfört med modelleringen av nuläget. I tabell 14 
redovisas erhållet resultat. 
 

Tabell 14 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av läkarassisterad triage med en ökad 

utskrivningsgrad för gul och grön prioritet på 20 procentenheter. 
Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 

signifikans 
Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 38,8 % <0,1 Ja  

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 28,7 % <0,1 Ja  

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 73,42 % <0,1 Ja  

 
Indikationerna som ges vid införandet av ett scenario med läkarassisterad triage är vid 
sammanfattning av de fyra experimenten att andelen utskrivna inom fyra timmar ökar markant. 
Noterbart är även att andelen som får första medicinska bedömning inom 30 minuter sjunker i 
förhållande till hur nuläget ser ut. Slutligen noteras även att en ökning av andelen patienter som 
får träffa en läkare inom en timme stiger, dock inte i samma utsträckning som andelen som blir 
utskrivna inom fyra timmar. 

6.3.2 Scenario 2 – Clinical Initiative Nurse  

Detta scenario representerar experiment med en ”Clinical Initiative Nurse”, förkortat CIN. Med 
detta begrepp syftas på en sjuksköterska vars primära arbetsuppgift är att befinna sig i 
väntrummet och bidra med information till patienter, enklare behandling och även assisterande 
triagering. Modelleringsmässigt innebär detta att resursen placeras i väntrummet och medför att 
genomsnittstiden för triagering sänks, samt att patienter med lättare åkommor i somliga fall kan 
skickas hem eller vidare till en annan avdelning efter att ha träffat CIN. 
 
Då tidigare studier pekar på att införande av CIN kan medföra minskade tider för triagering samt 
en viss ökning av andelen patienter som skrivs ut eller skickas hem tidigt i systemet utformades 
fyra experiment även för denna typ av scenario. Experimentens syfte är att ge en indikation på 
hur ett införande av CIN kan påverka akutmottagningens patientflöde förutsatt att förbättringar av 
det slag som simuleras uppstår i det verkliga flödet. Experimenten simulerar ett införande av en 
andel utskrivna patienter med gul och grön prioritet efter möte med CIN på 2, 4, 6 respektive 8 
%. I kombination med detta sänks även tiderna för triage som utförs efter möte med CIN med 5, 
10, 15 respektive 20 %. Samtliga experiment jämfördes med modelleringen av nuläget för att 
utläsa huruvida en förbättring uppstod, samt för att kontrollera om skillnaden mellan modellernas 
utdata är statistiskt signifikant. 
 
I det första experimentet justerades andelen utskrivna patienter med gul och grön medicinsk 
prioritet efter möte med CIN till 2 %. Tiden för triage sänktes med 5 %. Resultat för experimentet 
kan utläsas ur tabell 15 nedan. 
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Tabell 15 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av CIN med en införd utskrivningsgrad 

på 2 % av patienter med gul och grön medicinsk prioritet, samt en sänkning av tiden för triage med 5 % 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 34,7 % <0,1 Nej 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 97,1 % <0,1 Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 64 % <0,1 Ja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiment nummer två innebar att andelen patienter med gul och grön prioritet som skrivs ut 
efter möte med CIN höjdes till 4 %. Triagetiden justerades ner med 10 % i förhållande till 
modelleringen av nuläget. I tabell 16 nedan redovisas resultat. 
 

Tabell 16 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av CIN med en införd utskrivningsgrad 

på 4 % av patienter med gul och grön medicinsk prioritet, samt en sänkning av tiden för triage med 10 % 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 36,6 % <0,1 Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 97,1 % <0,1 Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 66,8 % <0,1 Ja 

 
Vid det tredje experimentet ställdes andelen utskrivningar av patienter med gul och grön prioritet 
till 6 % efter möte med CIN. Tiden för triage sänktes med 15 % i förhållande till ordinarie 
modellerad tid. Resultat redovisas i tabell 17 nedan. 
 
Tabell 17 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av CIN med en införd utskrivningsgrad 

på 6 % av patienter med gul och grön medicinsk prioritet, samt en sänkning av tiden för triage med 15 % 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 38,2 % <0,1 Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 97,1 % <0,1 Ja 
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Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 69,4 % <0,1 Ja  

 
För det fjärde experimentet justerades andelen utskrivningar av gul- och grönprioriterade 
patienter till 8 % efter möte med CIN. En sänkning av triagetiden med 20 % i förhållande till 
ordinarie modellerad tid infördes också. Resultat redovisas nedan i tabell 18. 
 
Tabell 18 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av CIN med en införd utskrivningsgrad 

på 8 % av patienter med gul och grön medicinsk prioritet, samt en sänkning av tiden för triage med 20 % 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 39,5 % <0,1 Ja  

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 97,1 % <0,1 Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 71,8 % <0,1 Ja 

 
Vid sammanfattning av de fyra experimenten noteras att samtliga effektivitetsmått stiger då CIN 
införs. Förändringen har störst effekt på andelen patienter som får första medicinska bedömning 
inom 30 minuter. Processförändringen har lägst påverkan på andelen patienter som får träffa en 
läkare inom en timme. 

6.3.3 Scenario 3 – Reduktion av administrativt arbete för personal 

Ytterligare en teori som presenteras i den forskning som tidigare redogjorts för i rapporten är att 
akutmottagningar kan bli överbelastade på grund av att personalens administrativa belastning är 
för stor. Då det är svårt att redogöra för vilket administrativt arbete som är värdeskapande samt 
vad som är absolut nödvändigt att genomföra för patientens välbefinnande har valet gjorts att i 
fyra olika experiment genomgående reducera administrativ tid med 5, 10, 15 respektive 20 % för 
att tydliggöra vilka förbättringar i flöde som kan uppnås vid tidsvinster inom administrativt 
arbete. Jämförelser har, likt tidigare scenarier, gjorts med ordinarie modellering av nuläget för att 
illustrera eventuella förbättringar i effektivitetsmått samt för att undersöka huruvida 
förändringarna medför en statistiskt signifikant skillnad.  
 
Det första experimentet genomfördes med en införd reduktion av administrativt arbete som 
uppgick till 5 %. Resultat redovisas i tabell 19 nedan. 
 
