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Sammanfattning 
I och med ett ökat vårdbehov i samhället ställs det utöver medicinska krav också krav 
på att svensk sjukvård ska öka effektiviteten i sina vårdprocesser. Detta innebär att 
allt fler sjukhus börjar se över sina vårdavdelningar och vårdprocesser för att försöka 
skapa mer effektiva patientflöden utan att för den delen behöva öka personalens 
arbetsbelastning.  
 
Denna studie utfördes på Seldingerenheten som tillhör den Kardiologiska kliniken 
vid Universitetssjukhuset i Linköping. På Seldingerenheten utförs behandling av 
hjärt- och kärlsjukdomar med avancerad kateterteknik i specialutrustade labb. 
Utöver labben finns det en övervakningsavdelning där patienter som ska behandlas i 
labben kan få för- och eftervård. Arbetet på Seldingerenheten är uppdelat efter olika 
sektioner beroende på vilken typ av hjärt- och kärlsjukdom som behandlas. Det finns 
övergripande planeringsgrupper som planerar på en mer strategisk (långsiktig) nivå 
medan den mer specifika (kortsiktig och konkreta) planeringen på 
övervakningsavdelningen sker uppdelat efter de olika sektionerna. Tanken med 
studien var att presentera vilken planering som borde göras på de olika nivåerna 
samt hur dessa kan integreras med varandra. Varje sektion planerar sitt eget 
patientflöde och bokar in patienter för behandling i labben. När en patient ska 
behandlas i labben krävs för- och eftervård som antingen kan ske på någon 
vårdavdelning om patienten är inneliggande eller på övervakningsavdelningen för 
dagsjukvård. Hur patienter bokas in påverkar därmed patientflödet på dessa 
vårdavdelningar. Att det inte finns någon gemensam planering eller ett verktyg där 
de olika sektionerna kan se när patienter är inbokade på Seldingerenheten leder till 
ett ojämnt patientflöde på övervakningsavdelningen. Patientflödet är ojämnt både 
mellan olika veckodagar och över dagen vilket skapar problem med en ojämn 
arbetsbelastning. Genom intervjuer, litteraturstudie och en deskriptiv statistisk 
analys ämnade studien att ta fram åtgärdsförslag på hur planering och inbokning av 
patienter kan ske och hur övervakningsavdelningen kan hantera situationen för att 
minska de negativa effekterna av det ojämna patientflödet. 
 
Studiens resultat visade på ett flertal olika åtgärder som kan tas för att skapa ett 
jämnare patientflöde och en mer hållbar arbetsmiljö på övervakningsavdelningen. De 
teorier som åtgärdsförslagen baserats på visar att den negativa effekten av ett ojämnt 
patientflöde kan minskas genom att antingen påverka patientflödet och dess 
variation eller genom att vidta åtgärder på övervakningsavdelningen för att hantera 
situationen som den är. Patientflödet in till övervakningsavdelningen kan påverkas 
genom att minska variationen i patientflödet och införa riktlinjer för hur och när 
patienter kan bokas in. Ytterligare en åtgärd är att förflytta inskrivningssamtalen till 
en annan vårdavdelning. Övervakningsavdelningen kan även påverka situationen 
själva genom att kartlägga efterfrågan och försöka anpassa sin kapacitet efter den. 
Det kan göras genom att införa en dynamisk schemaläggning av personal och ha mer 
personal de tillfällen när efterfrågan är som störst. För de dagar när antal patienter är 
större än väntat eller vid personalbortfall är det bra att vara förberedd genom att ha 
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en plan för denna typ av oförutsedda händelser. För att kunna vidta dessa 
åtgärdsförslag behöver övervakningsavdelningen genomföra en vårdtyngdsmätning 
för att ta reda på dess kapacitet och veta vilka riktlinjer som kan införas.  
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Abstract 
With increasing demands on Swedish public health care to provide for an ageing and 
growing population, it is necessary to improve the efficiency in health care units and 
processes. Many Swedish health care units are therefore examining their patient 
flows to improve their efficiency without increasing the staffs’ workload.  

 
This study was conducted by studying the patient flow and planning process on 
Seldingerenheten, belonging to the Cardiology division of Linköping university 
hospital. Seldingerenheten carries out treatment of cardiovascular disease with 
advanced catheter techniques. In addition to specially equipped labs for treatment, 
Seldingerenheten has rooms for care for patients before and after treatments. This 
treatment is done in the monitoring care unit. There are many different divisions 
which operate at Seldingerenheten and it is divided into different sections depending 
on what kind of condition is treated. 
 
Strategic planning for the whole unit is executed in a planning group but more 
specific planning is done by the different sections individually. The thought behind 
this study was to present how planning should be done in the different planning 
levels and how these should interact. Each section schedules their own patients for 
treatment and is thereby creating its own patient flow through Seldingerenheten. 
When patients are treated in the labs they require pre- and post-surgical care which 
can be done in wards or in the monitoring care unit depending on whether the 
patient is already in the hospital or not. The scheduling done by the different sections 
affects both the wards and the monitoring unit. An uneven patient flow is created in 
the monitoring care unit since the scheduling is performed by the different sections 
individually and there is no scheduling system where the different sections can see 
the patient flow in Seldingerenheten. The patient flow is uneven over the week as well 
as over the day and creates a problem with an uneven workload. Through interviews, 
literature study and a statistic analysis the study aimed to produce a number of 
scheduling guidelines for the sections as well as measures that the monitoring unit 
can take to manage the situation.  
 
The result of the study shows that there are several measures to take to create an even 
patient flow and a more sustainable work environment in the monitoring care unit. 
The theories that the guidelines and measures are based on show that the problem 
can be reduced by either managing the demand and variation in demand or by taking 
measures in the monitoring care unit to handle the situation. The patient flow for the 
monitoring care unit can be changed by managing variation in patient flow and 
creating scheduling guidelines. Another measure to take can be to transfer one 
patient group to another care unit. The monitoring care unit can improve the 
situation themselves by mapping demand and adjust its capacity after it. This can be 
done by a dynamic staff scheduling and by having more staff when demand is at its 
highest. The monitoring unit should also have a plan for unpredictable events such as 
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staff shortage. It is important that the monitoring care units’ capacity is known before 
the guidelines are implemented.   
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1 Inledning 
Hälso- och sjukvården i Sverige tillhör den offentliga sektorn, där sjukvården styrs 
och bedrivs av de kommuner och landsting där verksamheten är belägen. Det brukar 
därför talas om att det finns “21 plus 290 sjukvårdssystem” i Sverige (Statens 
offentliga utredningar (SOU), 2016). Verksamheter inom den offentliga sektorn 
finansieras till stor del via avgifter och av den skatt som befolkningen betalar. De 
ekonomiska förutsättningarna som landstingen och kommunerna har beror därför 
främst på den samhällsekonomiska utvecklingen i landet. Vid god 
samhällsekonomisk tillväxt ges bättre förutsättningar för att utveckla 
verksamheterna inom den offentliga sektorn och därmed bättre förutsättningar för 
god hälso- och sjukvård i samhället (Socialstyrelsen, 2009). Eftersom hälso- och 
sjukvården i Sverige är en offentlig verksamhet finns det tydliga krav på att 
verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och att de resurser som används ska 
användas väl (SOU, 2016). Hallin och Siverbo (2003) beskriver att den svenska 
sjukvården är reglerad av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Denna lagstiftning är en 
så kallad skyldighetslagstiftning som i detta fall innebär att landstingen är skyldiga 
att erbjuda befolkningen vård. Enligt Arvidsson (2007) är sjukvården behovsstyrd 
vilket innebär att befolkningens behov av vård är det som styr vilken vård som ska 
erbjudas. Sjukvårdens uppgift är att utgå ifrån att minimera samhällets totala 
kostnader för vård och inte “att sälja så mycket vård som möjligt till varje 
medborgare” (Arvidsson, 2007). Nyström och Sjöberg (2007) menar att sjukvården 
har annorlunda förutsättningar gentemot traditionella företag eftersom deras 
verksamhet handlar om människors välmående och hälsa. 
 
Oskarsson et al. (2013) menar att vårdbehovet i samhället ökar eftersom 
befolkningen blir allt äldre. I och med att vården till stor del är skattefinansierad 
innebär det att intäkterna inte matchar det ökade vårdbehovet. Sjukvården behöver 
därför öka sin kostnadseffektivitet, hur mycket vård som ges per kostnadsenhet. 
Arvidsson (2007) menar att sjukvården behöver införa ett större fokus på effektivitet, 
tillgänglighet och kvalitet. SOU (2016) menar därför att verksamheten bör 
organiseras och bedrivas utifrån patientens perspektiv och skapa effektiva vårdkedjor 
samt utifrån personalens perspektiv och vilka förutsättningar som ges för att de ska 
kunna utföra effektiv vård. För att alla resurser ska kunna utnyttjas väl är det en 
förutsättning att det finns ett jämnt flöde av patienter. Vid bristande effektivitet inom 
sjukvården kan vårdköer och överbeläggning uppstå. Överbeläggningar leder ofta till 
problem där vårdprocessen blir lidande och där personal känner missnöje (SOU, 
2016). En faktor som bidrar till en minskad effektivitet inom vården är dess 
informationssystem som genom sina brister kan bidra till att informationsdelningen 
mellan olika system och mellan olika vårdgivare inte fungerar (SOU, 2016).  
 
Region Östergötland är den organisation som styr hälso-och sjukvården i 
Östergötlands län. Till Region Östergötland hör Universitetssjukhuset i Linköping. 
(Region Östergötland, 2017b). Vid den Kardiologiska kliniken på 
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Universitetssjukhuset i Linköping finns Seldingerenheten. På Seldingerenheten 
utförs specialistvård med kateterteknik för hjärt-och kärlsjukdomar i olika labb 
(Region Östergötland, 2016b). Patienter som ska behandlas i labben kan antingen få 
för- och eftervård på en vårdavdelning på sjukhuset eller på Seldingerenhetens 
övervakningsavdelning för dagsjukvård. Övervakningsavdelningen är en gemensam 
avdelning som används av samtliga labb. Planeringen av patientflödet på 
Seldingerenheten sker uppdelat efter olika sektioner där det i dagsläget inte finns 
något verktyg för informationsdelning mellan de olika sektionerna. Detta resulterar i 
ett ojämnt patientflöde på övervakningsavdelningen. 
 

1.1 Problembeskrivning 
Att det inte finns någon samordning vid inbokningen av patienter innebär att det inte 
går att få en överblick över det totala patientflödet på Seldingerenheten. För 
övervakningsavdelningen innebär det ett ojämnt patientflöde. Det innebär att det vid 
vissa tidpunkter under en dag kan komma många patienter samtidig samt att 
patientflödet blir ojämnt mellan veckodagarna. Ett ojämnt patientflöde kan leda till 
att omhändertagandet av patienter blir lidande. Det leder även till att 
arbetsbelastningen för sjuk- och undersköterskorna på övervakningsavdelningen blir 
varierande under en arbetsdag och att resurserna inte utnyttjas optimalt. Målet med 
denna studie är att ta fram åtgärdsförslag med riktlinjer för hur planering och 
inbokning av patienter kan genomföras samt hur övervakningsavdelningen kan 
hantera patientflödet på ett bättre sätt.  
 

1.2 Syfte 
Syftet är att kartlägga planeringsprocessen av patienter och de rutiner som används 
vid inbokning av patienter. Kartläggningen ligger till grund för åtgärdsförslag och 
riktlinjer som ska leda till ett jämnare resursutnyttjande och en jämnare 
arbetsbelastning på övervakningsavdelningen. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna är till för att säkerställa att syftet med studien uppnås. Den första 
frågeställningen syftar till kartläggningen av den nuvarande planeringsprocessen på 
Seldingerenheten och ligger till grund för vidare analys av hur planeringsprocessen 
kan förändras. Den andra frågeställningen syftar till att förstå vilken effekt den 
nuvarande planeringsprocessen har på övervakningsavdelningen för att kunna 
föreslå nya rutiner kring planeringen som kan förbättra situationen på 
övervakningsavdelningen. Den tredje frågeställningen syftar till att anpassa de teorier 
som presenteras till den specifika situation på Seldingerenheten för att dessa ska 
kunna implementeras i verksamheten. 
 
1. Hur planerar Seldingerenheten i dagsläget? 
2. Hur påverkar planeringen övervakningsavdelningen? 
3. Vilka åtgärder kan vidtas på Seldingerenheten för att förbättra situationen på 
övervakningsavdelningen? 
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1.4 Avgränsningar 
Studien kommer utföras på Seldingerenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping. 
Det innebär att studien inte kommer att ta hänsyn till det labb som tillhör 
Seldingerenheten men som är beläget på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, eftersom 
det labbet inte påverkar patientflödet på övervakningsavdelningen. Arbetet kommer 
endast att resultera i förslag på åtgärder som kan genomföras. Detta innebär att 
åtgärderna inte kommer implementeras och därmed att effekterna av dem inte 
kommer att utvärderas i denna studie. Hur åtgärdsförslagen påverkar kostnaderna 
kommer inte att beräknas, utan kostnaderna kommer endast indirekt att tas hänsyn 
till. 
 

1.5 Rapportstruktur 
Kapitel 2 presenterar metod, datainsamlingsmetoder och det tillvägagångssätt som 
använts i denna studie. Den teoretiska referensramen presenteras i kapitel 3 som 
ligger till grund för de åtgärdsförslag som ges. I kapitel 4 presenteras empirin. 
Empirin presenterar hur arbetet med planering och patienter sker på 
Seldingerenheten idag samt hur planeringen påverkar övervakningsavdelningen. I 
kapitel 5 presenteras en analys av den befintliga planeringen tillsammans med de 
åtgärdsförslag som Seldingerenheten rekommenderas att vidta. Kapitel 6 innehåller 
diskussionen där resultat, metod och framtida studier diskuteras. I kapitel 7 
presenteras studiens slutsats.   

  



	 4 

2 Metod 
Genomförandet av denna studie grundades på ett antal metoder. Att 
övervakningsavdelning är en del av ett större flöde gör att det är viktigt att studera 
den med hänsyn till dess omgivning. Därför var det viktigt att studien utfördes med 
ett systemperspektiv. Studien baserades på både kvantitativa och kvalitativa data 
vilket innebar att både en kvantitativ och en kvalitativ metodansats användes. Den 
data som användes samlades in genom intervjuer och från sjukhusets 
patientjournalsystem. En deskriptiv statistisk analys genomfördes baserad på data 
från patientjournalsystemet. Eftersom studien är fokuserad kring ett problemområde 
i en specifik miljö krävdes en fallstudie för att skapa en förståelse för det problem 
som studerades. För att skapa en grund i studien och förstå det problem som 
studerats gjordes även en litteraturstudie av tidigare forskning inom 
problemområdet. 
 

2.1 Systemteori 
Enligt Wallén (1996) är definitionen av ett system “en grupp av objekt som 
växelverkar”. Systemet måste studeras i sin verkliga kontext och kan inte studeras 
som isolerade faktorer. Detta eftersom de olika objekten i systemet påverkar och 
påverkas av varandra, vilket kan innebära att hela systemet får andra egenskaper än 
de enskilda objekten har var för sig (Wallén, 1996). 
 

2.2 Metodansats 
Kvalitativa metoder är bra för att ge förståelse för ett sammanhang och kan anpassas 
efter den situation som undersöks och hur den utvecklar sig. Kvalitativa metoder är 
ofta flexibla eftersom datainsamlingen kan pågå så länge behovet finns (Eliasson, 
2013). De kvalitativa metoderna kännetecknas av att objektet som studeras beskrivs 
med ord snarare än med numeriska värden (Backman, 2016). Enligt Olsson och 
Sörensen (2011) används kvalitativa metoder till att beskriva ett objekt samt för att 
visa vilka egenskaper objektet har. Det görs oftast nära inpå objektet och innebär att 
forskarna successivt fördjupar sig i forskningen. De menar däremot att kvantitativ 
forskning handlar om att precist kunna mäta ett fenomen samt att den kvantitativa 
forskningen sker med en distans till det objekt som undersöks. I den kvantitativa 
forskningen används “hårda data” för att beskriva och förklara objektet (Olsson och 
Sörensen, 2011). Detta innebär att kvantitativ forskning beskriver objekt med hjälp av 
matematik och statistik (Backman, 2016). Resultaten från kvantitativ forskning är 
generella och därmed upprepbara medan den kvalitativa forskningens resultat endast 
gäller i det sammanhang som objektet studerats i (Olsson och Sörensen, 2011). 
 

2.3 Fallstudie 
Fallstudier är lämpliga när det som undersöks ska förklaras, förstås eller beskrivas 
och som inte enkelt kan undersökas med annan metodik. I en fallstudie undersöks 
objektet i sin realistiska kontext (Backman, 2008). Eftersom ett konkret fall studeras 
i sin kontext ger det en förståelse och en djup kunskap om fallet (Wallén, 1996). 
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Syftet med en fallstudie är att visa hur verkligheten ser ut med hjälp av det enskilda 
fallet. Fallet som undersöks får då representera verkligheten (Ejvegård, 2009). 
 

