
 
 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Masteruppsats, 30 hp | Industriell Ekonomi - Logistik 

Vårterminen 2018 | LIU-IEI-TEK-A--18/03035--SE 

 

 
 

 

Bättre leveransförmåga genom 
samordning i standardiserade 

vårdförlopp 
– Hur ska Diagnostikcentrum vara tillgängliga i bröstprocessen? 

_______________________________________________________ 

Improved service in cancer patient pathways by better collaboration 

– How should Diagnostikcentrum be present in the breast cancer 
process?  

 
 

Frida Fjellström 

Sofie Lindgren 
 

 

Handledare: Håkan Aronsson 

Examinator: Mats Abrahamsson 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 10 00, www.liu.se  



 
 

  



 
 

FÖRORD 
Den här rapporten är ett examensarbete som har utförts inom ämnesområdet logistik på 
civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi vid Linköpings universitet. Arbetet har 
specialiserats inom vårdlogistik och uppdragsgivare har varit Diagnostikcentrum som tillhör 
Region Östergötland.  

Det finns flera personer som bidragit till att arbetet har varit möjligt att utföra. Först och främst 
vill vi tacka vår handledare Håkan Aronsson som gett oss bra tips under arbetets gång. Vi vill 
dessutom tacka Katarina Nyhammar som initierade examensarbetet och vår handledare Anders 
Helldén från Diagnostikcentrum.   

Vi vill även tacka den personal som ställt upp på intervjuer trots en hög arbetsbelastning. Deras 
tankar och åsikter har varit ovärderliga för att skapa förståelse för verksamheten och processen.  

Slutligen vill vi tacka våra opponenter Anton Pedersen och Erik Rödholm för feedback på 
rapporten under arbetets gång.  

  



 
 

SAMMANFATTNING 
Denna rapport syftar till att reda ut hur Diagnostikcentrum som verksamhet ska vara 
tillgängliga och samordnade med andra aktörer för att uppnå tillfredställande leveransförmåga 
i standardiserade vårdförlopp. Tillgänglighet syftar till hur Diagnostikcentrum ska delta i 
vårdförloppet. På vilket sätt och med vilka resurser med målet att tillhandahålla sina tjänster 
till övriga aktörer på bästa sätt för att kunna ge patienterna vård i tid.    

Diagnostikcentrum utför diagnostik och tillhandahåller Region Östergötland med resurser och 
kompetenser inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin. Diagnostik ligger till 
grund för att utreda och ge patienten en korrekt diagnos. Ett område där Diagnostikcentrum i 
hög grad är delaktiga är inom cancervården. (Diagnostikcentrum, 2017) 

Cancerfallen i Sverige har ökat de senaste åren och antalet fall förväntas fortsätta att öka. Detta 
gör att det finns ett stort behov av en strategi för hur cancervården ska bedrivas. (Cancerfonden, 
2017) För att förbättra cancervården och förkorta ledtiderna har standardiserade vårdförlopp 
införts i Sverige. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp är att cancerpatienter ska uppleva 
en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell vård utan onödig väntetid 
(Cancercentrum, 2017). Den här rapporten fokuserar på det standardiserade vårdförloppet för 
bröstcancer. Utredning inom cancervård innebär att flera aktörer från olika verksamheter deltar 
i vårdprocessen. En av dessa aktörer är Diagnostikcentrum. I nuläget saknas det vetskap om 
Diagnostikcentrum är korrekt samordnade och deltar på rätt sätt (Uppdragsgivare, 2018).  

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att samla information inom områden som var av 
relevans för det fortsatta arbetet. Exempelvis litteratur kopplat till processorientering, Supply 
Chain Management och leveransförmåga. Litteraturen behandlar områdena både ur ett 
traditionellt tillverkande perspektiv liksom hur dessa teorier kan tillämpas inom sjukvården. 
En flödeskartläggning genomfördes för att få förståelse för hur vårdförloppet för bröstcancer 
är uppbyggt. Utifrån denna kunde Diagnostikcentrums deltagande klargöras samt att analys av 
processen visade ett antal förbättringsområden. Däribland suboptimering, flaskhalsar och 
osäkerheter.  

Leveransförmåga för bröstprocessen definierades utifrån litteratur och fallstudien. Definitionen 
landade i att uppnå att 80 procent av patienterna inom bröstprocessen får utredning inom 28 
kalenderdagar med rätt kvalitet på utredningen. Utifrån den definitionen undersöktes sedan hur 
väl bröstprocessen presterar idag. Detta visade sig vara under kritik och stora 
förbättringsmöjligheter finns. I nuläget får 41 procent av patienterna utredning för bröstcancer 
i tid. Utifrån den litteratur som tagits fram gavs sedan förslag på hur samordning inom 
bröstprocessens aktörer kunde ske. Med målet att på sikt uppnå leveransförmågan. Ökad 
integration, samverkan och informationsdelande rekommenderas.   