Tabell 19 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av en reduktion av tid lagd på 

administrativt arbete som uppgår till 5 %. 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 34,5 % <0,1 Nej 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 40,5 % <0,1 Nej 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 62,5 % <0,1 Nej 
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Vid genomförandet av det andra experimentet justerades tidsåtgången för administrativt arbete i 
förhållande till ordinarie modellering ned med 10 %. I tabell 20 nedan kan resultatet utläsas. 
 

Tabell 20 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av en reduktion av tid lagd på 

administrativt arbete som uppgår till 10 %. 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 35,7 % <0,1 Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 41,7 % <0,1 Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 63,2 % <0,1 Nej 

 
 
 
 
 
Det tredje experimentet genomfördes med en reduktion av administrativt arbete som uppgick till 
15 % i jämförelse med den modell som konstruerats för att representera nuläget. I nedanstående 
tabell 21 redovisas resultatet. 
 
Tabell 21 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av en reduktion av tid lagd på 

administrativt arbete som uppgår till 15 %. 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 36,4 % <0,1 Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 42,2 % <0,1 Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 63,2 % <0,1 Nej 

 

Då det fjärde experimentet genomfördes minskades tiden lagd på administrativt arbete med 20 % 
i förhållande till modelleringen av nuläget. Tabell 22 nedan ger resultaten av simuleringen. 
 

Tabell 22 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och efter införande av en reduktion av tid lagd på 

administrativt arbete som uppgår till 20 %. 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 37 % <0,1 Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 42,7 % <0,1 Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 63,5 % <0,1 Nej 
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Det som noteras då de fyra experimenten sammanfattas är att åtgärden inte ger en statistiskt 
signifikant förändring av andelen utskrivna patienter inom fyra timmar. Reduktion av 
administrativt arbete ger dock vissa ökningar för andelen patienter som får en första medicinsk 
bedömning inom 30 minuter, samt får träffa läkare inom en timme. 

6.3.4 Scenario 4 – Adderande av resurser  

Då tidigare studier kring patientflöde på akutmottagningar har indikerat att orsaken till långa 
genomloppstider för patienter i vissa fall kan bero på en resursbrist i form av läkare och 
sjuksköterskor, togs beslutet att simulera ett scenario där dessa resurser ökades. Detta beslut 
grundar sig även i att simuleringen av nuläget visade på höga utnyttjandegrader av resurserna 
som representerar läkare och sjuksköterskor.  
 
Nio experiment genomfördes, där 1, 3 respektive 5 läkare och sjuksköterskor adderades under tre 
stycken 8-timmarspass som täcker in dygnets 24 timmar. Passen täckte tiderna 08-16, 16-00 samt 
00-08. Syftet med denna uppdelning var att undersöka vilken tid på dygnet adderande av resurser 
hade störst effekt på effektivitetsmåtten. Mätningar gjordes separat för varje resurs på respektive 
schema. Med detta menas att mätningar gjordes enskilt för adderande av läkarresurser och 
sjuksköterskeresurser. 
 
Vid experiment nummer ett adderades en av varje resurs separat på schemat som täcker 
tidsperioden 08-16. Resultat utläses ur tabell 23 nedan. 
 
Tabell 23 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av en extra resurs i form av läkare, samt en 

extra resurs i form av sjuksköterska. Resurserna adderades under tidsperioden 08-16. 

Mätetal Nuläge En extra 
läkare  

En extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar läkare 
inom en timme 

33,6 % 38,1 % 35,9 % <0,1 / <0,1 Nej/Nej 

Andel som får medicinsk 
bedömning inom 30 
minuter 

39,9 % 39,9 % 45,7 % <0,1 / <0,1 Nej/Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 64,1 % 63,3 % <0,1 / <0,1 Nej/Nej 

 

Vid det andra experimentet adderades en av varje resurs separat på schemat som täcker 
tidsperioden 16-00. Tabell 24 nedan redovisar erhållna resultat. 
 

Tabell 24 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av en extra resurs i form av läkare, samt en 

extra resurs i form av sjuksköterska. Resurserna adderades under tidsperioden 16-00. 

Mätetal Nuläge En extra 
läkare  

En extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar läkare 
inom en timme 

33,6 % 35,6 % 35 % <0,1 / <0,1 Nej/Nej 

Andel som får medicinsk 
bedömning inom 30 
minuter 

39,9 % 40,3 % 42,4 % <0,1 / <0,1 Nej/Nej 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 62,5 % 63,1 % <0,1 / <0,1 Nej/Nej 
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Vid experiment nummer tre adderades en av varje resurs separat på schemat som täcker 
tidsperioden 00-08. Resultat redovisas nedan i tabell 25. 
 
Tabell 25 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av en extra resurs i form av läkare, samt en 

extra resurs i form av sjuksköterska. Resurserna adderades under tidsperioden 00-08. 

Mätetal Nuläge En extra 
läkare  

En extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 41,4 % 38,2 % <0,1 / <0,1 Ja/Nej 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 39,9 % 51,2 % <0,1 / <0,1 Nej/Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 65,3 % 64,9 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

 
 
 
 
 
Det fjärde experimentet ökade adderingen av resurser till tre stycken läkare och tre stycken 
sjuksköterskor separat på schemat som täcker tidsperioden 08-16. I tabell 26 nedan syns 
resultaten. 
 
Tabell 26 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av tre extra resurser i form av läkare, samt 

tre extra resurser i form av sjuksköterskor. Resurserna adderades under tidsperioden 08-16. 

Mätetal Nuläge Tre extra 
läkare  

Tre extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 44,2 % 38,7 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 40,1 % 55,3 % <0,1 / <0,1 Nej/Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 67,6 % 65,4 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

 
Vid experiment nummer fem gjordes samma addering av resurser som innan, tre stycken av 
varje. Denna gång på schemat som sträcker sig mellan 16-00. Nedanstående tabell 27 redovisar 
de resultat som erhölls. 
 