2.4 Litteraturstudie 
Enligt Ejvegård (2009) inleds en litteraturstudie med en litteratursökning. Ett eller 
flera nyckelord används då för att hitta litteratur inom ett avgränsat ämnesområde. 
De källor som relevant litteratur hänvisar till går också att använda sig av för att hitta 
ytterligare litteratur inom samma ämnesområde. Den litteratur som hittas används 
senare till litteraturstudien (Ejvegård, 2009). En litteraturstudie är enligt Merriam 
(1994) när tidigare forskning inom det studerade området undersöks och 
sammanställs. Att arbetet utgår från och tar hänsyn till andras forskning inom 
området är viktigt eftersom det leder till att den egna forskningen bidrar med 
någonting nytt till forskningsområdet och riskerar således inte att replikera redan 
utförd forskning (Merriam, 1994).  
 

2.5 Intervju 
Intervjuer är en fördelaktig datainsamlingsmetod när det som söks är en djupare 
förståelse för fenomenet som studeras. Det är dessutom en flexibel metod som kan 
anpassas till många sammanhang. Intervjuer går att strukturera på många olika sätt; 
allt ifrån att låta den som blir intervjuad berätta fritt eller att använda sig av mer 
styrda varianter såsom standardiserade formulär (Gillham, 2008). Enligt Bell och 
Waters (2016) är flexibilitet en stor fördel när det gäller intervjuer. Detta eftersom 
intervjuaren har en möjlighet att ställa följdfrågor och på så vis få en djupare 
förståelse för vad respondenterna försöker berätta. Intervjuaren har också en fördel i 
att kunna uppfatta gestikulering, tonfall och pauser hos respondenten, något som 
inte är möjligt att göra med exempelvis en enkät. Däremot är intervjuer en 
tidskrävande datainsamlingsmetod där förberedelser och analys av svaren tar mycket 
tid. Det finns också en risk för bias i resultaten. Denna bias kan vara medveten eller 
omedveten. Det kan till exempel innebära förutfattade uppfattningar om det som 
studeras eller att intervjuaren påverkar respondenten på något sätt (Bell och Waters, 
2008). 
 
En intervju kan enligt Gillham (2008) delas in i tre delar. I en intervju ska frågorna 
vara ”öppna” vilket innebär att respondenten bestämmer hur den vill svara på frågan. 
Relationen mellan den som utför intervjun och respondenten kan vara responsiv eller 
interaktiv. Det finns alltså ett samspel mellan två parter vilket gör att det går att be 
respondenten att vidareutveckla eller förtydliga sitt svar vid behov. Intervjuaren ska 
också ha ett syfte och en struktur på intervjun (Gillham, 2008). 
 
Enligt Gillham (2008) kan intervjuer ha olika strukturer. De kan vara ostrukturerade, 
semistrukturerade eller strukturerade. I en ostrukturerad intervju är det 
respondenten som styr samtalet och berättar en historia. Denna typ av intervju 
används oftast när forskaren inte vet vad den letar efter. Forskaren som använder sig 
av en ostrukturerad intervjuform är till stor del ute efter att upptäcka något. Den 
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strukturerade intervjun innebär att forskaren använder sig av frågeformulär och är 
det främsta redskapet inom surveyundersökningar. En strukturerad intervju innebär 
att svaren på en fråga är slutna. Det innebär att respondenten endast får välja ett 
svarsalternativ och att det då inte finns plats för någon vidareutveckling av svaret. 
För att ha en strukturerad intervjuform krävs det att forskaren i någon form vet vad 
som behöver framkomma av intervjun. Detta kan fås genom att genomföra förarbete 
av mer ostrukturerad form (Gillham, 2008). 
 
Den semistrukturerade intervjun är enligt Gillham (2008) mer flexibel och ger 
därmed ofta data av god kvalitet eftersom det finns en balans mellan struktur och 
öppenhet. Den semistrukturerade intervjun ger möjlighet till upptäckter samtidigt 
som fokus ligger kring ett ämne. Den halvstrukturerade intervjun innebär både en 
mer strukturerad del och en mindre strukturerad del. Den strukturerade delen 
innebär att alla respondenter får samma frågor och att intervjuaren ser till att samma 
områden täcks in. Detta genom att ställa följdfrågor om vissa rubriker inte spontant 
nämnts, samt att tiderna för de olika intervjuerna är lika lång. Den mindre 
strukturerade delen ges av att intervjufrågorna är öppna och respondenternas svar 
kan skilja sig åt. I arbetet med den semistrukturerade intervjun är förberedelserna 
mycket viktiga. Om intervjuerna blir lyckade är beroende av ett gediget förarbete. 
Den semistrukturerade intervjun är den typ av intervju som bäst stämmer överens 
med Gillhams definition av en intervju (Gillham, 2008). 
 
Enligt Trost (2010) är en gruppintervju när fler än en person intervjuas samtidigt. En 
variant av gruppintervju kallas fokusgrupper. Enligt Gillham (2008) ska en 
fokusgruppsintervju vara fokuserad kring ett specifikt ämne och innehålla en grupp 
människor med liknande kunskap och kompetenser. Eftersom fokusgruppsintervjun 
är fokuserad kring ett specifikt ämne är den mer strukturerad än andra typer av 
gruppintervjuer. Trost (2013) menar att det både finns fördelar och nackdelar med 
gruppintervjuer. Fördelarna med gruppintervjuer är att respondenterna kan 
interagera med varandra och därmed bygga vidare på varandras resonemang. Detta 
kan leda till att den som intervjuar får mer information kring det som studeras och 
får därför bättre förutsättningar att kunna ge förslag på förbättringar eller 
förändringar. Nackdelarna med gruppintervjuer är att det finns en risk att endast de 
mer dominanta personernas åsikter kommer fram och att det kan vara svårt att 
dokumentera allt som sägs under intervjun (Trost, 2010). 
 

2.6 Statistisk analys 
Enligt Körner et al. (1984) är deskriptiva undersökningar de undersökningar som 
syftar till att ge information eller att beskriva det som studeras. Vidare menar de att 
de värden som beskriver en datamängd kan vara kvalitativa, alltså icke-numeriska 
eller kvantitativa, numeriska. De kvantitativa värdena går att dela in efter om de är 
diskreta eller kontinuerliga. Diskreta innebär att datamängden endast kan beskrivas 
med vissa numeriska värden, oftast heltal. Medan kontinuerliga innebär att 
datamängden kan beskrivas med alla värden inom ett visst intervall (Körner et al., 
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1984). Enigt Bagley Thomson (2009) ger deskriptiva statistiska analyser en 
summerad bild över innehållet i datamängden och ger därmed en tydligare bild över 
datamängdens olika egenskaper. En variant är frekvenstabeller som är ett bra verktyg 
för att beskriva diskret data och är oftast den analys som görs först. De visar hur 
många eller hur stor del av datamängden som antar olika värden och kan presenteras 
i tabeller eller diagram. Det finns också metoder för att visa median- och medelvärdet 
i en datamängd. Det vanligaste att använda är medelvärdet som visar det 
genomsnittliga värdet i datamängden (Bagley Thomson, 2009).    
 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Eliasson (2013) innebär reliabilitet om resultatet från en undersökning går att 
lita på. Reliabiliteten handlar om att kunna upprepa undersökningen och få ett 
liknande resultat, vilket innebär att resultaten därmed kontrolleras av andra. 
Vetenskaplig trovärdighet i kvalitativa undersökningar innebär att den data som 
samlats in inte har missförståtts eller blivit tolkad på fel sätt av de som samlat in den. 
 
Validitet enligt Eliasson (2013) handlar om en undersökning är giltig. Att en 
undersökning är giltig innebär att den data som samlats in är det som ämnats samlas 
in, eller som Eliasson (2013) skriver “att undersökningen mäter det som vi vill att den 
ska mäta”. För att öka validiteten behöver frågeställningar och datainsamlingen 
bearbetas noga. Validitet i kvalitativa undersökningar innebär att kunna koppla ihop 
teorin med verkligheten och att se till att resultatet kan appliceras på andra miljöer 
än den studerade. Enligt Carter et al. (2014) kan triangulering vara ytterligare en 
metod för att validera data. Triangulering innebär att den information som 
presenteras styrks med flera olika källor. Det kan exempelvis innebära att 
datainsamlingen sker både genom intervjuer och observationer, där resultatet från de 
olika datainsamlingarna styrker varandra. 
 

2.8 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet beskriver hur denna studie har genomförts. De olika stegen av 
arbetsflödet för denna studie presenteras i Figur 1. 

	

Figur 1 - De olika stegen i studiens arbetsflöde 

Eftersom att Seldingerenheten är en del av en större organisation behöver studien 
utföras på Seldingerenheten. Detta för att studera hur Seldingerenheten fungerar i 
sin verkliga omgivning. För att få en bättre förståelse och en helhetsbild över 
situationen på Seldingerenheten genomfördes intervjuerna med de verksamma inom 
Seldingerenheten i deras arbetsmiljö. Från intervjuerna har information erhållits 
angående hur planering och inbokning av patienter sker i dagsläget samt hur 
situationen på övervakningsavdelningen upplevs idag. I denna studie har en 
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kvalitativ metodansats använts eftersom att en del av den information som samlats in 
är för att förstå situationen och detta är baserat på enskilda individers uppfattning. 
Detta innebär att den informationen har en mer karaktär av att beskriva olika 
arbetsprocesser. Den kvalitativa delen har även kompletterats med kvantitativa data 
med patientinformation från sjukhusets operationsplaneringssystem Carath. Genom 
att använda sig av olika datainsamlingsmetoder och metodansatser används 
triangulering för att få en bättre bild av problemet som studeras. Det innebär att 
problemet cirkulerades in och studerats utifrån olika perspektiv som resulterade i en 
mer fullständig bild över situationen.  
 
För att få en teoretisk grund och koppling till problemområdet har relevant litteratur 
sökts. Litteraturstudien genomfördes i två omgångar. I det första skedet gjordes en 
bred litteratursökning med sökord såsom supply chain management, patient 
admission planning, resource planning in healthcare, tactical health care planning, 
patient scheduling. Resultatet från den första delen av litteraturstudien gav en grund 
för vilka frågor som skulle ställas vid intervjuerna och gav en översiktlig bild över det 
problem som studerades. Den andra delen i litteraturstudien var en mer djupgående 
studie som baserades på det som framkommit i intervjuerna och vid besök på 
Seldingerenheten. I den andra delen gjordes en litteratursökning med sökord såsom 
strategic planning in healthcare, operative planning in healthcare, tactical planning in 
healthcare, capacity planning, resource planning, demand management. Målet med 
den andra litteratursökningen var att hitta mer detaljerad teori för hur planering kan 
ske inom vårdavdelningar och resultatet av den blev grunden i förslagen för hur 
Seldingerenheten bör utforma sin planeringsprocess. Den litteratur som söktes var 
vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter om planering. Litteraturen söktes i 
sökmotorn UniSearch. Litteraturen ligger till grund för de olika åtgärdsförslag som 
gavs. Studien avslutades med en analys angående hur planering och inbokning sker 
på Seldingerenheten i dagsläget och hur planering enligt befintlig teori bör gå till. 
Utifrån de teorier som presenteras gjordes en analys av vilka åtgärder som kan tas 
och hur de skulle förändra situationen på Seldingerenheten. Dock utgår analysen 
endast utifrån den planering som Seldingerenheten inte arbetar med i dagsläget. 
Detta innebär att analysen endast berör de punkter i planeringen som 
Seldingerenheten kan förändra eller som inte utförs alls.  
	

2.8.1 Intervju 
De intervjuer som genomfördes gjordes enligt Gillhams (2008) definition av en 
intervju. De frågor som ställdes var öppna vilket gjorde att respondenten kunde svara 
på frågan på det sätt som denne ansåg vara bäst. Intervjufrågorna presenteras i 
Bilaga 1. Eftersom intervjuaren kunde ställa följdfrågor och interagera med 
respondenten fanns det ett samspel mellan dem. Det fanns också ett syfte och en 
struktur på intervjuerna eftersom intervjufrågorna var förberedda innan 
intervjutillfället.  
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Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom 
Gillham (2008) menar att det ger respondenterna möjlighet att berätta vad de tycker 
är relevant kring ett ämne samtidigt som fokus ligger på det specifika ämnet. På det 
sättet kan respondenten berätta vad den tycker är viktigt inom ämnet men den kan 
inte fritt byta ämne. Samma intervjufrågor ställdes till alla respondenter inom 
samma yrkeskategori. Innan intervjun påbörjades informerades respondenterna vad 
informationen från intervjun skulle användas till och tillfrågades om de gav sitt 
medgivande till detta. Intervjufrågorna bestod delvis av huvudfrågor som ställdes i 
samma ordning till alla respondenter. Det fanns även följdfrågor till huvudfrågorna 
som ställdes om respondenten inte spontant berättat om ämnet. På detta sätt erhölls 
liknande information från alla respondenter inom samma yrkesgrupp även om de 
enskilda svaren skiljde sig åt. Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplats och i 
de flesta fall på deras kontor.  
 
För att uppnå reliabilitet i den data som samlats in vid intervjuerna fick 
respondenterna efter genomförd intervju läsa igenom den transkriberade texten från 
intervjun. Respondenten gavs då möjligheten att komma med kommentarer, 
ändringar och tillägg i texten. Detta gjordes för att säkerställa att det som sades i 
intervjun uppfattats korrekt och tolkats på rätt sätt. I de fall som respondenterna 
hade synpunkter åtgärdades dessa för att ge en korrekt bild av vad respondenten 
velat berätta. Detta ger enligt Eliasson (2013) reliabilitet till datainsamlingen då de 
som intervjuar säkerställer att de uppfattat respondenten på rätt sätt. För att öka 
validiteten i intervjuerna har de utförts enligt den litteratur om intervjuteknik som 
finns. Detta för att minimera risken att de som intervjuar påverkar respondenten. 
Intervjufrågorna baserades till stor del på den första delen i litteraturstudien för att 
säkerställa att intervjuerna gav den data som behövdes för att kunna genomföra 
studien.   
 
Både gruppintervjuer och enskilda intervjuer genomfördes. De personer som 
intervjuades presenteras i Tabell 1. Gruppintervjuerna som genomfördes bestod av 
personer som tillhör samma yrkeskategori och således har liknande kompetens. 
Gruppintervjuerna stämmer då överens med vad Gillham (2008) benämner som en 
fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervjuerna var fokuserade kring ett specifikt 
ämne och respondenterna gavs möjlighet att fritt svara på frågorna och bygga vidare 
på varandras resonemang. 
 
Tabell 1 - Titel på de som intervjuades samt det datum intervjun genomfördes 

Titel Intervjudatum Tidsåtgång (minuter) 

Vårdadministratörer 
Svikt-sektionen 

2017-04-04 30 

Vårdadministratör 
VOC-sektionen 

2017-04-03, 2017-05-10 50 
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Verksamhetschef 
Seldingerenheten 

2017-04-03 60  

Samordningsansvarig 
läkare Seldingerenheten 

2017-04-05 30 

Vårdadministratör 
Ischemi-sektionen 

2017-04-05, 2017-05-10 30 

Vårdadministratörer 
Arytmi-sektionen 

2017-04-03 45 

Vårdenhetschef 
Seldingerenheten 

2017-04-20, 2015-05-10 60 

Sjuk- och undersköterskor 
övervakningsavdelningen 

2017-03-30 60 

Verksamhetsekonom 2017-03-30 40 

 

2.8.2 Patientdata 
Den patientdata som användes kom från operationsplaneringssystemet Carath. Den 
data som användes var anonymiserad och innehöll därmed inga riktiga 
personnummer eller namn på patienterna. För att kunna urskilja patienterna från 
varandra skapades fiktiva personnummer som säkerställer att patientens identitet 
inte avslöjas. Den data som erhölls innehåller information om patienter som under 
2016 varit inskrivna på övervakningsavdelningen. Den information som finns om 
varje patient är: fiktivt personnummer, datum när de blev inskrivna på 
övervakningsavdelningen, in- respektive utskrivningstider till och från 
övervakningsavdelningen, vart remissen kom ifrån, vart patienten blev utskriven till 
(avdelning på sjukhuset eller hemmet) samt vilken vårdinsats som gjorts på 
övervakningsavdelningen och dess åtgärdskod. Däremot finns det inte information 
om mellan vilka tidpunkter patienterna är på behandling i labben. Detta gör att det 
inte går att se hur många patienter som faktiskt befinner sig på 
övervakningsavdelningen samtidigt utan endast hur många patienter som är 
inskrivna samtidigt.     
 
En deskriptiv statistisk analys genomfördes för att visa patientflödet på 
övervakningsavdelningen under 2016. Detta presenterades i frekvensdiagram där 
exempelvis antal patienter per månad, antal patienter i genomsnitt per veckodag och 
antal patienter i genomsnitt per timme visas. Dessa kategorier valdes för att de 
tillsammans ger en sammanfattande bild över hur patientflödet sett ut under 2016 
men också var för sig visar hur patientflödet sett ut i olika perioder. Detta gjordes 
genom att skapa pivottabeller i Excel. Med pivottabellerna skapades pivotdiagram 
där det exempelvis visar hur patientflödet varierar under dagen och mellan olika 
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veckodagar. Vissa värden kan inte ges direkt av pivottabellerna utan måste beräknas. 
Hur länge en patient stannar på övervakningsavdelningen (vistelsetid), ges av 
skillnaden mellan den tidpunkt som patienten anländer och den tidpunkt som 
patienten lämnar övervakningsavdelningen. Medelvärdet har beräknats genom att 
summera samtliga värden och dela med antalet datapunkter.  
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer grunderna inom logistik att presenteras, med 
fokus på planering av verksamheter. Grunderna inom logistik är ofta kopplade till 
tillverkande verksamheter och det skiljer sig en del i hur teorierna kan 
implementeras i tjänsteverksamheter såsom hälso-och sjukvård. Därför presenteras 
skillnaden mellan traditionell logistik och vårdlogistik och vad det innebär samt hur 
planeringen inom hälso- och sjukvården bör ske på de olika planeringsnivåerna. 
 