Slutligen togs förslag fram som visade hur Diagnostikcentrum kan vara tillgängliga för att bidra 
till en ökad samordning och uppfyllande av leveransförmågan. Förslagen innebär att arbeta 
med flödet genom anpassning till efterfrågan och med ökad flexibilitet, att förbättra flödet 
genom anpassning till varandra och processen, hantera flaskhalsar och iterationer och dess 
påverkan på flödet, dela upp ledtiden inom processen, undvika suboptimeringar genom säkrare 
leveranstider och slutligen förbättra mätning.  



 
 

ABSTRACT 
This report aims to investigate how Diagnostikcentrum should be available and coordinated 
with other care givers to achieve satisfactory delivery capability in cancer patient pathways. 
The availability refers to how Diagnostikcentrum should participate in the process. In what 
way and with what recourses. The aim is to contribute to the process and its possibility of 
giving the patients care in time.  Diagnostikcentrum performs diagnostic results and provides 
Region Östergötland with resources and competences in laboratory medicine and visual- and 
functional medicine. Diagnostics are the basis for investigating and giving the patient a correct 
diagnosis. One area where Diagnostikcentrum is very much involved is in the cancer care. 
(Diagnostikcentrum, 2017) 

In Sweden, cancer have been increasing in recent years and the increase is expected to continue. 
This means there is a great need for a strategy for how cancer care should be conducted. 
(Cancerfonden, 2017) To improve the cancer care and shorten the lead times, cancer patient 
pathways have been introduced in Sweden. The purpose of a cancer patient pathway is that the 
patients should experience a well-organized, comprehensive and professional care without 
excessive waiting times (Cancercentrum, 2017). This report aims to investigate the cancer 
patient pathway for breast cancer. In the process of breast cancer there are many different 
caregivers involved. A few from Diagnostikcentrum within different clinics. At present, there 
is no knowledge if Diagnostikcentrum is being properly coordinated or involved in the correct 
way with this clinics and other caregivers.  

The research began with a literature review to gather research that were relevant to the study. 
For example, literature linked to process orientation, Supply Chain Management and delivery 
capacity. The literature covers the areas both from a traditional manufacturing perspective as 
well as how these theories can be applied in health care. A flow mapping was carried out to 
gain an understanding of the care process for breast cancer. Based on this, an analysis of the 
process showed several areas of improvements such as sub-optimisation, bottlenecks and 
uncertainties. 

Delivery capacity for the breast process was defined based on literature and of the case study. 
The definition of delivery capacity was formulated as following. That 80 percent of the patients 
given care in the cancer patient pathway for breast cancer should receive an investigation 
within 28 days. Based on that definition, it was later examined how well the process is 
performing today. The result was not very positive and great opportunities for improvement 
exist. In present, only 41 percent of the patients receive an investigation for breast cancer in 
time. Based on the literature review, proposals were made for the coordination of the process. 
Such proposals included increased integration, collaboration and information sharing with the 
goal of achieving delivery capacity in the long term.  

Finally, suggestions that showed how Diagnostikcentrum can be available and contribute to 
greater coordination and compliance in the care process were made. The proposals imply that 
through adaptation to demand, increased flexibility and adaption to each other and the process 
the flow can be improved. Other suggestions include how to manage bottlenecks and iterations 
as well as dividing the lead time within the process, avoid sub-optimization through safer 
delivery times and finally improve measurement within the care process.   



 
 

FÖRKLARING AV BEGREPP 
Nedan följer en lista på begrepp och förkortningar som används i rapporten.  

Agil: En strategi som gör det möjligt att svara på förändringar. Ofta genom att vara flexibel.  

Delprocess: En eller flera aktiviteter som ingår i en större process. Exempelvis analys av 
vävnadsprover.  

Iteration: En upprepning, exempelvis av steg i en process. 

Lean: En strategi som innebär ett effektivt resursutnyttjande. Att göra mer med mindre.  

Leveransförmåga eller leverensservice: Används som synonymer.  

MDK: Multidisciplinär konferens. Ett möte där olika specialister samlas och diskuterar 
patientfall.  

Pre-MDK: Multidisciplinär konferens gällande patienter som inte har påbörjat sin behandling. 