Tabell 27 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av tre extra resurser i form av läkare, samt 

tre extra resurser i form av sjuksköterskor. Resurserna adderades under tidsperioden 16-00. 
Mätetal Nuläge Tre extra 

läkare  
Tre extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 38,9 % 36,4 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 41,3 % 47,1 % <0,1 / <0,1 Nej/Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 64,3 % 63,9 % <0,1 / <0,1 Nej/Nej 
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Det sjätte experimentet utgjordes även det av en resursaddering på tre av respektive resurs. Denna 
gång på schemat täckande tidsperioden 00-08. Tabell 28 nedan redovisar resultaten. 
 

Tabell 28 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av tre extra resurser i form av läkare, samt 

tre extra resurser i form av sjuksköterskor. Resurserna adderades under tidsperioden 00-08. 
Mätetal Nuläge Tre extra 

läkare  
Tre extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 51,2 % 44,6 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 39,9 % 69,8 % <0,1 / <0,1 Nej/Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 71,7 % 70,3 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

 

 
 
Vid experiment sju utökades antalet extra resurser till fem läkare, samt fem sjuksköterskor. 
Schemat som de adderades till täcker klockslagen 08-16. I tabell 29 nedan kan de resultat som 
erhölls vid experimentet utläsas. 
 

Tabell 29 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av fem extra resurser i form av läkare, samt 

fem extra resurser i form av sjuksköterskor. Resurserna adderades under tidsperioden 08-16. 
Mätetal Nuläge Fem extra 

läkare  
Fem extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 47,9 % 40,2 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 40,3 % 62 % <0,1 / <0,1 Nej/Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 70,1 % 67,1 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

 
Experiment åtta innehöll ett adderande av fem resurser i form av läkare och sjuksköterskor. 
Denna gång på ett schema som täcker tidsperioden 16-00. Resultat utläses ur tabell 30 nedan. 
 

Tabell 30 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av fem extra resurser i form av läkare, samt 

fem extra resurser i form av sjuksköterskor. Resurserna adderades under tidsperioden 16-00. 
Mätetal Nuläge Fem extra 

läkare  
Fem extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en 
timme 

33,6 % 40,7 % 37,1 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

Andel som får 
medicinsk 
bedömning inom 30 
minuter 

39,9 % 41,4 % 51 % <0,1 / <0,1 Nej/Ja 

Andel utskrivna 
inom fyra timmar 

62,2 % 65,1 % 64,6 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 
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Det nionde experimentet innehöll, likt experiment sju och åtta, en resursökning från ordinarie 
modell i form av fem extra läkare och sjuksköterskor. Schemat som resurserna placerades på 
täcker klockslagen 00-08. I tabell 31 syns resultaten av simuleringen. 
 

Tabell 31 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av fem extra resurser i form av läkare, samt 

fem extra resurser i form av sjuksköterskor. Resurserna adderades under tidsperioden 00-08. 
Mätetal Nuläge Fem extra 

läkare  
Fem extra 
SSK 

Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en 
timme 

33,6 % 55,4 % 47,4 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

Andel som får 
medicinsk 
bedömning inom 30 
minuter 

39,9 % 39,9 % 82,9 % <0,1 / <0,1 Nej/Ja 

Andel utskrivna 
inom fyra timmar 

62,2 % 74,1 % 73,6 % <0,1 / <0,1 Ja/Ja 

 
Det som noteras vid sammanställning av dessa nio experiment är att adderande av resurserna 
läkare och sjuksköterskor båda har positiv effekt på andelen utskrivna patienter inom fyra 
timmar, med en något större påverkan från resursen läkare. Vidare ses även förbättringar av de 
övriga två effektivitetsmåtten vid tillägg av resurser i formen av att extra läkare i första hand 
bidrar till att fler patienter träffar en läkare inom en timme, samt att sjuksköterskor bidrar till att 
fler patienter får en första medicinsk bedömning inom 30 minuter. Mellan klockslagen 00-08 
utläses de största förbättringarna vid adderande av resurser. Tillförande av resurser under 
tidsperioden 16-00 på dygnet ger lägst utslag vid kontroll av effektivitetsmåtten. 

6.3.5 Scenario 5 – Kombinationer av åtgärder. 

Då ovanstående scenarier visade sig vara effektiva på olika delar av mätetalen beslutades att 
genomföra ett antal kombinationer av åtgärder för att på så sätt uppnå hög effektivitet i samtliga 
mätetal och möta målet på 80 % utskrivna patienter inom fyra timmar. Experimenten utformades 
på så vis att resurser i form av läkare och sjuksköterskor adderades i samband med 
processförbättringar som simulerades i tidigare scenarier. Då syftet var att uppnå en hög andel 
utskrivna patienter inom fyra timmar gjordes valet att nyttja de experiment som gav bäst utfall 
gällande de mätetal som akutmottagningen använder sig av. Därefter adderades resurser i form av 
antingen sjuksköterskor eller läkare till dess att målet på 80 % utskrivna patienter inom fyra 
timmar uppnåddes, samt ingen försämring i övriga effektivitetsmått kunde uppmätas i förhållande 
till simuleringen av nuläget. 
 
I det inledande experimentet undersöktes läkarassisterad triage med en utskrivningsgrad på 20 % 
av patienter med grön och gul prioritet efter genomförd triagering. Vid tidigare nyttjande av 
läkarassisterad triage noterades en minskning i andelen patienter som fick en första medicinsk 
bedömning inom 30 minuter. För att motverka detta placerades två extra resurser i simuleringen, i 
form av en extra sjuksköterska och en extra läkare under tidsperioden på dygnet som täcker 
klockslagen 00-08. Anledningen till valet av detta schema grundar sig att placering av resurser 
under dessa klockslag gav störst effekt på effektivitetsmåtten vid tidigare simuleringar. I tabell 32 
nedan kan resultaten för simuleringen utläsas. 
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Tabell 32 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och införande av läkarassisterad triage med ökad 

utskrivningsgrad hos patienter med gul och grön prioritet på 20 procentenheter, kombinerat med en extra läkare och 

sjuksköterska under klockslagen 00-08. 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 52,4 % <0,1 Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 40,7 % <0,1 Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 81,1 % <0,1 Ja 

 
Det andra experimentet gjordes för att simulera införande av CIN där 8 % av patienter som 
tilldelas prioriteten grön och gul skrivs ut efter det inledande mötet med CIN, samt med sänkta 
triagetider på 20 % i förhållande till det modellerade nuläget. Likt tidigare experiment placerades 
en sjuksköterska och en läkare extra under tidsperioden 00-08. För att nå upp till målet på 80 % 
utskrivna inom fyra timmar krävdes dock adderande av en extra resurs i form av en till 
sjuksköterska. Denna resurs schemalades för klockslagen 08-16. Resultaten kan utläsas ur tabell 
33 nedan. 
 