3.1 Logistik 
Enlig Olhager (2013) kan produktion inom ett företag innefatta både produktion av 
varor och av tjänster. Förutsättningarna för ett företag varierar beroende på om det 
är varuproduktion eller tjänsteproduktion. I en varuproduktion är varan fysisk och 
kan därmed lagras. I en tjänsteproduktion handlar det om immateriella varor 
(tjänster) som förbrukas direkt och därmed inte går att lagra på samma sätt. Om 
produktionen inte matchas med efterfrågan inom tjänsteproduktionen skapas köer 
och inte lager. Eftersom tjänster oftast innefattar ett möte med kunden är 
tjänsteproduktionen oftast mer personalintensiv (Olhager, 2013). Enligt Lantz (2015) 
finns det oftast en operativ del i en verksamhet där produkter genereras. Det är i den 
processen värde skapas för verksamheten och det är därför det finns en vilja att den 
operativa verksamheten ska vara effektiv. Operativa verksamheter kan vara allt från 
tillverkning och transportverksamhet till hälso- och sjukvård. För att operativa 
verksamheter ska kunna styras och uppnå effektivitet krävs information kring 
efterfrågan och verksamhetens begränsningar (Lantz, 2015). Målet för ett 
producerande företag är enligt Olhager (2013) att skapa en effektiv produktförädling 
så att lönsamhet kan uppnås. Idag behöver företag vara flexibla, ha en god 
leveransförmåga och bra kvalitet. För att det ska uppnås krävs det att företagets 
strategiska, operativa och taktiska beslut stödjer och kompletterar varandra. Företag 
behöver samtidigt ständigt arbeta med att utveckla och förbättra sina strategier, 
produkter och processer samt hur företaget styrs och planeras (Olhager, 2013).  

 
Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är logistik läran om effektiva materialflöden och 
innebär att material och produkter ska finnas på rätt plats i rätt tid. Målet med 
logistik är att öka verksamhetens konkurrenskraft och ekonomiska vinning. Logistik 
kan användas inom en verksamhet som är en del av materialflödet eller i hela 
materialflödet. Då det ofta förekommer beroenden mellan de olika delarna av flödet 
är det viktigt att förstå materialflödet i sin helhet. Logistikens uppgift är att 
koordinera, planera och organisera mellan de olika delarna inom systemet. Att endast 
organisera inom en beståndsdel görs enligt Mattsson (2002) på bekostnad av 
effektiviteten i hela systemet. Oskarsson et al. (2013) menar att logistik handlar om 
att flödena i en verksamhet ska vara kostnadseffektiva och att det samtidigt ska vara 
möjligt att anpassa dem efter varje enskild kund. För att det ska vara möjligt krävs 
det ett bra logistikarbete, där både planering och utförande av aktiviteterna sker. Det 
gäller även att kontrollera resultatet efteråt, för att ta reda på hur väl målen uppfylls. 
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Definitionen av logistik enligt Oskarsson et al. (2013) är: 
 

Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra 
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för 
att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det 
informationsflöde som behövs för att materialflödet ska fungera. 

 
Enligt Oskarsson et al. (2013) handlar logistik inom sjukvården istället om två 
huvudområden; flödet av material och flödet av patienter. Fram tills nu har mycket 
forskningen fokuserat kring flödet av material och andra produkter som är 
nödvändiga för vården. Däremot har alltmer forskning börjat fokusera på patientens 
väg genom vården och hur de olika delarna av vården ska integreras med varandra. 
Enligt Oskarsson et al. (2013) planeras oftast vårdavdelningar utifrån verksamheten 
med resursanvändning i fokus som gör att patienten kan uppleva långa vårdtider och 
dålig informationsdelning. Däremot, om planeringen hade skett utifrån patienternas 
flöde genom vården hade det kunnat ge mer effektiva vårdprocesser. Det i sin tur kan 
leda till att patienter får vård snabbare, att patientens tid inom vården kan minska 
samt minska stressen för vårdpersonalen. 
 
Oskarsson et al. (2013) menar att definitionen av vårdlogistik är: 
 

Vårdlogistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och 
kontrollera alla aktiviteter på patientens väg från vårdbegäran till avslutat 
vårdtagande för att tillfredsställa patientens vårdbehov och önskemål. 
Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att patientens 
vårdkedja ska fungera. 

 
För att en organisation och dess verksamhet ska vara effektiv menar Hicks (2007) att 
det behöver finnas goda förutsättningar för informationshantering inom 
organisationen. Oskarsson et al (2013) menar att det krävs att relevant information 
tas fram och förmedlas ut i organisationen. Om organisationen gör det finns det 
förutsättningar för att organisationen ska kunna styras och planeras på ett effektivt 
sätt. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) behövs integration inom organisationen för 
att arbetet ska kunna ske effektivt. Integration innebär hur olika funktioner inom 
organisationen samordnas och knyts samman. Integrering innebär inte endast hur 
samordning sker utan även om det finns rätt förutsättningar i 
organisationsstrukturen för att samordning ska vara möjligt. Bruzelius och Skärvad 
(2011) menar vidare att samordning och styrning i en organisation bör baseras på 
organisationens mål. Om en verksamhet ska vara effektiv behöver den vara 
målinriktad och samordnad. Det behövs därför en gemensam enhet som styr och 
samordnar organisationens beslut och handlingar. Oskarsson et al. (2013) menar att 
istället för funktionella organisationer där varje enskild enhet ser till sina egna 
intressen bör det skapas mer processorienterade organisationer. Med 
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processorienterade organisationer fokuseras det på samordning av enheter för att 
skapa ett gemensamt flöde och se till hela organisationens intresse. 
 
En viktig del inom logistik menar Ganesh et al. (2013) är informationsdelning. För att 
kunna skapa en effektiv hantering av försörjningskedjan och koordination mellan 
olika aktörer är en förutsättning att det finns en väl fungerande informationsdelning. 
Med en väl fungerande informationsdelning mellan olika aktörer fås fler indikationer 
på den förväntade efterfrågan och därmed kan produktionen anpassas efter den 
informationen. Jonsson och Mattson (2012) menar även att informationsdelningen 
kring efterfrågan inte endast bör baseras på information från orderhistorik utan att 
även information kring förväntad efterfrågan bör delas. Om företag får tillgång till 
sådan information skapas det bättre möjligheter att kunna ge god kundservice i och 
med att den förväntade efterfrågan kan tas hänsyn till redan i planeringsprocessen.  
 

3.2 Planering 
Oskarsson et al. (2013) menar att hur och när beslut tas kommer att påverka 
organisationens framtid. För att kunna ta rätt beslut är det viktigt att planera. 
Planering och beslut kan kategoriseras efter om de är strategiska, taktiska eller 
operativa beroende på när i tiden planering och beslut sker samt i vilken omfattning 
det gäller. Vissers et al. (2005) menar att de olika nivåerna bygger på varandra och 
att de beslut och den planerings som sker i föregående nivå ligger till grund för den 
planering som sker i efterkommande nivå. Det finns även kapacitetsplanering och 
materialplanering. Materialplanering är enligt Dziak (2017) ett system för att hantera 
materialtillförseln vid tillverkning för att säkerställa att rätt material finns vid rätt 
tidpunkt i rätt kvantitet. Materialplaneringen utgår från den färdiga produkten och 
säkerställer att det finns tillräckligt med råmaterial under tillverkningen men att det 
samtidigt inte införskaffas för mycket (Dziak, 2017). Enligt Lantz (2015) innebär 
kapacitetsplanering att planera och styra de olika faktorer som påverkar en 
verksamhets kapacitet. En verksamhets kapacitet innefattar dess tillgängliga resurser 
och därmed kan kapaciteten begränsa verksamhetens förutsättningar att producera. 
Om en verksamhet utför kapacitetsplanering ges det bättre förutsättningar för att 
möta efterfrågan (Lantz, 2015). 
 

3.2.1 Strategisk planering 
Enligt Grünig och Kühn (2011) är strategisk planering en systematisk process och 
innefattar en långsiktig planering för hela verksamheten/företaget. Där 
planeringsprocessen fokuserar på hur verksamhetens arbete ska fokuseras för att 
uppnå dess långsiktiga mål. Den strategiska planeringen ger enligt Chase et al. 
(2007) en långsiktig planering och strategi för hur företaget ska kunna uppnå 
kundernas behov. Bruzelius och Skärvad (2011) menar att strategisk planering 
innebär att ta fram vision, mål och strategi för verksamheten.  
 
Enligt Vissers et al. (2005) är strategisk planering den högsta av planeringsnivåerna. 
Planering på strategisk nivå innebär att skapa en långsiktig planering för att kunna ta 
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beslut inom organisationen på en mer övergripande och strategisk nivå. Med 
långsiktig planering menas att planeringen görs med en tidshorisont på mellan två till 
fem år (Vissers et al., 2005). Den strategiska planeringen borde omplaneras 
kvartalsvis eller månadsvis (Mattsson och Jonsson, 2013). Vissers et al. (2005) 
menar att den strategiska planeringen innebär att organisationen behöver ta beslut 
kring vilka tjänster som ska erbjudas. Inom organisationen behövs det då sättas mål 
för hur många patienter som ska behandlas årligen. När det gäller resurser behöver 
resursbehovet på lång sikt identifieras och det behövs specificeras vilka resurser som 
är centralt styrda samt hur samarbete kring gemensamma resurser ska hanteras. När 
det gäller patientflödet behöver organisationen bestämma vilka patientgrupper som 
ska behandlas. Den strategiska planeringen innebär alltså att ta mer övergripande 
beslut kring vilka patientgrupper som ska behandlas och vilka resurser som ska 
finnas tillgängliga. Vidare menar Vissers et al. (2005) att organisationen på en 
kortare tidshorisont, mellan ett till två år, behöver ta beslut kring antal patienter som 
kan behandlas och hur mycket resurser som finns att tillgå. Det innebär att 
organisationen behöver planera kring antal patienter i varje patientgrupp och hur 
mycket resurser som finns att tillgå för varje patientgrupp (Vissers et al., 2005).  
 
Den strategiska planeringen inom sjukvården menar Hulshof et al. (2012) innefattar 
beslut om hur mycket och vilken typ av vård som ska erbjudas inom en region. En 
organisation behöver också bestämma vilken typ av behandling som ska erbjudas 
patienterna. Det kan även innefatta beslut om vilken typ av utrustning som ska finnas 
tillgänglig inom organisationen eller på vårdavdelningen. När organisationen 
bestämt vilken typ av behandlingar som ska erbjudas behöver de också bestämma 
hur många ingrepp och närmare specificera vilken typ av ingrepp som ska kunna 
erbjudas. Vidare menar Hulshof et al. (2012) att kapaciteten på en kirurgisk 
vårdavdelning behöver dimensioneras. Detta innebär att kapaciteten för de olika 
resurserna måste anpassas till patientefterfrågan. Eftersom kapacitetsplaneringen för 
de olika resurserna är kopplade till varandra är det viktigt att koordinera dessa 
beslut, både inom vårdavdelningen och utåt mot andra avdelningar. Om dessa beslut 
koordineras kan vårdavdelningens prestation förbättras. De resurser som behöver 
dimensioneras är bland annat: operationssalar, för- och eftervårdsavdelningar, 
utrustning och personal. Hur vårdavdelningen är utformad behövs också ses över, så 
att antal operationer som kan utföras maximeras (Hulshof et al., 2012).  
 
Enligt Li et al. (2017) och Aringhieri et al. (2015) kan planering av operationer göras i 
tre steg. Enligt Aringhieri et al. (2015) sker det första steget på en mer strategisk och 
generell nivå. Då klargörs avdelningens förutsättningar angående hur många 
operationssalar som finns, antal operationstimmar i varje sal samt en fördelning av 
salar och timmar mellan olika sorters ingrepp. Detta steg innebär dessutom enligt Li 
et al. (2017) att en långsiktig grovplanering görs där antalet operationstimmar 
bestäms utifrån behovet från patienter. 
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3.2.2 Taktisk planering 
Enligt Hulshof et al. (2013) görs den taktiska planeringen för varje enskild avdelning 
på ett sjukhus. Den taktiska planeringen är ett verktyg för att möta de strategiska mål 
som finns för verksamheten. Taktisk planering innebär att ta fram planer för en 
kortare tidsperiod för verksamheten. Det kan innebära planering av patienter, genom 
att försöka matcha efterfrågan hos patienterna med tillgängliga resurser på 
avdelningen. Hulshof et al. (2013) menar vidare att det med taktiska planer även går 
att förutse förändringar i efterfrågan. Genom taktisk planering kan vårdavdelningen 
korta ner sina väntetider och uppnå högre beläggningsgrad. Enligt Olhager (2013) 
innebär taktisk planering att planera och ta beslut kring verksamhetens kapacitet och 
material. Enligt Mattsson och Jonsson (2013) borde den taktiska planeringen ses 
över och omplaneras varje månad eller vecka. Enligt Chase et.al (2007) sker den 
taktiska planeringen på en medellång tid framåt för att planera exempelvis hur 
mycket personal som behövs eller när material behövs.  
 
Enligt Vissers et al. (2005) sker den taktiska planeringen för tre månader till ett år 
framåt i tiden. Planeringen på den taktiska nivån innebär att besluta kring antal 
patienter i de olika patientgrupperna. Det innebär att information kring förväntat 
antal patienter per patientgrupp för den kommande perioden behövs. Det behövs 
även information om det finns några kapacitetsbegränsningar för varje patientgrupp. 
Denna information behövs för att kunna planera och besluta kring fördelningen av de 
gemensamma resurserna. På en kortare tidshorisont, några veckor upp till tre 
månader menar Vissers et al. (2005) att riktlinjer för planeringen av de olika 
patientgrupperna behöver tas fram. Med hjälp av planerat antal patienter för en viss 
tidsperiod framåt kan det skapas olika restriktioner för utformningen av 
patientflödet. Detta innebär att planering av patientflödet för de olika 
patientgrupperna kan ske efter vilka resurser som krävs och vilka resurser som finns 
tillgängliga (Vissers et al., 2005).  
 
Enligt Hulshof et al. (2012) består en kirurgisk process av tre steg. Dessa steg är 
preoperativ vård, operation och postoperativ vård. På den taktiska nivån ska 
patientflödet genom dessa steg designas med målet att öka resursanvändningen. 
Planering på den taktiska nivån innefattar att ta beslut om kapacitetsfördelning där 
vårdavdelningens kapacitet fördelas rättvist mellan de olika patientgrupperna. 
Vanligtvis sker kapacitetsfördelningen genom att skapa blockscheman som sker i tre 
steg. Först måste patientgrupper identifieras, sedan fördelas kapaciteten, som oftast 
är operationstider, mellan de olika patientgrupperna och i det sista steget ges blocken 
specifika datum och tider (Hulshof et al. 2012). Enligt Li et al. (2017) innebär den 
taktiska delen inom operationsplanering att antalet operationstimmar fördelas 
mellan olika behandlingar och operationsteam. Enligt Aringhieri et al (2015) skapas 
då ett tidsschema med olika block, där blocken delas upp mellan olika sorters 
ingrepp. Hulshof et al. (2012) menar att patientgrupperna ofta fördelas efter diagnos 
eller vilka resurser som krävs för att behandla dem. När ett blockschema skapas 
måste ett antal faktorer övervägas, faktorer såsom variation i efterfrågan, antal 



	 17 

operationssalar, personal och behov av utrustning. Blockscheman är ofta cykliska och 
bidrar till att efterfrågan blir mer förutsägbar och att vårdavdelningar därmed kan 
skapa en högre utnyttjandegrad på sina resurser (Hulshof et al., 2012). 
 
Enligt Hulshof et al. (2012) innebär den taktiska planeringen också att omfördela 
kapacitet vid förändringar i efterfrågan. Det är också viktigt att fördela ut den 
kapacitet som är outnyttjad. Ju tidigare den outnyttjade kapaciteten fördelas desto 
bättre kan denna kapacitet användas. I den taktiska planeringen ingår dessutom att 
bestämma regler för hur patienter ska bokas in från de olika patientgrupperna. Hur 
patienter bokas in på en vårdavdelning påverkar resursutnyttjandet och hur mycket 
personalen trivs. Om antalet operationer är jämnt över veckan minskar det 
variationen i utnyttjandet av kirurgisk utrustning och vårdplatser i för- och 
eftervårdsavdelningar. Vidare menar Hulshof et al. (2012) att den taktiska 
planeringen även innefattar schemaläggning där det bestäms hur långa skiften ska 
vara och hur många som ska arbeta varje skift för att kunna möta patientefterfrågan. 
Om efterfrågan är ojämn över dagen kan mängden personal varieras med hjälp av 
olika start- och sluttider på skiften för att se till att mängden personal är anpassat 
efter antal patienter (Hulshof et al., 2012).  
 