MR: Magnetröntgen. En variant av bilddiagnostik som kan användas för att ställa diagnoser, 
bland annat för cancer. 

Rapportförfattarna: avser författarna av denna rapport.  

SCM: Supply Chain Management. 

Screening: Mammografisk hälsokontroll för kvinnor mellan 40 och 74 år. Innebär att brösten 
röntgas för att upptäcka eventuell cancer.  

SVF: Standardiserat vårdförlopp.  

Tillgänglighet: Syftar i denna rapport främst till en form av delaktighet. Att tjänster finns 
tillgängliga på rätt sätt när de behövs.  
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1   INLEDNING 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis bakgrunden till undersöksområdet. Därefter presenterar 
syftet följt av avgränsningar. Slutligen presenteras en disposition som förklarar strukturen på 
rapporten.  

1.1   BAKGRUND 
Nedan beskrivs bakgrunden till undersöksområdet. Först beskrivs cancer i Sverige för att ge 
läsaren en bakgrund om sjukdomen och dess roll i undersökningsområdet. Därefter redogörs 
för standardiserade vårdförlopp som process och Diagnostikcentrum som verksamhet. 
Slutligen presenteras en bakgrund till problemet som sedan leder ner till syftet.  

1.1.1   CANCER I SVERIGE 

I Sverige ökar antalet som insjuknar i cancer och det förutspås att minst var tredje person i 
Sverige kommer att drabbas av ett cancerbesked under sin livstid. Antalet cancerfall har mer 
än fördubblats sedan 1970. Ökningen kan delvis förklaras med att folkmängd och livslängd 
samtidigt ökat, men även med hänsyn till detta är ökningen cirka 40 procent. Ökningen beror 
till viss del på bättre metoder för diagnostik och mer systematisk screening, men även 
levnadsvanor har en stor inverkan. År 2015 fick drygt 61 000 personer en cancersjukdom och 
om drygt 20 år beräknas antalet ha ökat till 100 000. Den förväntade ökningen i kombination 
med de som redan idag lever med cancer gör att det finns ett stort behov av en hållbar strategi 
för cancervården. (Cancerfonden, 2017) 

Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer och den näst vanligaste är bröstcancer. 
Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen. (Cancerfonden, 2017) 

Cancer uppstår på grund av förändringar i arvsmassan, så kallade mutationer. Omkring fem till 
tio procent av alla insjuknanden bedöms ha en stark koppling till ärftlighet och att det finns en 
genförändring i familjehistorien. (Biörnstad, 2017)  

Risken att dö i cancer blir mindre totalt sett. Det finns dock stora variationer mellan de olika 
cancerdiagnoserna. En av anledningarna till den förbättrade överlevnaden är bättre metoder för 
diagnostik vilket leder till att behandlingen kan starta tidigare. Även behandlingen i sig har 
förbättrats vilket också ökar överlevnaden. (Cancerfonden, 2017) 

Den ökande cancern leder till ett större behov av de resurser som bidrar till diagnostik och 
behandling.  För att kunna ge så många patienter som möjligt en god vård är det viktigt att de 
aktiviter och processer som patienterna passerar utformas på ett effektivt sätt med hög kvalitet. 
I Sverige har cancervården utvecklats under de senaste åren genom att införa så kallade 
standardiserade vårdförlopp.  

1.1.2   STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP  

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) syftar till att cancerpatienter ska uppleva en 
välorganiserad, helhetsorienterad och professionell vård utan onödig väntetid. De 
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standardiserade vårdförloppen tas fram av regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting. 
(Cancercentrum, 2017) 

I Sverige var ett primärt mål med SVF att minska långa väntetider (Socialstyrelsen, 2017). En 
patient går in i SVF om det finns en välgrundad misstanke för cancer. Med det innebär att 
patienten uppfyller något eller några av de kriterier som finns. (Cancercentrum, 2017) 

Tiden från det att välgrundad misstanke om cancer är identifierad tills dess att behandlingen 
startar ska göras kortas möjlig. En viss cancerdiagnos har ett eget vårdförlopp. SVF beskriver 
vilka utredningar och inledande behandlingar som ska göras. Dessutom finns en övre tidsgräns 
från identifierad välgrundad misstanke till första behandling. Denna gräns baseras på 
värdeskapande tid och är olika för olika diagnoser. Det är upp till de enskilda regionerna eller 
landstingen att anpassa de standardiserade vårdförloppen till organisationen. (Cancercentrum, 
2017) 