Tabell 33 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och införande av CIN med en utskrivningsgrad på 8 % gul- 

och grönprioriterade patienter efter möte med CIN. Triagetiden är sänkt med 20 % i förhållande till ordinarie 

modellering. Vidare har en läkare och en sjuksköterska adderats för klockslagen 00-08, samt en sjuksköterska för 

klockslagen 08-16. 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 50,5 % <0,1 Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 97 % <0,1 Ja 

Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 80,1 % <0,1 Ja 

 
Slutligen utfördes ett tredje experiment, där enbart kombinationer av adderade resurser under 
dygnets timmar nyttjades för att uppnå en andel på 80 % utskrivna patienter inom fyra timmar. I 
första hand placerades två läkare och två sjuksköterskor på schemat 00-08. För att nå upp till 
målet krävdes dock ett adderande av ytterligare en sjuksköterska. Valet gjordes att placera denna 
resurs under klockslagen 08-16 som tidigare visade på näst bäst påverkan på effektivitetsmåtten. I 
tabell 34 nedan presenteras resultaten. 
 
Tabell 34 – Jämförelse mellan modelleringen av nuläget och adderande av extra resurser i form av två 

sjuksköterskor och två läkare under tidsperioden 00-08, samt en extra sjuksköterska under tidsperioden 08-16. 

Mätetal Nuläge Experiment Konfidensintervall Statistisk 
signifikans 

Andel som träffar 
läkare inom en timme 

33,6 % 57,7 % <0,1 Ja 

Andel som får 
medicinsk bedömning 
inom 30 minuter 

39,9 % 61,9 % <0,1 Ja 
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Andel utskrivna inom 
fyra timmar 

62,2 % 80,5 % <0,1 Ja 

 
Samtliga experiment gjordes för att nå upp till målet med 80 % utskrivna patienter inom fyra 
timmar och medförde även förbättringar inom de övriga två effektivitetsmåtten. Dock var 
förbättringen för andelen patienter som får en första medicinsk bedömning inom 30 minuter låg 
vid experimentet med läkarassisterad triage. Valet gjordes att inte skapa kombinationsexperiment 
för sänkt administrationstid och exempelvis extra resurser. Detta grundar sig i att resultaten för 
simulering av sänkt administrationstid dels inte gav särskilt markanta ökningar av 
effektivitetsmåtten, samt att ingen statistisk signifikant skillnad uppmättes för andelen utskriva 
inom fyra timmar.  
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7. Analys  
I följande kapitel kommer de fyra framtidsscenarierna att analyseras och diskuteras för att utröna 
anledningen till att resultaten uppstår och vilka ytterligare konsekvenser dess införande kan 
komma att leda till. Samt vilka för- och nackdelar som de medför. 

7.1 Analys av scenario 1 – Läkarassisterad triage 

Införandet av läkarassisterad triage grundar sig i att tidigare studier har indikerat att denna typ av 
arbetsprocess medför en ökning av andelen patienter som kan skickas hem tidigare i systemet. 
Simuleringen av nuläget pekade även på att belastningen var som störst tidigt i systemet. 
Eftersom det inte fanns en exakt uppmätt siffra på andelen patienter som skickades hem, eller 
vidare, tidigare experimenterades denna andel för att illustrera vilken typ av förbättring som 
skulle kunna uppnås om akutmottagningen uppnår en viss andel utskrivna efter denna första 
triagering. Patienterna som valdes ut för utskrivning var de som innehade prioritet gul eller grön. 
Valet av att experimentera med just dessa prioriteter är att bedömningen har gjorts att dessa 
prioriteter innehåller störst mängd patienter vars åkommor inte är lämpliga för behandling på 
akutmottagningen. 
 
Detta scenario medförde en markant förbättring av andelen utskrivna patienter inom fyra timmar, 
en ökning på cirka 11 procentenheter. Detta har sin grund i det faktum att läkare träder in i 
bedömningsprocessen tidigare och har större befogenheter att skicka patienter antingen hem, eller 
vidare till en annan avdelning. I nuläget kan patienter få vänta en längre period på att en läkare 
ska göra en bedömning efter att de har fått triagering av enbart en sjuksköterska. Möjligheten att 
avgöra tidigare i systemet huruvida en patient ska skrivas ut från akutmottagningen eller ej 
medför även att senare delar av systemet får en minskad belastning, något som även det bidrar till 
att fler patienter passerar genom akutmottagningen på under fyra timmar. Anledningen till att 
denna andel var lägre när utskrivningsgraden ökade med 15, respektive 20, procentenheter 
gentemot 10 procentenheter, kan förklaras med att utskrivningsgraden bara ökade för gul 
respektive grön prioritet. Andel som fick medicinsk bedömning inom 30 minuter ökade, vilket 
hypotetiskt kan innebära att de flesta inskrivna på akutmottagningen efter denna ökning var av 
röd eller orange prioritet. Dessa grupper hade inte någon ökad utskrivningsgrad i experimentet, 
men prioriteras först i ordningen.  
 
Andelen patienter som får träffa en läkare inom en timme ökar i detta scenario, totalt med 4 
procentenheter. Förklaringen till detta hittas i att läkarresurserna flyttas längre fram i systemet 
vilket innebär att den första medicinska kontakten som patienter får är med en läkare. 
Anledningen till att denna siffra inte är högre är att det uppstår en brist på läkarresurser då de 
flyttas fram så pass långt i systemet. Läkarna i fråga blir överbelastade och har inte möjligheten 
att hantera fler ankommande patienter och därav bildas en längre kö till detta område. 
 