3.2.3 Operativ planering 
Operativ planering som är den lägsta planeringsnivån menar Vissers et al. (2005) 
handlar om att planera för kommande dagar upp till veckor. Den operativa 
planeringen handlar om att schemalägga patienterna enligt de riktlinjer som tagits 
fram i de tidigare nivåerna. Utefter schemaläggningen av patienterna gäller det även 
att planera så att rätt resurser finns tillgängliga. I operativ planering ingår även att 
planera för de övriga dagliga aktiviteter som sker för att vård ska kunna ges (Vissers 
et al., 2005). Enligt Mattsson och Jonsson (2013) borde planeringen på den operativa 
nivån omplaneras varje vecka eller varje dag.  
 
Enligt Hulshof et al. (2012) innefattar den operativa planeringen inom sjukvården att 
tilldela personal till de olika arbetspassen. Kirurgiska ingrepp planeras också in till en 
specifik dag och tid. Planeringen av de kirurgiska ingreppen påverkas av ett antal 
varierande faktorer såsom hur lång tid för- och eftervård tar, hur lång tid operationen 
tar och hur många akuta patienter som kommer. Denna planering delas ofta upp i 
fyra steg. Det första steget är att den planerade längden på ett kirurgiskt ingrepp 
bestäms. Andra steget innebär att ett datum och en operationssal tilldelas till en 
patient från väntelistan. Det tredje steget innebär att det bestäms i vilken ordning de 
olika ingreppen ska ske i en specifik operationssal. Slutligen, i det fjärde steget 
bestäms starttider för alla ingrepp. Hulshof et al. (2012) menar att antal akuta 
patienter spelar en stor roll i hur väl den kirurgiska planeringen kan utföras. Detta 
innebär att det är viktigt att få kunskap om hur många akuta patienter som förväntas 
komma för att minska den påverkan de kan få på den planering som gjorts. De akuta 
patienterna behandlas antingen på reserverad tid för akuta patienter eller på tid som 
tas från de elektiva patienterna. När planeringen störs under dagen av en oförutsedd 
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händelse är det viktigt att planera om för att minska väntetiden för patienterna och 
övertid för personalen. Detta kan göras genom att flytta operationer mellan olika 
salar eller att försena, ställa in eller boka om operationer. Personalplaneringen kan 
också behöva justeras på grund av oförutsedda variationer i patientefterfrågan. Detta 
kan göras genom att ha deltidspersonal, jourpersonal eller att arbeta på övertid 
(Hulshof et al., 2012).    
 
Det tredje och sista steget inom operationsplanering är enligt Li et al. (2017) en 
kortsiktig planering där ett detaljerat schema för de olika operationssalarna 
förbereds. Det detaljerade schemat innehåller information om vilken behandling som 
ska utföras, start- och sluttider och uppskattade behandlingstider (Li et al., 2017). 
Enligt Aringhieri et al. (2015) tilldelas varje enskild operation ett tidsblock i schemat. 
I den planeringen ingår det även att planera vilka resurser som behövs vid varje 
enskild operation (Aringhieri et al., 2015). 
 

3.2.4 Kapacitetsplanering 
Att effektivt hantera patientflödet har enligt Litvak (2005) blivit allt viktigare. Detta 
eftersom det blir alltmer vanligt med en obalans mellan patientefterfrågan och 
sjukhusets kapacitet. Denna obalans kan bidra till att sjuk- och undersköterskorna 
har för många patienter, minskad vårdkvalitet och höga vårdkostnader. Litvak (2005) 
menar att det finns två typer av variation i efterfrågan, den slumpmässiga och den 
systematiska. Ett sätt att hantera obalansen mellan efterfrågan och kapacitet är att 
hantera den systematiska efterfrågan. Den måste då identifieras och minimeras eller 
elimineras. Om den systematiska variationen i efterfrågan minskar kan sjukhuset ha 
en högre beläggningsgrad utan att gå över dess kapacitetstak. Att bemanna 
vårdavdelningen efter när det är som flest patienter ger ett stort överflöd i kapacitet 
de tider när det är färre patienter. Däremot, att bemanna efter en lägre nivå än den 
högsta bidrar till att sjuk- och undersköterskorna får en för stor arbetsbelastning när 
det är som flest patienter vilket bidrar till en ohållbar arbetssituation och en sämre 
vårdkvalitet. När den systematiska variationen tas bort försvinner också många av 
topparna och dalarna i patientflödet. Det som finns kvar då är den slumpmässiga 
variationen. För att kunna bemanna efter den slumpmässiga variationen borde ett 
”sköterska per patient”-förhållande bestämmas och schemaläggning av personal bör 
utgå ifrån detta (Litvak, 2005). 
 
The Health Foundation (2013) menar att sjukvården inte lyckas skapa kapacitet när 
behovet uppstår. Detta beror på att planeringen inom sjukvården grundar sig på att 
den genomsnittliga kapaciteten förväntas möta den genomsnittliga efterfrågan. Att 
kapacitetsplaneringen grundar sig på att möta den genomsnittliga efterfrågan 
innebär att köer uppstår om efterfrågan är högre än genomsnittet och att förlorad 
kapacitet gås miste om efterfrågan är mindre än genomsnittet. Vid 
kapacitetsplanering behövs variation i efterfrågan tas hänsyn till. The Health 
Foundation (2013) menar att variationen i efterfrågan kan hanteras genom att 
planera för lite mer kapaciteten än vad behovet i efterfrågan är. 



	 19 

Enligt Lantz (2015) har en verksamhet oftast ett begränsat antal resurser som kan 
användas, både material och arbetskraft. Kapacitetsplanering kan ske både kort-och 
långsiktigt (Lantz, 2015). Enlig Olhager (2013) bör hänsyn tas till om det finns en 
betydande kapacitetsbegränsning. Kapaciteten i en verksamhet kan exempelvis bero 
på vilken utrustning som finns, hur mycket personal som arbetar och antal 
arbetsskift. Chase et.al (2007) menar att kapacitetsplanering skiljer sig en del mellan 
tillverkande företag och tjänsteföretag. De menar att tjänsteverksamheter är mer 
beroende av att kapaciteten finns vid rätt tidpunkt när behovet finns. I 
tjänsteverksamheter behöver även kapaciteten finnas när konsumenten efterfrågar 
den eftersom en tjänst oftast används i samspel mellan leverantören och kunden. 
Detta innebär att efterfrågan blir svårare att hantera och mer instabil i 
tjänsteverksamheter samt att utnyttjandet av resurserna påverkar kvaliteten på 
tjänsten direkt (Chase et al., 2007). 
 

3.2.5 Sammanfattning av planeringsteorierna 
De olika planeringsteorierna som presenterats i den teoretiska referensramen 
sammanfattas i Tabell 2 och Figur 2. Sammanfattningen syftar till att ge en tydligare 
bild av hur teorierna menar att planering bör ske på de olika planeringsnivåerna. 
Utöver den planering som bör ske på de olika planeringsnivåerna behöver även 
planeringen och inbokningen av patienter delas mellan samtliga berörda parter. 
 
Tabell 2 - Sammanfattning av de olika planeringsnivåerna och dess innebörd 

Planeringsnivå Tidshorisont Frekvens Planeringsobjekt 

Strategisk 1 år - uppåt Kvartalsvis/
månadsvis 

Långsiktigt resursbehov 
Totalt antal patienter 
Hantering av gemensamma resurser 
Patientgrupper 

Taktisk Månader - 1 år Månadsvis/
veckovis 

Förväntat antal patienter 
Kapacitetsbegränsningar 
Kapacitetsfördelning 
Riktlinjer för patientflödet 
Schemaläggning av personal 

Operativ Dagar - veckor Veckovis/ 
dagligen 

Schemalägga patienter för 
behandling  
Planera för rätt resurser 
Planera dagliga aktiviteter 
Uppdatera planering  
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4 Empiri 
Empirin innefattar en beskrivning av arbetet på Seldingerenheten, med fokus på den 
dagsjukvård som bedrivs på övervakningsavdelningen. Den innefattar även en 
beskrivning av hur planering och inbokning av patienter sker på Seldingerenheten i 
dagsläget samt hur övervakningsavdelningen påverkas av planeringen. Texten är 
baserad på de intervjuer som genomförts med de olika yrkeskategorierna som är 
verksamma vid Seldingerenheten. Diagrammen är baserade på den patientdata från 
år 2016 som tillhandahållits från operationsplaneringssystemet Carath. 
 

4.1 Den studerade verksamheten 
Universitetssjukhuset i Linköping tillhör Region Östergötland och består av fem 
enheter som utför länsöverskridande specialistsjukvård. En av dessa enheter är 
Hjärt- och medicincentrum (HMC) där hälso- och sjukvård bedrivs inom bland annat 
hjärt- och kärlsjukdomar (Region Östergötland, 2017a). Hjärt- och medicincentrum 
består av flera olika kliniker, däribland Kardiologiska kliniken (Figur 2). 

Enligt Region Östergötland (2016a) behandlas hjärtsjukdomar vid den kardiologiska 
kliniken och det bedrivs både akutvård och elektiv vård. De flesta patienter som 
behandlas på kardiologiska kliniken har en ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, klaffel 
eller rytmrubbningar. Den kardiologiska kliniken består av en hjärtmedicinsk 
intensivvårdsavdelning (HIA), vårdavdelning 7 och 8 som är akut- respektive 
elektivvårdsavdelning, kardiologmottagningen där behandling och utredningar av 
hjärtsjukdomar sker samt Seldingerenheten där kateterburna ingrepp och 
operationer sker (Figur 3) (Region Östergötland, 2016a). 
 
 
 

 

	

	

 
Enligt Region Östergötland (2016b) har Seldingerenheten hela sydöstra 
sjukvårdsregionen som upptagningsområde, vilket innefattar Kalmar län, Jönköpings 
län och Östergötlands län. På Seldingerenheten sker undersökningar och ingrepp 

Figur 3 - Organisationskarta Kardiologiska kliniken (Region Östergötland, 2016a) 

Figur 2 - Organisationskarta för Hjärt- och medicincentrum (Verksamhetschefen, 2017) 
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med avancerad kateterteknik för att behandla hjärt- och kärlsjukdomar (Region 
Östergötland, 2016b). Seldingerenheten är en multidisciplinär verksamhet vilket 
innebär att flera olika kliniker är verksamma under en och samma enhet där 
gränsöverskridande arbete sker mellan dem. Några av de kliniker som är verksamma 
på Seldingerenheten är kardiologiska kliniken, fysiologiska kliniken, thorax-
kärlkliniken samt röntgenkliniken.1 Seldingerenheten är uppdelad i olika sektioner, 
efter vilken typ av ingrepp och behandling som ska genomföras. De fyra sektionerna 
är ischemi (patienter med kranskärlssjukdomar), VOC (patienter med klaffel), arytmi 
(patienter med rytmrubbningar) och hjärtsvikt (patienter med hjärtsvikt).2  
 
Seldingerenheten består av åtta olika laboratorier, varav ett är beläget på 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping (Region Östergötland, 2016b). I laboratorierna sker 
ingrepp och undersökning av patienten. Många av de ingrepp som utförs kräver 
specialutrustning, vilket innebär att det finns olika utrustning i de olika labben. De 
olika ingrepp och undersökningar som utförs kan därmed endast ske i de labb där 
rätt utrustning finns. Det innebär att de olika laboratorierna är uppdelade beroende 
på vilken typ av ingrepp eller undersökning som kan ske där. I labb 1 och 2 utförs 
ballongvidgningar, inläggning av stentar och även i vissa fall borrning av stängda 
eller förträngda kranskärl. I labb 3 och 4 behandlas patienter med förträngningar, 
utbuktningar eller blödningar från kroppens blodkärl, förutom hjärt- eller hjärnkärl. 
I labb 5, 6 och 8 utförs behandlingar av hjärtrytmrubbningar (1177.se, u.å). Figur 4 
presenterar hur Seldingerenheten är uppbyggd, med de olika labben och 
planeringsgrupper. I Seldingerenhetens styrgrupp sitter centrumchefen samt 
ekonomichefen för HMC, centrumchefen för diagnostikcentrum, 
verksamhetscheferna för kardiologen, thorax-kärl, röntgen, fysiologiska kliniken 
samt den samordningsansvarige läkaren på Seldingerenheten.3 

																																																								

1 Verksamhetschef Seldingerenheten 
2 Samtliga vårdadministratörer 
3 Verksamhetschef Seldingerenheten 

Figur 4 - Organisationskarta Seldingerenheten (Verksamhetschefen, 2017) 
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När patienter ska genomgå ett ingrepp eller en undersökning på Seldingerenheten (i 
något av labben) krävs det både för- och eftervård. På Seldingerenheten kan för- och 
eftervård antingen ske på avdelning 7, 8, 78 eller HIA om patienten behöver vara 
inneliggande eller på övervakningsavdelningen som är en typ av dagsjukvård där 
patienten behandlas polikliniskt. Att övervakningsavdelningen bedriver dagsjukvård 
innebär att avdelningen endast har öppet 07:00-16:00, helgfri måndag till fredag och 
därmed att patienter endast kan behandlas över dagen.4 Sjuk- och undersköterskorna 
på övervakningsavdelningen har sagt att sista patienten kan komma 14:30 för att de 
ska hinna ta hand om patienterna innan övervakningsavdelningen stänger för dagen.5 
På övervakningsavdelningen ska grundbemanningen vara fem stycken måndag till 
torsdag och tre stycken på fredagar. Övervakningsavdelningen bemannas efter 
tanken om att det ska vara full beläggning på avdelningen. Grundbemanningen är 
baserad på erfarenhet och inte på statistik om hur mycket patienter som kommer till 
övervakningsavdelningen. På övervakningsavdelningen finns det 14 vårdplatser varav 
åtta vårdsängar och sex vilstolar.6 År 2016 hade övervakningsavdelningen totalt 3 501 
vårdhändelser varav 1 205 inskrivningssamtal (Region Östergötland, 2016c). 
Inskrivningssamtalen är en patientgrupp som kommer till övervakningsavdelningen 
som sedan ska läggas in på vårdavdelning 7 eller 8.  
 
Eftersom övervakningsavdelningen stänger på eftermiddagen kan patienterna endast 
vistas där under dagen. Det innebär att när en patient fått eftervård på 
övervakningsavdelningen skrivs de antingen ut och kan gå hem eller förflyttas till en 
annan vårdavdelning på sjukhuset. Patienter kan komma till 
övervakningsavdelningen både dagen innan undersökning eller ingrepp ska ske för 
att göra förberedande undersökningar och ta prover eller samma dag för att få för- 
och eftervård i samband med ingreppet eller undersökningen i labben. Vilken tid 
patienten kommer till övervakningsavdelningen beror på vilken behandling som ska 
utföras och vilken förvård behandlingen kräver. Efter att patienten behandlats i 
labben kommer de tillbaka till övervakningsavdelningen för att få eftervård. Hur lång 
eftervård och observation som krävs beror på vilket ingrepp eller vilken 
undersökning som patienten genomgått och hur denne mår.7 
 

4.2  Det dagliga arbetet på övervakningsavdelningen 
På övervakningsavdelningen börjar arbetsdagen vid 07:00. De sjuk- och 
undersköterskor som ska arbeta under dagen samlas först gemensamt för att gå 
igenom dagen och vilka patienter som är inplanerade att komma. De skriver ut olika 
listor på de patienter som ska komma under dagen. De skriver upp vilka som 
kommer till övervakningsavdelningen och behöver sängplatser på en tavla, där det 
står vilken patient det är och lite kort information om vilken behandling som den ska 
genomgå. De har även en lista med inskrivningssamtal för de patienter som ska 

																																																								

4 Vårdenhetschef Seldingerenheten 
5 Sjuk- och undersköterskorna på övervakningsavdelningen 
6 Vårdenhetschef Seldingerenheten 

7 Sjuk- och undersköterskorna på övervakningsavdelningen 
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skrivas in till vårdavdelning 7 eller 8. Sedan har de en tredje lista för de patienter som 
ska genomgå förberedande undersökningar på andra vårdavdelningar på sjukhuset. 
När de går igenom dagen försöker de att fördela arbetet efter de olika huvudspår som 
finns. Det är en som är koordinator för dagen vilket innebär att den har lite mer 
övergripande ansvar och tar hand om eventuella frågor som uppkommer. Den andra 
fördelningen innebär att några har huvudansvar för övervakningssalen, några för 
inskrivningssamtalen och några för polikliniska patienter, VOC och ablationer. På 
övervakningsavdelningen arbetar både sjuksköterskor och undersköterskor. 
Sjuksköterskorna är de som har medicineringsansvar, utöver det sker mycket av 
arbetet på övervakningsavdelningen både av sjuksköterskor och undersköterskor 
tillsammans.8 
 