Experiment med läkarassisterad triage i detta scenario visade sig reducera andelen patienter som 
fick en första medicinsk kontakt inom 30 minuter, denna andel sjönk med cirka 11 
procentenheter. Anledningen är att detta mätetal definieras av att patienten har fått en medicinsk 
bedömning och prioritetsgrad och detta kan inte erhållas förrän resurser i form av både 
sjuksköterska och läkare finns tillgänglig för att påbörja triagering. Som tidigare nämnt uppstod 
en resursbrist i form av läkare då denna typ av triagering infördes, vilket medför att även om 
sjuksköterska finns tillgänglig för medicinsk bedömning, så påbörjas den inte förrän även en 
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läkarresurs blir ledig. I standardmodellen kunde samma bedömning göras av enbart en 
sjuksköterska, vilket innebär att processen då kunde påbörjas snabbare.  
 
Med ovanstående i åtanke medför läkarassisterad triage att akutmottagningen närmar sig målet 
med 80 % utskrivna inom fyra timmar, dock på bekostnad av antalet patienter som får en första 
medicinsk bedömning inom 30 minuter. I ett verkligt system är det möjligt att en sjuksköterska 
blir tillgänglig för att träffa patienten tidigare än en läkare och gör sin egen bedömning. Dock är 
det i detta scenario irrelevant då triageringen ska vara läkarassisterad, vilket i detta fall gör att 
läkare är den avgörande resursen. 
 
Läkarassisterad triage kan även föra med sig fördelar i form av snabbare beslut avseende 
behandlingsåtgärder för patienter. Detta då sjuksköterskor i nuläget kan fatta ett beslut vid en 
första tillsyn, för att sedan få detta reviderat av läkaren vid dennes bedömning av patienten. Om 
läkaren finns på plats vid första bedömningen kan steget till behandling tas snabbare. Detta kan i 
sin tur leda till att det blir lättare att upprätta snabbspår för rutinmässiga behandlingar på patienter 
med lägre medicinsk prioritet, vilka i de flesta fallen är de som får vänta längst på vård. Det 
skulle medföra ytterligare förbättringar i genomloppstider för patienter i akutmottagningens 
system. 

7.2 Analys av scenario 2 – Clinical Initiative Nurse 

Valet av detta scenario bottnar i en önskan om att undersöka främst hur stor potential det fanns att 
öka andelen patienter som fick en första medicinsk bedömning inom 30 minuter utan att patienter 
senare i systemet blir lidande. Samt även hur mycket en mindre ökning av andelen patienter som 
lämnar systemet väldigt tidigt påverkar belastningen av akutmottagningen. 
 
Vid införandet av CIN arbetande i väntrummet på akutmottagningen infann sig en 
anmärkningsvärd ökning av andelen patienter som fick medicinsk bedömning inom 30 minuter. I 
detta scenario fick 97 % av patienterna en första medicinsk bedömning inom 30 minuter. De 
andra två mätetalen uppnådde inte förbättringar av samma magnitud. Dock uppmättes en ökning 
av cirka 9 procentenheter på andelen patienter som skrivs ut inom fyra timmar vid experimentet 
som simulerade bästa utfall både gällande utskrivningar och förkortande av triagetid. 
Anledningen till denna förbättring bottnar i att belastningsgraden är hög på sjuksköterskor vid 
triageringen, samt även för läkare vid deras första bedömning. Om patienter kan lämna systemet 
så tidigt som möjligt så minskar även belastningen på resurserna längre fram, vilket bidrar till 
högre effektivitet.  
 
Tidigare studier som ligger till grund för införandet noterar spridda resultat för införandet av CIN 
avseende genomloppstid. Därför fattades beslutet att inte låta CIN skicka hem eller vidare en 
större andel patienter, då det är svårt att basera en sådan förändring i tidigare studier. 
Sjuksköterskor besitter inte de befogenheter som läkare gör och därför kunde inte en 
utskrivningsgrad i paritet med den som användes vid läkarassisterad triage nyttjas. I kapitel 3.3.5 
påtalas att effektiviteten hos CIN är till stor del beroende på vilken typ av patienter som 
ankommer, sjukhusets tidigare arbetssätt och personalens erfarenhetsgrad. Därför är det svårt att 
göra förutsägningar kring vilken effekt denna typ av processförändring skulle få för 
Vrinnevisjukhusets akutmottagning. Detta eftersom det i slutändan är personal på plats som avgör 
huruvida en patient ska skickas hem, få en snabbehandling eller skickas direkt till en annan 
avdelning. Denna typ av komplext beslutsfattande har inte kunnat simuleras i denna studie, då 
den är högst individuell. 
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Anledningen till den stora mängden som fick första medicinska bedömning inom 30 minuter 
grundar sig i att CIN placeras så långt fram i systemet som i väntrummet och har möjligheten att 
interagera med patienterna under den tid som de väntar på fortsatt vård. Enbart införande av 
denna typ av förändring skulle inte medföra en markant förändring i genomloppstid utan justering 
av utskrivningsgrader och triagetider. Vad som dock är värt att beakta, vilket omnämns i kapitel 
3.3.5, är det faktum att en CIN bidrar med mer än enbart en första triagering. Faktorer så som en 
förbättring av information till patienterna i väntrummet och möjligheten att i somliga fall bidra 
med direkt vård som kan göra att patienten inte behöver ge sin in i akutmottagningens system 
över huvud taget bör även dessa räknas in. 
 
Med dessa punkter i åtanke är det en sannolikhet är att ett införande av en CIN på 
Vrinnevisjukhusets skulle medföra en ökad patientnöjdhet och ökad förståelse för längre 
väntetider. Nackdelen i detta fall är att det skulle skapa ett behov av att antingen nyanställa för att 
fylla positionen, eller omlokalisera tillgängliga resurser vilket i sin tur skulle påverka processerna 
bortom väntrummet. Värt att beakta är även att extra utbildning kan vara aktuell för att kunna 
omskola en sjuksköterska för att anta rollen som CIN, vilket kan vara en ekonomisk belastning. 
En tänkbar lösning vore att införa ett extra skift för en CIN enbart under perioden 08–17 på 
dagarna, då ankomsterna till akutmottagningen är som flest. Under denna period skulle denna typ 
av tjänst ha störst påverkan på patientnöjdheten. 

7.3 Analys av scenario 3 – Reduktion av administrativt arbete 

Det finns stöd i tidigare studier som omnämns i kapitel 3.3 för att administrativ överbelastning 
påverkar patienternas genomloppstid på akutmottagningen. Dock finns inte en exakt siffra som 
anger hur stora reduktioner som görs och vilken effekt de har, därför gjordes valet att succesivt 
reducera tiden som lades på administrativa uppgifter för läkare och sjuksköterskor och på så sätt 
undersöka vilken påverkan som kan uppmätas.  
 
Vid detta scenario ökade förvisso andelen patienter som skrevs ut inom fyra timmar. Dock gick 
det inte att uppmäta en statistiskt signifikant skillnad för detta effektivitetsmått gentemot det 
modellerade nuläget. Dock gjordes iakttagelser att i takt med minskade tider för administrativt 
arbete, så ökade andelen patienter som fick såväl första medicinska bedömning inom 30 minuter 
som träff med läkare inom en timme. Detta antyder att det finns tidsvinster att göra på att minska 
det arbete läkarna och sjuksköterskorna lägger på administrativt arbete. För att gå vidare med ett 
sådant arbete är det dock av vikt att tydligt definiera vad som är icke-värdeskapande 
administrativt arbete, något som i nuläget inte är kartlagt.  
 
Om möjligheten uppstår att minska tiden som läggs på administrativa uppgifter medför detta även 
att läkarnas och sjuksköterskornas kompetens kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt, nämligen på 
att behandla patienter. Reduktion av det administrativa arbetet kan åstadkommas med hjälp av 
fokus på att eliminera slöseri, exempelvis genom nyttjande av tankesätt inom Lean. Lean grundar 
sig på att utradera icke-värdeskapande aktiviteter, vilket i detta fall symboliseras av somliga 
administrativa uppgifter. Exempelvis kan genomgångar av administrativa stationer på 
akutmottagningen med tankesättet 5S vara ett sätt att identifiera de uppgifter som bedöms som 
icke-värdeskapande. 
 
Ur ett personalpolitiskt perspektiv kan det vara fördelaktigt att reducera mängden administrativt 
arbete. Detta då de anställda får en ökad känsla av att arbeta med det som de i huvudsak ser som 
sina arbetsuppgifter, att behandla patienter.  
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7.4 Analys av scenario 4 – Adderande av resurser 

I studier som tidigare har presenterats i kapitel 3.3 finns indikationer på att långa 
genomloppstider på akutmottagningar kan grunda sig i en brist på personal, ibland i allmänhet 
och i somliga fall under vissa tider på dygnet. 
 
Med detta i åtanke utformades ett antal experiment för att undersöka om adderade resurser i form 
av antingen läkare eller sjuksköterskor påverkar patientflödet positivt. Samt om det finns en 
skillnad i effektivitet då extra resurser tillförs under olika timmar på dygnet. Resultaten som 
genererades i experimenten pekade tydligt på att det fanns vinster i form av effektivitet att göra 
om extra sjuksköterskor eller läkare adderades under timmarna på dygnet mellan 00 och 08. Extra 
resurser under tidsperioden 16-00 visade sig ha lägst effekt. Fler sjuksköterskor och läkare mellan 
08-16 på dygnet resulterade även detta i ökade effektivitetsmått, dock ej i samma utsträckning 
som när de placerades mellan 00 och 08. 
 
Anledningen bakom den markanta förbättringen av effektivitetsmåtten vid extra personal under 
nattpasset hittas i att bemanningen av akutmottagningen under denna tidsperiod är som lägst. 
Ökande av resurser under dessa timmar medför att patienternas ankomster kan hanteras på ett 
bättre sätt. Om en patient med hög medicinsk prioritet ankommer under natten resulterar det i att 
många resurser binds upp och medför att det blir svårt att hantera patienter av lägre prioritet. 
Dessa lågprioriterade patienter kan därför få vänta långa stunder innan de får träffa personal.  
 
Mellan klockan 08 och 16 uppmättes också ökade effektivitetsmått vid införande av extra 
resurser. Förklaringen hittas i att antalet ankomster till akutmottagningen är som högst under 
dessa timmar, samt att bemanning under främst förmiddagen inte matchar dessa ankomster. 
Därav kan extra resurser bidra till att stävja överbelastningen som patientankomsterna orsakar. 
Denna logik är även applicerbar som förklaring till varför effektivitetsmåtten inte påverkas i 
samma utsträckning då resurser adderas mellan klockslagen 16 till 00 på dygnet. Under denna 
period är bemanningen fortsatt hög fram till klockan 21 på kvällen, då den avtar något. Parallellt 
med detta avtar antalet ankomster redan från klockan 17, vilket gör att resurserna inte 
överbelastas.  
 
Värt att notera är att en tidigare simuleringsstudie som har genomförts på en akutmottagning har 
indikerat att patienters genomloppstid kan minskas markant genom att addera resurser på sena 
kvällsskift. Noterbart är även det faktum att effektivitetsmåtten vid simuleringsexperimenten på 
Vrinnevisjukhusets akutmottagning inte påverkades lika mycket vid adderande av resurser under 
det schema då bemanningen redan var god. Detta kan vara en indikation på att andra faktorer, 
som exempelvis utdragna behandlings- och provtagningsprocesser, agerar som flaskhals i denna 
situation. Även detta påstående styrks av tidigare studier som har pekat på att genomloppstider i 
somliga fall inte påverkas markant av att extra resurser tillförs, utan snarare är beroende av att 
processerna som genomförs på akutmottagningen effektiviseras. 
 
Att addera extra resurser medför konsekvenser på det ekonomiska planet. Att nyanställa är en stor 
kostnad som bör övervägas noga, för att bedöma huruvida värdet som tillförs av den extra 
personalen väger upp kostnaderna för att anställa vederbörande.  
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7.5 Analys av scenario 5 – Kombinationer av åtgärder 

Akutmottagningens mål är att nå en andel på 80 % patienter som skrivs ut inom fyra timmar. I 
detta femte scenario genomfördes tre experiment med olika typer av förändringar som samtliga 
nådde upp till detta mål, utan att sänka något av de andra två effektivitetsmåtten. 
 