När en patient kommer till Seldingerenheten registreras den först av en sekreterare 
som därefter meddelar övervakningsavdelningen att patienten har kommit och då tar 
sjuk- och undersköterskorna där över. Om flera patienter kommer samtidigt försöker 
de prioritera vilka som behöver tas hand om först. På övervakningsavdelningen har 
sjuk- och undersköterskorna hand om inskrivningssamtal för de patienter som ska 
skrivas in till vårdavdelning 7 eller 8. Detta innebär att patienter som ska vårdas på 
vårdavdelning 7 eller 8 först kommer till övervakningsavdelningen där 
inskrivningssamtal sker och prover tas för att sedan följas av sjuk- och 
undersköterskorna på övervakningsavdelningen till vårdavdelning 7 eller 8. Eftersom 
att övervakningsavdelningen har mycket att göra i början på veckan och att 
vårdavdelning 8 är tom när de öppnar på måndagen har en del av 
inskrivningssamtalen förflyttats till vårdavdelning 8 som tar hand om dem istället. 
Övervakningsavdelningen har även hand om de patienter som kommer någon dag 
innan de ska genomgå en undersökning eller ingrepp i labben för andra förberedande 
undersökningar eller röntgen på andra vårdavdelningar på sjukhuset. Dessa patienter 
kommer först till övervakningsavdelningen och därefter hjälper sjuk- och 
undersköterskorna dem till rätt vårdavdelning. För de patienter som ska genomgå 
behandling i labben ges förvård genom att genomföra olika kontroller och ta prover, 
sätta nål och ta EKG. Exakt vilken förvård som ges beror på vilket ingrepp patienten 
ska genomgå. Proverna får sjuk- och undersköterskorna sedan själva gå och lämna då 
det inte finns någon rörpost, vilket innebär att det kan bli flera vändor för varje 
patient. Patienten vistas på övervakningsavdelningen ända tills de ska behandlas på 
labben. När patienten ska behandlas i labben kommer labbpersonalen och hämtar 
dem och tar dem till labben. Patienterna får inte en fast tid till labben utan 
labbpersonalen avgör själva i vilken ordning och när patienterna ska behandlas. Efter 
att en patient har genomgått behandling i labben kommer de tillbaka till 
övervakningsavdelningen för eftervård. Eftervården innebär att patienten observeras, 
vissa patienter kräver även hjärtövervakning och sedan får patienten vänta tills 
läkaren bedömer att de kan få gå hem. En sammanfattning av patientflödet på 
övervakningsavdelningen presenteras i Figur 5.9 

																																																								

8 Sjuk- och undersköterskorna på övervakningsavdelningen 
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Figur 5 - Patientflödet på övervakningsavdelningen 

Mycket av arbetet på övervakningsavdelningen innebär även att söka doktorer och att 
försöka anpassa deras besök med patienterna samt att informera labben när en 
patient är klar för att kunna behandlas där. Sjuk- och undersköterskorna hjälper även 
andra som letar efter saker eller undrar över något. Eftersom 
övervakningsavdelningen har vissa specifika resurser händer det att de behöver 
hjälpa andra enheter med prover. Om en patient ska till sitt hemsjukhus beställer 
sjuk- och undersköterskorna på övervakningsavdelningen ambulanstransport och 
meddelar patientens hemsjukhus om hur det har gått för patienten. Sjuk- och 
undersköterskorna behöver även se till att det finns fika och smörgåsar till 
patienterna som ska vårdas under dagen och de beställer lunch till de patienter som 
är på övervakningsavdelningen över lunchtid.10 
 

4.3  Planering på Seldingerenheten 
På Seldingerenheten finns det en styrgrupp där mer strategisk planering sker 
gällande större investeringar på lång sikt. Det finns även ett Seldingerråd där 
planering på en mer medellång tidshorisont sker gällande exempelvis 
förbrukningsmaterial.11 Seldingerrådet är också till för att lösa vardagliga problem 
och informera medarbetarna om aktuella händelser. Det är meningen att de 
ansvariga för de olika klinikerna ska vara med men det sker sällan på grund av 
tidsbrist.12 Det är även i Seldingerrådet det initieras om det finns behov för större 
investeringar som sedan tas vidare upp till styrgruppen. På Seldingerenheten har de 
även arbetsplatsmöten där mer kortsiktig planering och operativa frågor diskuteras 
angående det dagliga arbetet.13 Arbetsplatsmötena är till för dem som arbetar på 
Seldingerenheten men oftast är endast personal från den Kardiologiska kliniken 
närvarande.14 Vårdadministratörerna för kardiologiska kliniken har ett gemensamt 
planeringsmöte en gång i månaden där det informeras kring vårdplatser och 
liknande. På dessa möten tas det även upp och diskuteras kring rutiner, riktlinjer, 
utbildningar och gemensam planering. I varje sektion sker även interna 
planeringsmöten med vårdadministratörerna inom sektionen. På dessa möten sker 
mer ingående planering kring det dagliga arbetet inom sektionen.15 I dagsläget sker 
det ingen gemensam och övergripande planering av patienter för hela 
Seldingerenheten, utan varje sektion gör sin egen planering för de kommande 
veckorna (Figur 6). Detta innebär att de fyra sektionerna gör varsina planeringar 
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15 Vårdadministratör VOC-sektionen och ischemisektionen 
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utan vetskap om hur de andra sektionerna planerar och bokar in patienter. 
Planeringen baseras inte på hur det påverkar Seldingerenheten i sin helhet eller 
övervakningsavdelningen som är en gemensam resurs. Detta eftersom att det i 
dagsläget inte finns några gemensamma riktlinjer eller en kalender där alla sektioner 
kan se alla inbokade patienter på Seldingerenheten. En anledning till att det inte 
finns gemensamma riktlinjer för planering av patienter kan eventuellt vara att det 
ännu inte är bestämt om de olika klinikerna vid Seldingerenheten ska samarbeta eller 
ej.16 
 
 

 

 

 

 

Figur 6 - En tidslinje med de olika planeringsnivåerna på Seldingerenheten 

Det finns uppsatta mål för hur många patienter som ska behandlas på 
Seldingerenheten per år. Målet för antal behandlingar är till för att hantera 
vårdköerna och se till att dessa inte blir för långa. Utefter det har labben lagt en fast 
kapacitet för hur många patienter som kan behandlas under de olika dagarna. 
Planeringen på labben syftar till att försöka utnyttja den kapaciteten fullt ut varje dag. 
Varje sektion planerar för sin egen verksamhet.17 De olika vårdadministratörerna för 
de fyra sektionerna brukar normalt sett planera för de kommande 14 dagarna. Det 
innebär att läkaren bedömer utifrån en väntelista vilken patient som ska behandlas 
vilken dag under dessa 14 dagar. Planeringen kan dock förändras kort tid inpå, om 
patientens tillstånd kräver det eller om läkaren vill göra om planeringen av andra 
orsaker. Om planeringen förändras med kort varsel, exempelvis samma dag, är det 
ofta labben själva som sköter omplaneringen och då är inte vårdadministratörerna 
inblandade.18 I dagsläget får sjuk- och undersköterskorna reda på vilka patienter som 
ska komma till övervakningsavdelningen samma dag som de kommer. Enligt dem 
skulle det inte göra någon skillnad om de fick reda på inplanerade patienter tidigare, 
eftersom planeringen ofta ändras under tiden.19 
 
Varje sektion på Seldingerenheten har olika vårdadministratörer som sköter 
inbokningen av patienter. De sköter inbokning för hela Seldingerenheten och det 
innebär att patienten antingen kan komma via övervakningsavdelningen eller via en 
vårdavdelning. Remisser på patienter som kan behöva vård på Seldingerenheten 
kommer antingen internt från en annan vårdavdelning på sjukhuset, regionalt från 
en annan vårdgivare inom regionen eller ifrån hela Sverige. När en remiss kommer 

																																																								

16 Samordningsansvarig läkare Seldingerenheten 

17 Vårdenhetschef Seldingerenheten 
18 Samtliga vårdadministratörer 
19 Sjuk- och undersköterskorna på övervakningsavdelningen 
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till vårdadministratörerna registrerar de dem i Cosmic (patientjournalsystem) och 
Carath. Därefter läggs remissen till rätt läkare som bedömer remissen. Det innebär 
att läkaren bedömer vilka undersökningar eller behandlingar som patienten behöver. 
Det är även läkaren som bedömer prioritet på patienten och när den bör bokas in för 
behandling. Efter vad läkaren bedömt ska genomföras och när, bokar 
vårdadministratörerna in patienten och skriver remisser för de undersökningar som 
behöver genomföras innan. Beroende på vilka undersökningar som ska genomföras 
kan patienten bokas in i Cosmic, Carath, PAF (patientadministrativt system för 
fysiologiska kliniken), RIS (röntgeninformationssystem) och AblaCure (databas för 
ablationspatienter). När en patient bokas in för behandling i labben, bokas de endast 
in på den dag behandling ska ske och tilldelas därmed ingen specifik tid för när 
behandling ska ske. Den detaljerade tidsplaneringen för när en patient ska behandlas 
i labben görs av de som arbetar i labben själva.20  En sammanfattning av de olika 
stegen i inbokningsprocessen, från inkommen remiss till detaljerad tidsplanering 
presenteras i Figur 7.  
 
 

 

 

 

 

  
Figur 7 - En tidslinje över inbokningsprocessen av patienter 

Arytmisektionen har fasta tider i labben som de kan boka in patienter på, vanligtvis 
en förmiddagstid och en eftermiddagstid.21 Arytmisektionens schema för labben kan 
ses i bilaga 2. På VOC-sektionen bokas de polikliniska patienterna in på 
Seldingerenheten 45 minuter till en timme innan undersökning. På förmiddagen har 
de inga begränsningar för när de får boka in patienter men på eftermiddagen är det 
sagt att de kan boka in patienter vid varje halvtimme. Anledningen till att de inte fått 
restriktioner gällande hur många patienter som kan bokas in per dag är att de endast 
bokar in patienter till Seldingerenheten och inte specifikt till 
övervakningsavdelningen. Antalet patienter kan dock begränsas av labben eller 
vårdplatser på andra vårdavdelningar.22 På hjärtsviktsektionen får de fasta tider från 
VOC-sektionen som de kan boka in sina patienter på. Dessa patienter kallas då en 
timma innan undersökning.23 Vårdadministratörerna på ischemisektionen har fasta 
tider som en patient kan kallas till övervakningsavdelningen per dag. Dessa tider är 
07:00, 07:30 och 08:00. Det är den samordningsansvarige läkaren som bestämmer 
hur många patienter som får kallas från ischemisektionen per dag.24 Hur många 
																																																								

20 Samtliga vårdadministratörer 
21 Vårdadministratör arytmisektionen 
22 Vårdadministratör VOC-sektionen 
23 Vårdadministratör hjärtsviktsektionen 
24 Vårdadministratör ischemisektionen 
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patienter de kan kalla beror på antalet labb som sektionen har tillgång till den 
dagen.25 I övrigt kallas patienterna till övervakningsavdelningen en viss tid, de flesta 
på morgonen mellan 07:00-08:00, samt några lite senare på förmiddagen vid 10:00-
11:00 om patienten exempelvis har en längre resväg till sjukhuset. Eftersom 
vårdavdelning 8 endast har öppet måndag till torsdag innebär det att de flesta 
inskrivningssamtalen för de patienter som ska vårdas på vårdavdelning 8 bokas in i 
början på veckan. Detta för att patienten ska hinna vårdas under vårdavdelningens 
öppettider, annars behöver de förflyttas till någon annan vårdavdelning.26  
 

4.4 Planeringens effekter på övervakningsavdelningen 
Patientflödet på övervakningsavdelningen har under 2016 varit relativt jämnt och alla 
månader utom juli har haft mellan 250–350 vårdhändelser. Under juli har det varit 
minst antal vårdhändelser, 185 stycken (Figur 8). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	

 

Figur 8 - Totalt antal patienter per månad 

I Figur 9 presenteras antal patienter i genomsnitt per veckodag med 
standardavvikelse. I genomsnitt har övervakningsavdelningen mer än dubbelt så 
många patienter i början på veckan än i slutet på veckan. Detta innebär att 
patientflödet på övervakningsavdelningen blir ojämnt över veckan och mellan de 
olika veckodagarna. Utöver att patientflödet är ojämnt händer det även att 
grundbemanningen av olika anledningar inte hålls. Detta innebär att de kan vara 
färre som arbetar i början på veckan än vad de är i slutet och att bemanningen 
därmed inte alltid matchas med patientflödet.  
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Figur 9 - Antal patienter i genomsnitt per veckodag 

Antal patienter som kommer till övervakningsavdelningen varierar även mycket 
mellan de olika veckodagarna. Figur 10 visar minimalt och maximalt antal patienter 
som varit på övervakningsavdelningen per veckodag. Som Figur 10 visar finns det en 
stor skillnad i hur många patienter som har varit på övervakningsavdelningen under 
samma veckodag. Till exempel kan det från en måndag till en annan skilja 20 
patienter. Eftersom bemanningen per veckodag är fast men antal patienter per dag är 
varierande innebär det att arbetsbelastningen för sjuk- och undersköterskorna blir 
väldigt varierande. Enligt vårdenhetschefen på Seldingerenheten är den övre gränsen 
okänd för hur många patienter som kan vistas på övervakningsavdelningen 
samtidigt. Maxkapaciteten för övervakningsavdelningen skulle kunna ges av en så 
kallad vårdtyngdsmätning där det kvantifieras hur mycket vård de olika 
patientgrupperna kräver och därmed hur mycket resurser som krävs för att kunna 
vårda patienterna.27 Sjuk- och undersköterskorna som arbetar på 
övervakningsavdelningen uppskattar maxkapaciteten till cirka 25 patienter per dag.28 
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Figur 10 - Min och max antal patienter per veckodag 

Att flest antal patienter bokas in tidigt på morgonen innebär att patientflödet och 
arbetsbelastningen på övervakningsavdelningen blir ojämnt över dagen. Många av 
patienterna skrivs även ut på eftermiddagen vilket innebär att de flesta patienter 
vårdas på övervakningsavdelningen under hela dagen. Förhållandet mellan in- och 
utskrivningarna visar på att det är fler patienter som skrivs in på förmiddagen än vad 
det är som skrivs ut, samt tvärtom under eftermiddagen (Figur 11). Det är också fler 
patienter som skrivs in timmen mellan klockan 07–08, 09–10 och 11–12 än andra 
tider på förmiddagen. Sjuk- och undersköterskorna på övervakningsavdelningen 
upplever att patientflödet är ojämnt under dagen då det är fler patienter på 
förmiddagen och att det under vissa klockslag kommer flertalet patienter samtidigt. 
När flera patienter kommer samtidigt upplever de som arbetar på 
övervakningsavdelningen att resurserna för att ta hand om patienterna inte räcker 
till.29 Anledningen till att det finns patienter inskrivna på övervakningsavdelningen 
efter öppettiderna beror troligtvis på patienter som inte har varit redo att gå hem vid 
16:00 men inte heller behövts läggas in på vårdavdelning. Dessa patienter har då fått 
gå till en vårdavdelning under kvällen men fortsatt vara inskriven på 
övervakningsavdelningen.30 
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Figur 11 - Totalt antal in- och utskrivningar per timme under 2016  

Antalet patienter på övervakningsavdelningen varierar över dagen. Figur 12 visar 
antal patienter i genomsnitt som är inskrivna samtidigt på övervakningsavdelningen 
vid ett specifikt klockslag. Att de flesta patienter skrivs in på förmiddagen och skrivs 
ut på eftermiddagen resulterar i att de är flest patienter inskrivna på 
övervakningsavdelningen mitt på dagen. 

	

Figur 12 - Antal patienter i genomsnitt per timme 

I dagsläget ansvarar övervakningsavdelningen för inskrivningssamtal av patienter 
som ska vårdas på vårdavdelning 7 och 8. Detta innebär att övervakningsavdelningen 
både har många patienter som är där för dagsjukvård samtidigt som de har många 
inskrivningssamtal (åtgärdskod XV003) i början på veckan (Figur 13). Utöver 
inskrivningssamtalen är patientflödet relativt jämnt under veckan. En förklaring av 
vad åtgärdskoderna innebär och vilka resurser de kräver presenteras i bilaga 3. 
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Figur 13 - Antal patienter per åtgärdskod och dag 

Figur 14 visar patientflödet på övervakningsavdelningen uppdelat mellan 
inskrivningssamtal och resterande åtgärdskoder. Det visar att om 
inskrivningssamtalen särskiljs från resterande åtgärdskoder blir patientflödet i antal 
patienter på övervakningsavdelningen relativt jämnt över veckan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 - Inskrivningssamtal vs resterande åtgärdskoder 

Figur 15 presenterar hur länge patienter vistas på övervakningsavdelningen per dag, 
totalt antal patienter för de olika vistelsetiderna i antal timmar. De flesta patienter 
som är inskrivna på övervakningsavdelningen har en vistelsetid på under en timme. 
De patienter som har en kort vistelsetid på övervakningsavdelningen är till stor del de 
patienter som är där för inskrivningssamtal. Att de är så pass många som har en kort 
vistelsetid på övervakningsavdelningen förklaras av att inskrivningssamtal är den 
patientgrupp som står för mer än en tredjedel av patienterna på 
övervakningsavdelningen. I övrigt är de flesta patienter på övervakningsavdelningen 
mellan 3–8 timmar och innefattar de patienter som är där för dagsjukvård. 
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Figur 15 - Totalt antal patienter per vistelsetid i timmar under 2016 
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5 Analys och åtgärdsförslag 
Analysen presenterar en kortfattad sammanfattning av de teorier som tidigare 
presenterats angående hur planering på en vårdenhet bör ske och vilken planering 
som redan genomförs på Seldingerenheten (Tabell 3). Utifrån intervjuerna 
fastställdes vilken planering som sker i dagsläget på Seldingerenheten. Analysen 
utgår endast från de planeringsteorier som inte eller bara delvis utförs på 
Seldingerenheten i dagsläget, vilket innebär att den planering som redan utförs inte 
nämns vidare i analysen. Sammanfattningen ligger sedan till grund för vidare analys 
mellan situationen på Seldingerenheten i dagsläget och vilka förändringar som enligt 
teorierna kan genomföras för att förbättra situationen.  
 