Inledningsvis testades läkarassisterad triage. Tidigare experiment med denna typ av förändring 
hade indikerat att det medförde längre väntetider till att få en första medicinsk bedömning, 
eftersom läkaren nu var involverad i denna. Valet gjordes därför att addera resurser på det mest 
effektiva schemat, klockan 00 till 08 på dygnet, i form av en läkare och en sjuksköterska. Denna 
kompensation visade sig vara tillräcklig för att andelen patienter som får en första medicinsk 
bedömning inom 30 minuter uppgick till samma mängd som i nuläget. I kombination med detta 
uppnåddes målet med 80 % utskrivna inom fyra timmar, samt en markant förbättring uppmättes 
av andelen som fick en första läkarkontakt inom en timme. Dessa resultat pekar på att 
läkarassisterad triage medför en större belastning på främst läkare, men även sjuksköterskor, 
långt fram i systemet. Om denna belastning kan motverkas, exempelvis i form av extra resurser, 
är läkarassisterad triage en åtgärd som Vrinnevisjukhusets akutmottagning i viss utsträckning kan 
göra effektivitetsvinster på att implementera. Vid en eventuell implementering bör det även 
beaktas att processförändringen skulle medföra ett nytt arbetssätt för personalen på 
akutmottagningen vilket kan medföra en viss problematik och inledningsvis påverka 
effektivitetsmåtten. 
 
Införande av CIN i kombination med extra resurser medförde stora förbättringar på samtliga 
effektivitetsmått och särskilt för andelen patienter som får en första medicinsk bedömning inom 
30 minuter. Detta är föga förvånande, då området där patienter träffar en sjuksköterska nu är 
framflyttat till väntrummet. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan införande av CIN vara enklare 
än införande av läkarassisterad triage. Detta eftersom arbetssättet för personalen inte förändras, 
med undantag för den sjuksköterska som agerar CIN. Ekonomiskt kan proceduren med CIN 
medföra större kostnader än för läkarassisterad triage. Detta eftersom det dels krävde en extra 
resurs i form av en sjuksköterska i jämförelse med läkarassisterad triage för att uppnå 80 % 
utskrivna patienter inom fyra timmar samt även en sjuksköterska som agerar CIN. Oavsett om 
sjuksköterskan som ska agera CIN nyanställs eller plockas ur befintlig personalstyrka måste 
personen utbildas för sin nya arbetsroll, vilket också bidrar till ökade kostnader. 
 
Det var även möjligt att nå 80 % utskrivna patienter inom fyra timmar genom att enbart addera 
resurser i form av läkare och sjuksköterskor. Målet nås om två läkare och två sjuksköterskor 
schemaläggs mellan klockan 00 och klockan 08 samt en sjuksköterska mellan 08 och 16. Inga 
förändringar i processen behöver genomföras vilket ur ett organisationsperspektiv är fördelaktigt. 
Dock kräver denna typ av förändring nyanställningar av totalt två läkare och tre sjuksköterskor 
för att genomföra. Detta för med sig icke oväsentliga ekonomiska konsekvenser och bör 
övervägas noga innan beslut fattas att utöka personalstyrkan. 
 
Värt att notera kring simuleringarna i allmänhet är att ankomststatistik, bemanning och 
besöksanledningar grundar sig på data från en månad. Dessa indata är inte permanenta under 
årets gång, exempelvis ökar mängden halkolyckor markant under vintermånaderna på året och då 
kan mer riktade åtgärder mot behandling av halkolyckor på akutmottagningen bli aktuella för att 
förbättra genomloppstiden för patienter. Under semestermånaderna på sommaren kan istället 
fokus ligga på att arbeta med de resurser som är tillgängliga för att ha en så bred kompetens som 
möjligt disponibel, med begränsade resurser. 
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Vad som framgår ur analysen av samtliga fem scenarier att det går att åstadkomma förändringar 
till det positiva med hjälp av nya arbetsprocesser och ökning av tillgängliga resurser på 
akutmottagningen, samt även genom att kombinera dem båda. Något som också stöds av tidigare 
studier inom området som redogörs för i kapitel 3.3. 
 
Att notera kring flaskhalsar i flödet är att det i nuläget varierar något kring var de uppstår. 
Gällande flödet under natten så verkar resursfrågan vara aktuell. Genom att addera extra läkare 
och sjuksköterskor under denna tid på dygnet kan markanta förändringar i patientflöde uppmätas. 
Extra resurser gav dock inte samma effekt under dagstimmar på dygnet, då bemanningen bättre 
matchade antalet ankomster till akutmottagningen. Under dagstimmarna verkade snarare 
hanteringen av processerna i systemet vara det område som bromsade flödet av patienter. Med 
det i åtanke bör en översyn av såväl processer som schemaläggning av personal vara aktuell för 
att ge störst positiv inverkan på genomflödet av patienter på Vrinnevisjukhusets akutmottagning. 
 
Slutligen bör en faktor som kan påverka patientflödet, men som inte har kunnat simuleras i detta 
arbete, omnämnas. Denna faktor är tillgängligheten på övriga avdelningar på sjukhuset. 
Akutmottagningen är en komplex enhet som tar emot fall av märkbart varierande karaktär och 
därför distribuerar den också patienter till en mängd andra avdelningar. Om det inte finns plats 
tillgänglig för patienten på den avdelning som läkaren på akuten bedömer att vederbörande ska 
förflyttas till resulterar det i att patienten blir liggande på akuten i väntan på tillgänglighet. Detta 
kan skapa en flaskhals som egentligen inte akutmottagningen ensamt kan påverka, utan det 
kräver ett samarbete över avdelningsgränserna med ett holistiskt fokus. 
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8. Slutsats och rekommendationer 
Arbetets slutsats blir att Vrinnevisjukhusets akutmottagning kan uppnå sitt mål på 80 % utskrivna 
patienter inom fyra timmar med hjälp av att rikta insatser som fokuserar på att effektivisera 
patientflödet tidigt i systemet. Det område som utmärker sig som huvudsakligt bidragande till 
köbildning är väntan på en första läkarkontakt, samt inledande triage. Insatser i detta område gav 
markant effekt på effektivitetsmåtten som akutmottagningen använder sig av. Ju tidigare en 
patient som inte är aktuell för behandling på akutmottagningen kan upptäckas och skickas hem 
eller vidare till en annan avdelning, desto mer avlastas de senare delarna av systemet. På så vis 
kan kvaliteten på vården förbättras, såväl som vårdpersonalens arbetssituation. Fokus bör ligga på 
att hitta effektiva processer som kan bidra till att patienternas väg genom systemet blir så snabb 
och fri från väntetider som möjligt. I den mån extra resurser implementeras bör en avvägning 
göras huruvida den tid som sparas in kan matcha den ekonomiska kostnad som uppstår i samband 
med detta. Simuleringsmodellen visade att resurser i form av undersökningsrum och akutrum inte 
var någon flaskhals. Slutsatser som kan dras kring detta är att fler resurser av denna typ inte 
kommer medföra att patientgenomflödet ökar.  
 
Utnyttjande av åtgärder som läkarassisterad triage, CIN och reduktion av administrativt arbete 
kan alla vid rätt implementering medföra förbättringar av de effektivitetsmått akutmottagningen 
använder sig av, i synnerhet de två förstnämnda. Extra resurser till i första hand nattskiftet på 
akutmottagningen visar också på positiva effekter för effektivitetsmåtten och bör därför också 
betraktas som ett lämpligt sätt att öka flödet av patienter genom akutmottagningen.  

8.1 Besvarande av frågeställningar 

Baserat på simuleringsarbetet kan slutsatser dras för att besvara rapportens huvudfrågeställningar. 
 
 

•  Vad är sannolikt den främsta orsaken/orsakerna till långa genomloppstider för patienter 

som ankommer till Vrinnevisjukhusets akutmottagning och var i flödet uppstår dessa 

flaskhalsar vanligtvis? 

 
Med simuleringen som grund kan författarna till rapporten konstatera att väntan på att personal 
ska bli tillgänglig är den största anledningen till långa genomloppstider på akutmottagningen. 
Delvis på grund otillräckligt med resurser men även på grund av ineffektiva processer, så som 
utdragna behandlings- och provtagningsprocesser. I huvudsak verkar väntan på att få träffa en 
läkare vara den punkt som orsakar längst väntetider, även om inledande väntan på triage i 
somliga fall även den kan bli lång. 

 
 

•  Finns det åtgärder som kan vidtas för att förkorta genomloppstiden av patientflödet på 

akutmottagningen och hur skulle dessa i så fall påverka de olika processtegen? 

 
Åtgärderna som presenteras i kapitel 7 redogör för hur införande av ett antal olika 
processförändringar kan påverka akutmottagningens patientflöde och kan, förutsatt att de 
implementeras tillsammans, göra att akutmottagningen avsevärt förbättrar patienters 
genomloppstid. Endast åtgärden med läkarassisterad triage medför en viss negativ inverkan på 
patienters väntan på att få en första medicinsk bedömning. Denna negativa inverkan kan 
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motverkas genom adderande av extra resurser för att väga upp. De övriga åtgärderna skulle 
enbart ha en positiv inverkan förutsatt att de kan implementeras på ett korrekt sätt. 

8.2 Rekommendationer 

Studien rekommenderar att Vrinnevisjukhuset: 
 

•  Närmare undersöker huruvida det är möjligt att låta läkare delta i största möjliga mån i 
den inledande triageprocessen, för att förkorta onödig tid som patienter spenderar i väntan 
på utskrivning. 
 

•  Undersöker huruvida det är möjligt att införa en CIN i väntrummet på akutmottagningen, 
åtminstone under dygnets mer aktiva timmar. Detta för att nå ökad patientnöjdhet i första 
hand. 
 

•  Kontrollerar möjligheten att utöka bemanningen med såväl läkare som sjuksköterskor, i 
synnerhet under nattskiften. 
 

•  Arbetar över avdelningsgränserna för att upptäcka om det finns flaskhalsar i flödet från 
akutmottagning till andra avdelningar som begränsar. 
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9. Fortsatt arbete 
Huvudsyftet med denna studie har varit att analysera patientflödet på Vrinnevisjukhusets 
akutmottagning och med hjälp av simulering föreslå förbättringsåtgärder för hur det kan 
effektiviseras. Med hjälp av simuleringsmodellen har scenarier tagits fram för att se hur de 
påverkar flödet. Efter det har förslag på åtgärder rekommenderats. Kring dessa åtgärder som har 
föreslagits kan fortsatt arbete och utökade studier vara aktuella. Grundligare studier kring 
implementering av läkarassisterad triage, CIN:s påverkan av patientflöde och patientnöjdhet samt 
åtgärder för att reducera administrativt arbete behöver göras. För en lyckad implementering av 
dessa processförändringar i verkligt system behövs djupare kunskap kring åtgärderna än vad ett 
arbete på kandidatnivå kan uppnå. Anledningen till detta påstående är att sjukvården är ett system 
som inte kan liknas vid exempelvis industrin.  
 
Implementering av processförändringar i sjukvården kan ha en direkt påverkan på människoliv 
och måste därför vara grundligt analyserade och teoretiskt förankrade. Arbete enligt principen 
”trial and error” kan vid processer som innefattar patientkontakt ha direkt förödande 
konsekvenser och är inte etiskt försvarbart. Detta är även anledningen till att simulering är ett 
användbart verktyg som akutmottagningen bör utnyttja i större utsträckning i den mån det är 
möjligt.  
 
Vidare bör även studier göras kring ekonomiska konsekvenser som de föreslagna 
processförändringarna för med sig. Exempelvis bör ”Cost – Benefitanalys” tillämpas för att 
klargöra om de besparingar som görs i form av sänkt genomloppstid för patienter motiverar de 
kostnader som åtgärderna kan medföra. I synnerhet bör detta beaktas vid nyanställningar. 
 
En ytterligare studie som kan vara av intresse att göra är att simulera systemet för 
akutmottagningen med indata från ett års tid. Detta skulle kunna medföra att 
processförändringarna testas under varierande förutsättningar, exempelvis en minskad 
personalstyrka under sommaren matchat mot ankomsterna under denna tidsperiod. 
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