Tabell 3 - Sammanställning av hur planering kan genomföras enligt teorierna och vilka av dem som genomförs 
på Seldingerenheten 

Planeringsnivå Planeringsobjekt På Seldingerenheten 

Strategisk Långsiktigt resursbehov 
Totalt antal patienter 
Hantering av gemensamma resurser 
Patientgrupper 

Ja 
Ja 
Nej 
Delvis 

Taktisk Förväntat antal patienter 
Kapacitetsbegränsningar 
Kapacitetsfördelning 
Riktlinjer för patientflödet 
Schemaläggning av personal 

Nej 
Nej 
Nej 
Delvis 
Delvis 

Operativ Schemalägga patienter för behandling  
Planera för rätt resurser 
Planera dagliga aktiviteter 
Uppdatera planering  

Ja 
Ja 
Ja 
Delvis 

 

5.1 Planering på strategisk nivå 
I dagsläget sker en del planering på strategisk nivå på Seldingerenheten, dock sker 
det ingen planering för hur vårdenheten ska hantera gemensamma resurser. Vissers 
et al. (2015) menar att det är viktigt att specificera hur en verksamhet ska samarbeta 
kring de gemensamma resurserna. Detta innebär att alla som använder gemensamma 
resurser som delas mellan olika enheter behöver besluta kring olika riktlinjer och 
begränsningar för hur dessa resurser får användas. På Seldingerenheten är det 
många olika kliniker som är verksamma men där planeringen sker för varje klinik. De 
olika klinikerna skulle behöva diskutera och besluta om de ska samarbeta inom 
enheten eller inte. Om de ska samarbeta behöver det fastställas hur klinikerna ska 
samarbeta och därmed hur Seldingerenheten kan bli mer enhetlig. Om klinikerna vill 
planera sin verksamhet var för sig behöver regler och riktlinjer tas fram för hur de 
gemensamma resurserna på Seldingerenheten ska användas där det tas hänsyn till 
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varandras behov. På Seldingerenheten kan övervakningsavdelningen ses som en 
gemensam resurs. Att det inte finns riktlinjer eller begränsningar för hur de 
gemensamma resurserna ska hanteras skapar problem som egentligen skulle kunna 
undvikas. Om det införs riktlinjer för hur de olika sektionerna får bokar in patienter 
och vilken tid patienterna ska kallas till övervakningsavdelningen går det att undvika 
problem som att flera patienter kommer vid samma tidpunkt och att patientflödet 
blir ojämnt över dagen. Riktlinjer som kan införas på Seldingerenheten är när de 
olika sektionerna får boka in patienter och hur många de får boka in per tidpunkt och 
dag. Varje sektion kan då tilldelas olika tidpunkter som de kan boka in patienter på. 
Detta finns i vissa sektioner i dagsläget men eftersom att inte alla sektioner har en 
begränsning uppstår det problem som finns idag. Om alla följer dessa riktlinjer 
säkerställs att de olika sektionerna inte bokar in sina patienter samtidigt utan att det 
blir ett mer jämnt fördelat patientflöde på övervakningsavdelningen. Riktlinjer kan 
även innebära en maxbegränsning i hur många patienter som får bokas in samtidigt 
vid olika tidpunkter. Detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser 
tillgängliga för att hantera de patienter som kommer. En viktig del i detta är att 
övervakningsavdelningen tar reda på hur många patienter de kan ta hand om vid 
olika tidpunkter och bemanning.  
 
Det som har visat sig ur patientdata är att inskrivningssamtal står för mer än en 
tredjedel av det totala patientflödet till övervakningsavdelningen och de patienterna 
vistas egentligen inte på övervakningsavdelningen. Enligt Vissers et al. (2005) 
behöver verksamheten på den strategiska nivån besluta kring vilka tjänster som ska 
erbjudas och vilka patientgrupper som ska behandlas. I dagsläget är det många olika 
funktioner som finns på övervakningsavdelningen och många olika patientflöden. 
Det sker alltså inte endast övervakning med för- och eftervård. För Seldingerenheten 
skulle detta kunna innebära att de behöver fundera på om exempelvis 
inskrivningssamtalen fortfarande ska ske på övervakningsavdelningen eller om de 
går att förflytta till någon annan vårdavdelning på sjukhuset. Detta förstärks av att 
inskrivningssamtalen redan idag ibland förflyttas till vårdavdelning 8 i början på 
veckan, främst måndagar då den är tom vid öppning eftersom den varit stängd under 
helgen. Detta innebär att det kanske skulle kunna gå att göra det till en permanent 
lösning, att förflytta inskrivningssamtalen till vårdavdelning 8. Antingen endast en 
viss dag eller om det går att fördela patienterna mellan vårdavdelning 8 och 
övervakningsavdelningen, att en viss andel kommer till vårdavdelning 8 direkt och 
några till övervakningsavdelningen. Detta för att minska det totala patientflödet en 
del på övervakningsavdelningen. Det skulle också innebära att patientflödet blir mer 
jämnt mellan veckodagarna och att arbetsbelastningen blir mindre då antal patienter 
per dag kommer att minska. Att inskrivningssamtalen står för mer än en tredjedel av 
patientflödet innebär att det även kan vara en lösning att sätta in specifika resurser 
för just dessa patienter. Inskrivningssamtalen skulle då ses som ett eget patientflöde 
med egna resurser som endast fokuserar på inskrivningssamtalen. Detta innebär att 
övrig personal kan fokusera på de patienter som vistas på övervakningsavdelningen.  
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5.2  Planering på taktisk nivå 
På den taktiska nivån handlar det om att planera för den kommande tidsperioden så 
att rätt resurser finns vid rätt tidpunkt. Enligt Vissers et al. (2015) är en viktig aspekt 
under taktiska planering att veta förväntat antal patienter för den kommande 
perioden. Med vetskap kring hur många patienter som förväntas komma går det att 
anpassa och planera för hur mycket material och personal som behövs samt när det 
behövs. Om det inte finns någon information kring hur många patienter som kan 
tänkas komma under en period finns det risk för att planeringen inte kommer 
stämma överens med verkligheten. Har vårdenheten planerat för färre antal patienter 
finns det risk att resurserna inte räcker till medan om det planeras för fler antal 
patienter kommer en del av resurserna att bli outnyttjade. Det är därför viktigt att 
veta förväntat antal patienter och att verksamheten planeras utifrån det för att öka 
resursutnyttjandet. Det är även viktigt att göra en mer detaljerad kartläggning över 
vilken veckodag och vid vilken tid under dagen som patienter kommer till 
vårdavdelningen. Detta för att dels kunna se till att tillräckligt med personal finns på 
plats för att kunna ta hand om patienterna och för att säkerställa att alla patienter får 
en plats. För övervakningsavdelningen skulle detta innebära att om de var mer 
förberedda på hur många antal patienter som förväntas komma kan de även anpassa 
mängden personal efter det. 
 
Enligt Vissers et al. (2015) är det för planering på den taktiska nivån även viktigt att 
kartlägga hur mycket kapacitet som finns tillgänglig på vårdavdelningen. Detta för att 
kunna matcha efterfrågan med tillgängliga resurser och att anpassa inbokning av 
patienter efter kapaciteten. Att för få patienter planeras in leder till ett ineffektivt 
resursutnyttjande då kapaciteten underskrids. Om för många patienter planeras in 
finns inte tillräckligt med resurser för att ta hand om patienterna då kapaciteten 
istället överskrids. Detta visar på att det är viktigt att ta reda på hur stor kapaciteten 
är i de enheter som planeringen sker för. Som det beskrivs i empirin är kapaciteten på 
övervakningsavdelningen okänd. Detta försvårar inbokningsprocessen eftersom de 
inte vet hur många patienter som kan bokas in på övervakningsavdelningen per dag. 
Om övervakningsavdelningens kapacitet hade varit känd hade detta kunnat ge en 
indikation på hur många patienter som kan bokas in per dag och därmed leda till ett 
bättre utnyttjande av övervakningsavdelningens resurser. Arbetsförhållandet för 
personalen på övervakningsavdelningen kommer därmed också att förbättras 
eftersom det då kommer finnas resurser för att ta hand om alla patienter. Kapaciteten 
på övervakningsavdelningen kan ges av en vårdtyngdsmätning. 
Vårdtyngdsmätningen kan också ge en indikation på hur mycket personal som 
behövs på övervakningsavdelningen för att kunna möta den efterfrågan som finns. 
Eftersom det är i labben som den faktiska behandlingen av patienter sker är det 
viktigt att övervakningsavdelningens kapacitet dimensioneras så att den inte 
begränsar användningen av labben.    
 
I och med att det finns en viss mängd begränsad kapacitet på en vårdavdelning 
behöver den fördelas. Hulshof et al. (2012) menar att det är viktigt att 
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vårdavdelningens kapacitet fördelas rättvis mellan de olika patientgrupperna. Det 
gäller därför att planera för hur kapaciteten ska fördelas mellan de olika sektionerna 
Detta eftersom att endast ta reda på vilken kapacitet som finns inte kommer att 
hjälpa de olika sektionerna med hur de ska förhålla sig till den informationen. Det 
gäller därför att besluta kring hur kapaciteten kan fördelas, främst när det kommer 
till kapaciteten på de gemensamma resurserna. I vården går det inte att öka eller 
minska kapaciteten snabbt och anpassa den efter aktuell situation, utan det krävs ofta 
mer tid och planering för att kunna reglera kapaciteten. Det är därför den tillgängliga 
kapaciteten behöver fördelas mellan de olika sektioner som använder sig av den. 
Fördelningen kan baseras på hur många patienter eller hur långa vårdköer respektive 
sektion har och anpassas till aktuell situation för att se till att de fortfarande kan 
prestera fullt ut i labben. Däremot behöver planeringen samtidigt ta hänsyn till alla 
sektioner och att det blir en balans mellan dem, där alla får sina behov uppfyllda. Att 
fördela kapaciteten mellan sektionerna ger ytterligare en försäkran till att det inte 
kommer fler patienter till övervakningsavdelningen än vad det finns kapacitet för. 
Däremot kan inte kapaciteten på övervakningsavdelningen bli en begränsande faktor, 
eftersom de fortfarande behöver kunna ha full utnyttjandegrad i labben så att inte 
vårdköerna växer. 
 
Både Vissers et al. (2015) och Hulshof et al. (2012) menar att det är viktigt att ta fram 
regler och riktlinjer för hur patienter från de olika patientgrupperna ska bokas in. Det 
innebär att det behöver skapas riktlinjer för patientflödet, alltså hur och när patienter 
får bokas in. I dagsläget använder sig några av sektionerna av riktlinjer vid inbokning 
av patienter exempelvis ett fast schema för när patienter kan bokas in eller en 
begränsning i hur många patienter som får bokas in. Med riktlinjer fås större kontroll 
över patientflödet och det kan skapas ett mer jämnt flöde. Det kan vara riktlinjer för 
när patienter ska kallas, vid vilka tidpunkter samt hur många patienter som kan 
bokas vid en viss tidpunkt. Dessa riktlinjer kan skilja sig mellan sektionerna eftersom 
att de har olika typer av patientgrupper. Det innebär att det kan skapas olika 
riktlinjer för de olika patientgrupperna, eftersom de kräver olika typer av 
behandlingar och vård. Om det införs gemensamma riktlinjer för samtliga sektioner 
på Seldingerenheten kan patientflödet jämnas ut och därmed skulle situationen på 
övervakningsavdelningen bli mer hållbar i längden. Om patienter kommer mer jämnt 
fördelat skulle arbetssituationen på övervakningsavdelningen förbättras. Att 
patienter kommer mer jämnt fördelat innebär att sjuk- och undersköterskornas 
arbetssituation blir mindre stressig än vid situationer där de vet att det finns flera 
patienter som sitter och väntar. För att kunna sätta gemensamma riktlinjer behöver 
det finnas möten där samtliga sektioner närvarar och kan komma överens om 
gemensamma riktlinjer. Dessa möten behöver ske regelbundet för att planera för 
kommande period och utvärdera hur väl riktlinjerna har fungerat den gångna 
perioden. Situationen på Seldingerenheten kan förändras med tiden och så även 
patientefterfrågan och därför kan även riktlinjerna behöva omarbetas och anpassas. 
På dessa möten borde det därför även finnas möjlighet att justera riktlinjerna för 
varje sektion vid behov. Riktlinjerna för en period kan då justeras om till exempel 
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väntelistan på en sektion blir för lång genom att tillfälligt ge fler tider på 
övervakningsavdelningen till den sektionen och ge färre till de andra. En 
förutsättning för att riktlinjerna ska fungera är att information delas mellan alla 
sektioner. Enligt Ganesh et al. (2013) kan resurserna anpassas efter den förväntade 
efterfrågan om denna delas mellan de olika delarna i en organisation. Jonsson och 
Mattson (2012) menar att informationsdelning ger bättre förutsättningar att ge en 
bra kundservice. I detta fall innebär kundservice att ge en bra patientvård. För att 
uppnå detta behöver de olika vårdadministratörerna dela med sig om information om 
hur många patienter de bokat in under en dag och vid olika tidpunkter. Det skulle 
kunna göras genom ett gemensamt verktyg där alla patienter som är inbokade på 
Seldingerenheten visas. Ett exempel på detta är att skapa ett Excel-dokument på en 
drive som samtliga vårdadministratörer har tillgång till och att de skriver in de 
tidpunkter som de kallat patienter till. Detta dokument skulle sedan kunna delas med 
de som anses ha behov av att veta hur många patienter som är inplanerade, till 
exempel personalen på övervakningsavdelningen. Varje sektion kan då anpassa nya 
inbokningar efter redan befintliga inbokningar och på så vis minska den variation 
som finns idag angående när patienter kommer till övervakningsavdelningen. Det 
skulle inte komma flera patienter samtidigt vid vissa specifika klockslag, utan med 
riktlinjer går det att kontrollera att patientflödet blir mer jämnt fördelat över dagen. 
 
Personalplaneringen sker i dagsläget enligt en fast bemanning varje dag. Mängden 
personal är då oförändrad över dagen medans antalet patienter på 
övervakningsavdelningen varierar över dagen som gör att arbetsbelastningen för 
personalen varierar under en arbetsdag. Hulshof et al. (2012) menar att det även 
under taktiska planering ingår att planera för schemaläggning av personal och att om 
efterfrågan är ojämn över dagen går det att använda sig av dynamisk schemaläggning 
för att hantera den. Med en mer dynamisk personalplanering som är bättre anpassad 
till antalet patienter skulle arbetsbelastningen kunna bli mer jämn. För att kunna 
införa en dynamisk schemaläggning av personal behövs en detaljerad kartläggning av 
patientflödet som beskrivs ovan. Kartläggningen visar hur många patienter som 
förväntas komma under en dag och den informationen kan då användas till att 
planera personal utifrån. Den detaljerade kartläggning kan dessutom visa när 
patienter kommer till avdelningen vilket gör att det går att förutse när det är som flest 
och när det är som minst antal patienter under dagen. Detta gör att det går att variera 
personalstyrkan över dagen för att kunna ta hand om de varierande antalet patienter. 
I dagsläget är personalen jämnt fördelad över hela dagen med lika många som 
arbetar alla dagens timmar. Däremot, som visas i empirin är inte patientflödet jämnt 
fördelat över dagen. Detta skapar problem genom att personalen vid vissa tidpunkter 
har för få patienter att ta hand om medan de vid andra tidpunkter har för många. När 
det är för få patienter finns det för mycket resurser på avdelningen, vilket innebär att 
resurser går förlorade och därmed att det kostar mer än vad det borde göra. Vid för 
många patienter kan patientsäkerheten påverkas och skapa stress hos personalen på 
övervakningsavdelningen. Att anpassa personalen efter antal patienter går att göra 
med hjälp av arbetspass där start- och sluttiderna varier och/eller med 
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deltidspersonal så att mest personal finns på plats när det är som flest patienter. För 
att undvika en för hög arbetsbelastning när det är som flest patienter kan ett kortare 
arbetspass sättas in under dessa timmar. Detta skulle till exempel kunna vara en 
deltidstjänst där arbetspassen är inplanerade vid de timmar per dag då det är hög 
belastning. Den data som finns visade att det var som flest antal patienter inskrivna 
på övervakningsavdelningen samtidigt mitt på dagen. Däremot saknas data för när 
patienten fysiskt befinner sig på övervakningsavdelningen vilket gör att detta kan 
vara missvisande. Det kan vara så att patienten befinner sig i labbet och därmed att 
alla dessa patienter inte befinner sig på övervakningsavdelningen samtidigt. 
 

5.3  Planering på operativ nivå 
I dagsläget sker planering för de kommande dagarna och veckorna på 
Seldingerenheten, men enligt Vissers et al. (2005) bör den planeringen baseras på de 
riktlinjer som tagits fram i de tidigare planeringsnivåerna. Eftersom att det i 
dagsläget inte finns några riktlinjer, kan inte inbokningen baseras på det. Hulshof et 
al. (2012) menar vidare att planering på operativ nivå kan göras i fyra olika steg. Av 
planeringen i de olika stegen gör Seldingerenheten redan mycket, de tilldelar datum 
och labb till patienter från väntelistan. Sedan på dagsnivå bestämmer de i vilken 
ordning patienter ska behandlas. Det sista steget att bestämma starttider för alla 
ingrepp är något som inte sker i dagsläget. Utan de flesta patienter som ska 
behandlas på Seldingerenheten kommer på förmiddagen, vilket innebär att vissa kan 
få vänta ganska lång tid innan de får gå in till behandling. Om starttider för 
behandling i labben skulle bestämmas skulle inte flera patienter behöva komma 
samtidigt på förmiddagen utan de hade kunnat kommit mer utspritt och jämnt 
fördelat över dagen. Dock innebär det system som används idag att det i labben går 
att vara mer flexibel med vilken ordning patienter behandlas och att det inte är lika 
störningskänsligt för oförutsedda eller akuta händelser. 
 
Hulshof et al. (2012) menar vidare att det även är viktigt att vara förberedd för att 
oförutsedda händelser sker såsom sjuk personal eller ett oväntat stort antal patienter. 
Det är då viktigt att ha planerat för att det kan ske så att inte väntetiden för 
patienterna eller övertiden för personalen ökar. För personalplaneringen kan det 
innebära att det införs mer dynamisk schemaläggning av personal och den anpassas 
efter variationen i efterfrågan. På Seldingerenheten handlar det om att se till att 
grundbemanningen hålls, främst i början på veckan när det är flest antal patienter. 
Att de vid oförutsedda händelser har en plan för hur de kan lösa problem som att 
personal saknas eller om det kommer oväntat många patienter. Detta skulle kunna 
lösas med det som Hulshof et al. (2012) menar, jourpersonal eller att personalen får 
arbeta övertid. 
 

5.4  Kapacitetsplanering 
Enligt Litvak (2005) behöver den systematiska variationen i efterfrågan tas bort eller 
minskas, alltså den variation som är självskapad. På övervakningsavdelningen har 
det visats att det är relativt stor variation i patientflödet. Den data som det baseras på 
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är hur patienter har kallats under 2016 vilket innebär att det patientflödet är 
självskapat. Den självskapade variationen kan minskas genom att införa riktlinjer för 
när patienter kan bokas in, restriktioner för hur många patienter som kan kallas 
samtidigt och restriktioner i hur många patienter som kan vistas på 
övervakningsavdelningen per dag. The Health Foundation (2013) menar även att 
kapacitet behöver skapas när behovet uppstår, vilket innebär att verksamheten 
behöver planera för att ha mer kapacitet tillgänglig vid de tillfällen då de vet att 
efterfrågan är högre. På övervakningsavdelningen innebär det att de skulle ha mer 
kapacitet på förmiddagarna och i mitten av dagen samt i början på veckan. För att se 
till att kapaciteten inte blir en begränsande faktor kan verksamheten planera för lite 
mer kapacitet än vad efterfrågan kräver. Olhager (2013) menar att verksamheten 
behöver ta reda på om det finns en betydande kapacitetsbegränsning. Detta innebär 
att Seldingerenheten behöver ta reda på vilken kapacitet som finns på 
övervakningsavdelningen. I dagsläget finns det 14 vårdplatser på 
övervakningsavdelningen men många av de patienter som vistas där behöver inte en 
vårdplats i den bemärkelsen utan kan sitta ute i väntrummet eller på en vanlig stol. 
Detta gör att vårdplatserna inte blir en begränsning utan det går fortfarande att 
justera, dock borde det finnas något tak för hur många patienter som kan vistas på 
övervakningsavdelningen samtidigt. Det gäller även när det ses till personal och hur 
många patienter de kan vårda samtidigt, vilket skulle ges av en vårdtyngdsmätning. 
När det inte finns någon uttalad kapacitetsbegränsning, går det heller inte att inför 
några restriktioner för hur många patienter som kan kallas till 
övervakningsavdelningen. Detta eftersom att det inte finns något att basera dessa 
restriktioner på. 
 

5.5 Sammanfattning av åtgärdsförslag 
De åtgärdsförslag som tagit fram är kategoriserade utifrån två aspekter. Den första 
aspekten handlar om att förändra situationen med att påverka eller minska 
variationen i patientflödet genom att införa nya riktlinjer för utformningen av 
patientflödet. Den andra aspekten är att övervakningsavdelningen kan införa nya 
arbetssätt för att hantera den aktuella situationen. Seldingerenheten kan besluta sig 
för att genomföra någon av de två aspekterna. Det blir inte fullt ut möjligt att angripa 
båda aspekterna samtidigt eftersom att situationen förändras när förändringsarbetet 
med något av aspekterna påbörjas. 
 
Om Seldingerenheten beslutar sig för att de vill påverka efterfrågan och minska 
variationen kan det göras genom att: 
● minska den systematiska variationen 
● införa riktlinjer för hur och när varje sektion kan boka in patienter 
● skapa ett gemensamt verktyg för informationsdelning mellan 

vårdadministratörerna för att de ska få en överblick över inbokade patienter 
på övervakningsavdelningen    

● bestämma kapaciteten på övervakningsavdelningen, både totalt per dag och 
per tidpunkt 
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● förflytta alla eller delar av inskrivningssamtalen till annan vårdavdelning 
● göra en vårdtyngdsmätning för att kunna anpassa personal efter efterfrågan. 

 
Om Seldingerenheten istället beslutar sig för att det inte går att påverka efterfrågan 
och att övervakningsavdelningen behöver kunna hantera situationen som den är, kan 
det göras genom att:  
● kartlägga efterfrågan och anpassa kapaciteten efter det 
● införa dynamisk schemaläggning av personal 
● skapa en plan för att hantera oförutsedda händelser 
● göra en vårdtyngdsmätning för att ta reda på hur mycket personal som krävs 

för att ta hand om patienterna. 
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6 Diskussion 
I diskussionen diskuteras hur väl åtgärdsförslagen är genomförbara i praktiken och 
vad de kan få för effekt på resterande vårdavdelningar eller delar av vårdkedjan. Det 
diskuteras även kring de aspekter som inte tagits hänsyn till och vad de hade kunnat 
få för effekt på resultatet. Även etiska aspekter och dess innebörd diskuteras.  
 

6.1 Metod 
En metod som använts för datainsamling är intervjuer. Den variant av intervju som 
valdes var semistrukturerad intervju. Detta för att säkerställa att rätt information för 
att kunna genomföra studien inhämtades samtidigt som respondenterna inte blev 
alltför begränsade i att tala fritt. Om den mer fria varianten ostrukturerad intervju 
hade använts skulle personerna som intervjuats eventuellt berättat om fler problem 
som finns på deras arbetsplats. Denna information hade kunnat bidra till bättre eller 
fler åtgärdsförslag som i större utsträckning löst de problem som finns på 
Seldingerenheten. Däremot hade denna variant försvårat arbetet genom att det hade 
begränsat möjligheten att få den information som behövdes för att besvara 
frågeställningarna. Intervju är en bra datainsamlingsmetod då den är flexibel och ger 
en bred bild över den situation som undersöks. Däremot är den tidskrävande och när 
intervjufrågor och respondenter väljs påverkas den data som kan erhållas. Detta 
innebär att utformningen av intervjufrågor formar den data som ges och därmed 
också studien som helhet. Det är därför viktigt att göra ett gediget förarbete till 
intervjufrågorna och att de kopplas till den befintliga teorin. I denna studie skrevs 
intervjufrågorna i ett tidigt skede i processen men hade med fördel kunnat skrivits 
senare, till exempel efter slutförd litteraturstudie för att få mer precisa frågor och 
därmed mer precis data. Det hade varit bättre att koppla ihop intervjufrågorna med 
den information som krävdes för att svara på forskningsfrågorna och ställa mer 
ingående frågor istället för att ställa bredare frågor för att täcka all eventuell 
information som skulle behövas. Breda frågor har dock en fördel med att ge en bra 
översikt över situationen och kan därmed ge en bättre förståelse för situationen som 
helhet. Att intervjufrågorna och intervjuerna gjordes relativt tidigt i processen 
innebar dock att det tidigt gavs en bra uppfattning om vad problemet är och vad det 
är som bidrar till den situation som uppstått.  
 
Den andra delen av datainsamlingen baserades på patientdata från Carath. Denna 
data ansågs vara tillförlitlig eftersom den hämtades från det datasystem som används 
på sjukhuset. Den data som erhölls innehöll bland annat en inskrivnings- och en 
utskrivningstid på övervakningsavdelningen. Dock innehöll den data inte 
information kring när en patient varit inne på behandling i labben. I den deskriptiva 
analysen gjordes en analys över hur många patienter som är inskrivna på 
övervakningsavdelningen samtidigt. Detta ger endast en bild över hur många som är 
inskrivna och inte hur många som faktiskt befinner sig där, eftersom det inte finns 
data på när patienten är i labben. Detta ger en sned bild över arbetsbelastning och ger 
egentligen ingen bild över när det är som mest arbete för personalen. För att ge en 
mer korrekt bild över detta behövs information angående under vilka tidpunkter som 
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patienterna varit i labben. Om denna data hade funnits hade en mer rättvis bild över 
arbetsbelastning och det faktiska patientflödet på övervakningsavdelningen kunnat 
ges och använts i den analys som gjorts. 
 
För att skapa replikerbarhet och därmed reliabilitet i studien har datainsamlingen 
gjorts i enlighet med de teorier som finns i hur forskningsintervjuer ska göras. Detta 
gjordes för att minimera risken att påverka respondenterna på något sätt. Ju mindre 
respondenterna påverkas under intervjun desto bättre blir reliabiliteten eftersom de 
då hade berättat samma sak om någon skulle upprepa studien. När intervjuerna 
utförs enligt de teorier som finns ökar också chansen att andra skulle använda sig av 
samma tillvägagångssätt vilket hade gjort studien mer replikerbar. Som beskrivs ovan 
i kapitel 2.8 fick respondenterna en chans att korrekturläsa sammanställningen av 
intervjun för att säkerställa att det de sagt inte missförståtts. För att uppnå validitet 
har intervjufrågorna utformats utifrån problembeskrivningen, forskningsfrågorna 
och till viss del utifrån litteraturstudien. Detta säkerställer att den data som genereras 
från intervjuerna är giltig. Innan data erhölls från sjukhuset säkerställdes det att den 
information som behövdes från data fanns för att kunna göra en analys. Den teori 
som erhölls från litteraturstudien har kopplats till den empiri som samlats in. 
Teorierna har sedan applicerats på de problem som upptäckts under studien.  
 
De källor som framförallt har använts till detta arbete är vetenskapliga artiklar, 
rapporter och böcker. Den information som använts från hemsidor är huvudsakligen 
från Region Östergötlands hemsida. Informationen från dessa hemsidor har bedömts 
vara tillförlitlig eftersom de beskriver sin egna organisation, något de borde ha god 
insikt i. De artiklar och rapporter som använts har till största del varit publicerade i 
tidskrifter och därmed är de till stor del också granskade. I övrigt har tillförlitligheten 
blivit bedömd utifrån författare, publiceringsdatum och plats för publicering. 
 

6.2  Resultat 
Resultatet av denna studie är baserat med övervakningsavdelningen som 
utgångspunkt. Däremot är övervakningsavdelningen endast en del av ett större 
system som samverkar. Detta innebär att övriga delar på Seldingerenheten inte har 
tagits hänsyn till i arbetet med att ta fram åtgärdsförslag eller andra vårdavdelningar 
som patienter vid Seldingerenheten kan vårdas vid. Det innebär att endast en mindre 
del av det totala patientflödet på Seldingerenheten har studerats. Därmed har övriga 
delar som finns med i vårdkedjan och som egentligen är en viktig del för hela 
patientflödet inte tagits i beaktning. På Seldingerenheten är labben en central del 
eftersom det är där behandling av patienterna sker. Det är även den del där alla 
patienter som behandlas på Seldingerenheten ska passera, oavsett om patienten 
vårdas inneliggande på en vårdavdelning, poliklinisk på övervakningsavdelningen 
eller kommer in akut. Detta innebär att åtgärdsförslagen som handlar om att påverka 
hur patienter bokas in kan påverka resterande patientflöde, framförallt det på labben. 
I och med att detta inte har tagits hänsyn till går det inte att säga om effekten blir 
negativ om det ses till hela patientflödet. Att införa fasta tider för när patienter kallas 
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till övervakningsavdelningen påverkar labben i förlängningen då alla patienter inte 
kommer att vara redo för behandling samtidigt, därmed kommer labben inte kunna 
vara lika dynamiska i vilken ordning patienter ska behandlas eller vara lika flexibla 
för akuta fall och oförutsedda händelser. Det grundar sig även i att det är i labben 
behandling av patienter sker och därmed att den delen ska användas maximalt, för 
att patienter ska få vård. Därför får inte riktlinjerna som införs kring hur många 
patienter som kan kallas till övervakningsavdelningen påverka patientflödet på 
labben i en negativ mening. Det vill säga att övervakningsavdelningen inte får 
begränsa användningen av labben, utan de måste fortfarande kunna behandla 
maximalt antal patienter.  
 
Att förflytta inskrivningssamtalen innebär att det patientflödet förflyttas till en annan 
vårdavdelning. Därmed kommer arbetssituationen på övervakningsavdelningen 
förbättras och patientflödet på övervakningsavdelningen att minska, men det innebär 
samtidigt att patientflödet på de andra vårdavdelningarna kommer att öka. Detta kan 
innebära att problemet endast förflyttas och därmed att det inte skapar en lösning på 
problemet utan att endast situationen på övervakningsavdelningen förbättras. Att 
problemet endast förflyttas är ingen egentlig lösning eftersom problemet då kommer 
att kvarstå och situationen på andra vårdavdelningar eventuellt kommer bli ohållbar. 
För att veta om det är genomförbart behöver det därför säkerställas att det finns 
kapacitet på de andra vårdavdelningarna som inskrivningssamtalen kan förflyttas till. 
Om kapacitet finns tillgänglig på andra vårdavdelningar för denna förändring är det 
ett bra sätt att både förbättra arbetssituationen på övervakningsavdelningen och ge 
ett bättre resursutnyttjande på andra vårdavdelningar samtidigt. Det är även därför 
detta åtgärdsförslag går att dela upp efter att endast flytta inskrivningssamtalen en 
viss dag, om det finns kapacitet den dagen eller att förflytta delar av det och därmed 
fördela inskrivningssamtalen på flera vårdavdelningar. Om det inte går att förflytta 
inskrivningssamtalen och att de därmed ska vara kvar på övervakningsavdelningen 
behöver det troligtvis ses som ett separat patientflöde till övervakningsavdelningen 
och att de därmed även ges särskilda resurser. Möjligtvis om det ska fortsätta kallas 
till övervakningsavdelningen behöver det säkerställas att dessa inte kallas samtidigt 
som övriga patienter som ska vistas på övervakningsavdelningen kallas. 
Inskrivningssamtalen borde då kallas de tidpunkter när arbetsbelastningen är som 
lägst, exempelvis de tider på förmiddagen då minst antal övriga patienter kommer 
såsom timmen mellan 08–09 samt 10–11.  
 
Inom sjukvården finns det även sociala aspekter att ta hänsyn till eftersom att det 
handlar om människor. Det innebär att den mänskliga faktorn hela tiden måste tas 
hänsyn till. Det går inte att behandla patienter som produkter. Människor har känslor 
där varje enskild människa inte går att behandla på samma sätt då alla upplever 
saker olika. Detta gör att en särskild försiktighet hela tiden behöver tas i åtanke samt 
hur patienter bemöts och behandlas. Att många patienter idag kommer samtidigt till 
övervakningsavdelningen kan innebära en ohållbar arbetssituation i längden. När det 
ibland är mycket att göra eller när patienter väntar kan situationen upplevas som 
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stressig. Om personalen känner sig stressade finns det även en risk att 
patientsäkerheten blir lidande eller att personalen känner att de inte kan utföra vård 
på det sätt de hade önskat. Patientsäkerheten kan också bli lidande om 
övervakningsavdelningen har fler patienter än vad det egentligen finns kapacitet för. 
Det går även att diskutera huruvida det är patientsäkert att patienter vistas i 
korridorer och väntrum istället för inne på avdelningen. 
 
I och med att de åtgärdsförslag som presenteras är baserade på befintlig teori kring 
hur vårdavdelningar bör planeras anses ändå de åtgärdsförslag som presenteras vara 
genomförbara. Den teori som presenteras är generell för hur planering bör 
genomföras på olika typer av vårdavdelningar, i åtgärdsförslagen har teorierna dock 
anpassats till Seldingerenheten och vad som är specifikt med den. Att 
åtgärdsförslagen är baserade på befintlig teori gör att studien har en bra kvalité i och 
med att effekten av åtgärdsförslagen kan styrkas genom de teorier som presenterats.  
 
Denna studie presenterar endast möjliga åtgärder som går att vidta på 
Seldingerenheten, men har inte implementerats under denna studie. Detta innebär 
att effekten av åtgärdsförslagen inte går att se och därmed inte se vilket av 
åtgärdsförslagen som skulle ge mest effekt 0ch förbättra situationen. Det gäller då för 
Seldingerenheten att utvärdera de åtgärdsförslag som införs för att se om effekten 
blir den önskade.  
 

6.3 Genomförbarhet 
Några av de åtgärdsförslag som presenteras kanske inte är genomförbara när 
situationen ses ur det större perspektivet, alltså utifrån hela Seldingerenheten. Att 
införa riktlinjer och fasta tider till labben skulle kunna innebära att det blir ineffektivt 
i och med att det inte blir lika flexibelt för oförutsedda händelser. Det kanske även 
kan skapa mer arbete och ett mer komplext system eftersom att det är så pass många 
olika patientflöden till labben.  
 
Att det är många kliniker inblandade i verksamheten gör att det kan bli svårare att få 
igenom förändringar. Det gäller även på Seldingerenheten där verksamheten är 
uppdelad i olika sektioner som i dagsläget bokar in patienter enligt olika rutiner 
vilket gör att det kan vara svårt att få alla att gemensamt komma överens kring 
riktlinjer. En stor del av åtgärdsförslagen grundar sig även på att Seldingerenheten i 
stort behöver skapa en gemenskap och att det blir en helhet. I dagsläget sker allting 
väldigt uppdelat och det finns ingen direkt gemensam styrning som alla verkar under. 
Därför är det nog en förutsättning att det gemensamt tas fram hur de olika delarna 
ska fungera och förutsättningar för hur verksamheten ska bedrivas för att det ska bli 
en hållbar verksamhet. 
 
I och med att Seldingerenheten är en så pass komplex vårdenhet med många 
verksamma kliniker och sektioner bör Seldingerenheten främst fokusera på att vidta 
åtgärder på övervakningsavdelningen för att hantera det ojämna flödet snarare än att 
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försöka påverka patientflödet. Att påverka patientflödet kan få följder som inte kan 
förutspås och därmed påverka många vårdavdelningar. Att vidta åtgärder för att 
hantera det ojämna patientflödet är i jämförelse en enklare lösning på problemet. 
Denna lösning påverkar inte heller patientflödet i stort och det finns en liten risk för 
suboptimering. Med denna lösning kan också övervakningsavdelningen fylla sin 
funktion på Seldingerenheten och med tillräckliga resurser ta hand om alla patienter 
som behöver behandlas på övervakningsavdelningen. Att ha tillräckligt med personal 
för att vårda patienterna kommer dessutom ge en jämnare arbetsbelastning för sjuk- 
och undersköterskorna.  
 
Vissa åtgärdsförslag behöver egentligen inte kosta mycket pengar att vidta. I 
åtgärdsförslaget där jour- eller deltidspersonal används behövs nödvändigtvis inte 
nya sjuk- eller undersköterskor anställas. Det kan då handla om att kartlägga 
efterfrågan under dagen och omfördela de personalresurser som redan finns. Att 
endast omfördela resurserna gör att samma arbete kommer utföras med samma 
kostnad till skillnad om fler sjuk- och undersköterskor anställts. Att göra om en eller 
flera heltidstjänster till deltidstjänster ger mer flexibilitet till schemaläggningen och 
personal kan då placeras ut de tidpunkter när det är som flest patienter. Däremot kan 
detta ha en negativ påverkan på personalen eftersom att arbeta halvdagar eller ha 
delade arbetsdagar för många inte är intressant. Detta kan lösas genom att 
koordinera dessa halvtidstjänster med att personalen kan arbeta halvtid på en annan 
vårdavdelning så att en heltidstjänst skapas ändå. 
 

6.4 Vidare studier 
Denna studie är endast baserad utifrån övervakningsavdelningen vilket innebär att 
vidare studier skulle kunna genomföras som utgår ifrån hela Seldingerenheten och 
alla dess patientflöden. Det gäller även att få ett större systemperspektiv där alla 
vårdavdelningar som påverkas av patientflödet tas hänsyn till. Detta eftersom att det 
vid effektiviseringsarbeten är bättre att se till hela flödet och inte endast effektivisera 
delar av det. Det finns då risk för suboptimering eller att problemet endast förflyttas. 
Skulle en studie därför göras på hela Seldingerenheten går det kanske att komma 
fram till lösningar som förbättrar och effektiviserar hela patientflödet. För att få en 
ännu bättre grund i de åtgärdsförslag som ges kan en simuleringsstudie genomföras. 
Simuleringsstudien kan göras för att visa på vilka effekter åtgärdsförslagen ger och 
därmed kunna styrka åtgärdsförslagen ännu mer. För att få ännu mer information 
kring vårdavdelningen och hur dess situation är skulle vårdtyngdsmätningar kunna 
genomföras. Med vårdtyngdsmätningar går det att få information kring hur mycket 
arbete patienterna kräver, för att få reda på hur vårdavdelningen ska fördela resurser 
och personal. 
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7 Slutsats 
Studien visar att det finns goda förutsättningar för Seldingerenheten att förbättra 
arbetssituationen och patientflödet inom enheten. Skulle arbetet bli mer enhetligt 
skulle effekten av de problem som finns idag kunna minskas. Svar på 
forskningsfrågorna ges nedan:  
  
1. Hur planerar Seldingerenheten i dagsläget? 
I dagsläget sker en viss del planering på strategisk och operativ nivå medan det på 
den taktiska nivån sker ytterst lite planering. Den strategiska nivån innebär planering 
av det långsiktiga resursbehovet och hur många patienter som ska behandlas per år. 
Planering på den taktiska nivån sker delvis i dagsläget genom att de schemalägger 
personal och att vissa sektioner har riktlinjer för inbokning av patienter. På den 
operativa nivån sker planering och inbokning av patienter. Detta görs sektionsvis på 
Seldingerenheten vilket innebär att det sker fyra separata planeringsprocesser av 
patienter. Varje sektion brukar normalt sett planera in patienter med två veckors 
framförhållning. När sektionen får en remiss så läggs den till ansvarig läkare som 
bedömer när patienten bör bokas in. Därefter bokar vårdadministratörerna in 
patienten för vilken dag den ska behandlas i labb och bokar in de olika 
förundersökningar som behöver göras innan. De skickar sedan kallelse till patienten 
med tid för när de ska infinna sig på Seldingerenheten. Därefter är det labben själva 
som planerar det dagliga arbetet där och i vilken ordning patienterna ska behandlas, 
vilket innebär att de i förväg inte får någon exakt tid för behandling i labben. 
 
2. Hur påverkar planeringen övervakningsavdelningen? 
Patientflödet på övervakningsavdelningen är ojämnt på grund av de 
planeringsrutiner som finns idag. Antalet patienter är ojämnt fördelat över veckan 
och över dagen. Det ankommer fler patienter på förmiddagen än på eftermiddagen 
och flertalet patienter kan komma samtidigt. Detta skapar en varierande 
arbetsbelastning för de som arbetar på övervakningsavdelningen.  
 
3. Vilka åtgärder kan vidtas på Seldingerenheten för att förbättra 
situationen på övervakningsavdelningen?  
Beroende på vilken aspekt Seldingerenheten väljer att arbeta utifrån finns det olika 
förslag på vilka åtgärder som kan vidtas. Om Seldingerenheten väljer att arbeta med 
att påverka efterfrågan och minska variationen kan de göra det genom att minska den 
systematiska variationen i patientflödet. De kan även införa riktlinjer för hur och när 
patienter kan bokas in till övervakningsavdelningen och ett gemensamt 
bokningsverktyg för vårdadministratörerna. För att kunna skapa riktlinjer behövs det 
information kring vilken kapacitet som finns på övervakningsenheten. En annan 
åtgärd är att förflytta inskrivningssamtalen till en annan vårdavdelning.  
 
Om Seldingerenheten däremot beslutar att det inte går att påverka efterfrågan och 
minska variationen kan de införa nya arbetssätt för att hantera variationen. Det kan 
göras genom att kartlägga efterfrågan och anpassa kapaciteten efter det. Det går även 
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att hantera genom att skapa dynamiska personalscheman som anpassas efter 
efterfrågan. De behöver även skapa en plan för hur de kan hantera vissa oförutsedda 
händelser och vilka åtgärder som kan tas i dessa fall. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Vårdadministratör 

- Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter har ni? 
- Till vilka labb bokar ni patienter? 
- Var kan en patientremiss komma ifrån? 
- Beskriv hela processen för att boka en tid till en patient (remiss/akut). 
- Skiljer sig planeringen beroende på om det är en remiss eller om det är ett 

akutfall? I så fall, hur? 
- Hur lång tid innan görs planeringen? På vilket tidsspann.  
- Hur vet ni när en patient ska bokas in på labben (när patienten innan är 

färdig)? 
- Hur vet ni hur lång tid en patient bör få i labben?  
- Planeras det då samtidigt in vilken tid patienten får till 

övervakningsavdelningen?  
- Kan ni prognostisera vilka tider till övervakningsavdelningen som ska ges? 

Beroende på för- och eftervårdstider för olika ingrepp? 
- Vilka faktorer tas hänsyn till när patienten tilldelas en tid? 
- Tas det i dagsläget någon hänsyn till hur bokning av patienter kan påverka 

beläggningen på övervakningsavdelningen? 
- Varför görs bokningar på det sätt som det görs idag?  
- Finns det någon tänkt/uttalad strategi bakom hur arbetet utförs? 
- Finns det några uttalade förhållningar/rutiner som ska tas hänsyn till? 
- Händer det att ni behöver ändra planeringen? 
- Hur ofta och varför kan det hända?  
- Hur kort tid inpå kan ni ändra i planeringen? 
- Vilket system använder ni för att boka in patienter? 
- Vem/vilka använder mer det systemet? 
- Vem/vilka delas informationen från det systemet med?  
- Vem är informationen till för? 
- Hur upplever du att tidsbokningen fungerar i dagsläget? 
- Vad är bra/mindre bra? 
- Är det något du anser saknas som skulle underlätta arbetet? 

 
Vårdadministratör VOC-sektionen 

- Finns det begränsningar i hur många patienter som VOC-sektionen får boka in 
på övervakningsavdelningen per dag? 

- Har ni gemensamma planeringsmöten med vårdadministratörerna från de 
andra sektionerna? I så fall, hur ofta och vad bestäms där? 

- Har ni planeringsmöten inom sektionen? 
 

Vårdadministratör ischemisektionen 
- Har ni gemensamma planeringsmöten med vårdadministratörerna från de 

andra sektionerna? I så fall, hur ofta och vad bestäms där? 
- Har ni planeringsmöten inom sektionen? 
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Sjuksköterskor och undersköterskor på övervakningsavdelningen 
- Hur ser ditt dagliga arbete ut?  
- Vilka arbetsuppgifter och ansvar har du? 
- Hur många platser finns det på övervakningsavdelningen?  
- Hur många kan behandlas samtidigt? 
- Hur många är ni som arbetar på övervakningsavdelningen samtidigt?  
- Hur upplever du att patientflödet på övervakningsavdelningen är? 
- Hur anser du att det fungerar mellan antal patienter och tillgängliga resurser 

på övervakningsavdelningen? 
- Hur upplever du att det påverkar ditt arbete?  
- Hur ser kommunikationen och informationsdelningen ut mellan 

tidsbokningen och övervakningsavdelningen? 
- När får ni ta del av informationen kring vilka patienter som ska behandlas och 

när? 
- Vilken typ av information får ni kring de patienter som kommer till 

avdelningen?  
- Har ni på övervakningsavdelningen någon inverkan på hur patienter bokas in i 

dagsläget? 
- Hur anser du att patienterna bör bokas? 
- Hur fungerar arbetet och koordineringen mellan labben och 

övervakningsavdelningen? 
- Skulle det gå att förändra någon annan förutsättning på 

övervakningsavdelningen så att situationen på avdelningen skulle kunna 
förändras? 

- Vems ansvar är det att patienten kommer till labben för behandling och vems 
ansvar är det att patienten kommer till övervakningsavdelningen eller annan 
avdelning efter behandling? 

 
Samordningsansvarig läkare 

- Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter har du? 
- Har du någon inverkan på hur patienter bokas in eller planering av dem, både 

till övervakningsavdelningen och till labben? 
- Vad baseras tidsbokningen av patienter på, vem är det som beslutar när 

patienter ska bokas in? 
- Finns det fasta tider på övervakningsavdelningen som används idag? Ischemi 

pratade något om att de hade fått fasta tider ifrån dig, använder flera sektioner 
det? Vad baseras dessa på? 

- Sker det något gemensam planering för hela avdelningen, där hänsyns tas till 
alla involverade parter? 

- Hur upplever du att situationen på enheten är i dagsläget? 
- Har du något du skulle vilja förändra/förbättra?  

 
Verksamhetschef Seldingerenheten 

- Hur är organisationen uppbyggd?  
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- Vilka olika planeringsnivåer eller för olika tidshorisonter finns det på 
avdelningen idag? 

- Vad är din bild av hur Seldingerenheten fungerar? Kring samarbete inom 
enheten? 

 
Vårdenhetschef Seldingerenheten  
2017-04-20 

- Vad är kapaciteten på övervakningsavdelningen? 
- Finns det bestämmelser som säger hur många sjuk- och 

undersköterskorna det måste vara per patient (på 
övervakningsavdelningen)? 

- Vad baseras grundbemanningen på? 
- Vad är cosmic, carath, paf? 
- Finns det restriktioner för varje sektion i hur många de kan boka in på 

övervakningsavdelningen per dag och per timme? 
 

2017-05-10 
- Sker kartläggning av efterfrågan?  
- Sker kartläggning av akuta patienter? 
- Hur ser planeringen ut (strategisk, taktisk, operativ)? Finns det några sådana? 
- Hur lång planeringshorisont sker de olika planeringsnivåerna? 
- Vad diskuteras i Seldingerrådet? 
- Vad diskuteras på Seldingerenhetens arbetsplatsmöten? 
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Bilaga 2 – Arytmisektionens labbschema 
Tabell 4 och Tabell 5 visar de tider som arytmisektionen har till sitt förfogande i labb 
5 och 6. De har två tider per dag. Tabellen anger även vilken tid patienten ska kallas 
till Seldingerenheten, vilka förbehandlingar som måste genomföras, om patienten 
kan behandlas polikliniskt samt om patienten ska bo i Östergötland eller om den kan 
bo i andra län (på grund av restiden).  
 
Tabell 4 - Arytmisektionens labbschema för labb 5 

 
Tabell 5 - Arytmisektionens labbschema för labb 6 
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Bilaga 3 – Åtgärdskoder med förklaring 
Tabell 6 presenterar de åtgärdskoder som återfinns i den data som samlats in från 
operationsplaneringssystemet Carath. Varje patient på övervakningsavdelningen får 
en åtgärdskod (kolumn 1) som beskriver vilken behandling de har fått eller hur länge 
de har varit på övervakningsavdelningen (kolumn 2). I kolumn 3 finns en mer 
detaljerad beskrivning av vilken åtgärd som krävs av personalen och efter vilken typ 
av behandling som åtgärdskoden är aktuell. I kolumn 4 respektive 5 finns en 
specifikation över hur mycket tid varje åtgärdskod tar i anspråk för en sjuksköterska 
respektive en undersköterska. I kolumn 6 och 7 specificeras om patienten behöver en 
säng- eller en stolplats på övervakningsavdelningen. 
 
Tabell 6 - Åtgärdskoder 

Åtgärds
-kod 

Åtgärdskod 
beskrivning 

Beskrivning  SSK* USK** Säng-
plats 

Stol-
plats 

AF063 Telemetri- 
övervakning 

Används för patient 
som övervakas på 
sjukhus oavsett om 
patienten är 
inskriven eller ej. 
Polikliniska 
ablationer.  

15 min 30 min Ja Ja 

AV022 Läkemedels- 
provokation, 
mer än 3 
timmars 
övervakning 

Tillfört läkemedel 
kan anges med ATC-
kod 

 30 min Nej Ja 

AV043 Telemedicinsk 
övervakning av 
vitala 
funktioner 

Övervakning av 
hjärtrytm, andning, 
syremättnad, 
temperatur, m.m. 
Ev. elkonvertering 

 30 min Ja Ja 

QX005 Postoperativ 
övervakning 

Övervakning av 
vitala tecken hos 
individ direkt efter 
amman eller regional 
anestesi. 
Thorax kärlpatienter 
Varicier 

 60 min Nej Ja 

XV003 Inskrivnings- 
samtal 

Patienter som skrivs 
in på avdelning. 
Polablationer eller 
VOC 

 30 min Nej Nej 
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QD008 Övervakning 
av vitala 
tecken 

Behöver övervakning 
av en anställd, 4 tim.  
Exempelvis en TAVI 
och devicer, EVAR, 
tevar PFO 
stängningar, sövd 
PTA, mitraclip, 
septablationer och 
RDN 
 

120 
min 

 Ja  

AV061 Annan 
specificerad 
provtagning 

Dagpatienter VOC 
ablation innan 
ingrepp dag 1 

 2 tim Nej Ja 

ZXE10 1 timme eller 
mer, men 
mindre än 3 
timmar 

Övervakning efter 
intervention 

15 min 30 min Ja Ja 

ZXE20 3 timmar eller 
mer, men 
mindre än 5 
timmar 

Övervakning efter 
intervention 

15 min 30 min Ja Ja 

ZXE30 5 timmar eller 
mer, men 
mindre än 7 
timmar 

Övervakning efter 
intervention 

15 min 30 min Ja Ja 

* = Sjuksköterska 
** = Undersköterska 
 
 