Arbetet med standardiserade vårdförlopp har inspirerats från Danmark där detta funnits sedan 
år 2007 (Cancercentrum, 2017). I Danmark var motivationen till att införa standardiserade 
vårdförlopp, där kallat pakkeforløben, att Danmark hade mycket högre insjuknande och sämre 
överlevnad i cancer än andra länder med samma välfärdsstandard. Målsättningen i Danmark 
var i första hand att motverka detta. Införandet har dock haft positiva effekter på såväl 
väntetider som patienternas nöjdhet med vården. (Socialstyrelsen, 2017) Exempelvis har 
Dyrop, et al. (2013) visat att införandet har kortat väntetider och påskyndat diagnosprocessen 
för patienter med elakartade bindvävstumörer. Likaså har Dahl, et al. (2017) visat att det har 
lett till att patienterna är mindre missnöjda med väntetiden från remiss till första kontakt. 
Dessutom har det också bidragit till en bättre samverkan mellan olika vårdenheter dock utan 
bevisade systemförbättringar (Socialstyrelsen, 2017).  

I Sverige finns idag standardiserade vårdförlopp för 28 cancerdiagnoser. Beskrivningen av ett 
standardiserat vårdförlopp består av fyra olika delar: ingång, utredning, behandling och 
uppföljning. Se Figur 1 nedan för en illustration. I nuläget beskriver de standardiserade 
vårdförloppen endast de första delarna och sträcker sig över ingång och utredning. 
(Cancercentrum, 2017) 

 

Figur 1 - Illustration av standardiserat vårdförlopp och dess fyra olika delar: ingång, utredning, behandling och 
uppföljning. 

Krav på genomloppstid inom processen varierar mellan de olika vårdförloppen. Exempelvis 
har bröstcancer upp till 28 kalenderdagar under utredningsfasen medan prostatacancer har upp 
till 68 kalenderdagar under samma fas (Cancercentrum, 2015; Cancercentrum, 2016).  

Ingång Utredning Behandling Uppföljning
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Flera olika aktörer är verksamma under det standardiserade vårdförloppet. Under 
utredningsfasen är Diagnostikcentrum deltagande då de har kompetenser som behövs för att 
ställa diagnos och göra en bra utredning innan behandlingen kan starta.  

1.1.3   DIAGNOSTIKCENTRUM 

Diagnostikcentrum tillhandahåller Region Östergötland med resurser och kompetenser inom 
laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin. Arbetet som utförs underlättar för 
vårdverksamheternas förmåga att ge patienterna rätt diagnos. Totalt arbetar omkring 1000 
personer inom Diagnostikcentrum i Region Östergötland. (Diagnostikcentrum, 2017)  

Laboratoriemedicin omfattar flera kliniska laboratorier. Det finns sex olika verksamheter inom 
laboratoriemedicin. Dessa är Klinisk farmakologi, Klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Klinisk genetik. 
Bild- och funktionsmedicin omfattar verksamheterna medicinsk strålningsfysik, 
röntgenkliniker och den fysiologiska kliniken i Norrköping. (Diagnostikcentrum, 2017) 

Laboratoriemedicin är en viktig del inom hälso- och sjukvården då omkring 85 procent av 
samtliga medicinska beslut, behandlingar och vårdprocesser kräver någon form av medicinsk 
diagnostik. (Region Östergötland, 2017) Detta gäller inte minst inom cancervården.  

Exempel på diagnostik de olika verksamheterna utför är bland annat att Klinisk patologi 
analyserar vävnadsprover. Dessa vävnadsprover ligger till grund för medicinska beslut inom 
cancervård. Bild- och funktionsmedicin kan exempelvis utföra mammografi eller 
magnetröntgenundersökning. (Processledare, 2018a) Detta kan också ligga till grund för beslut 
inom cancervård och det standardiserade vårdförloppet.  

1.1.4   PROBLEMBAKGRUND  

Inom offentliga verksamheter sätter regeringen och myndigheter övergripande mål för 
verksamheterna. Hur styrningen ska ske på detaljnivå är upp till de olika verksamheterna inom 
offentlig sektor.  Många av uppgifterna som offentlig sektor utför har hög komplexitet eftersom 
många aktörer har olika mål och intressen. (Elg, 2013) 

Dessutom är sjukvården funktionellt organiserad med ett stort behov av fungerande processer 
för klara av exempelvis korta ledtider, effektivitet och krav. En patient i en behandlingsprocess 
berörs ofta av flera avdelningar vilket ställer stora krav på koordinering. (Aronsson, et al., 
2011) De standardiserade vårdprocesserna är ett steg mot mer fokus på processerna i 
cancervården (Socialstyrelsen, 2017).  

Inom standardiserade vårdförlopp involveras några av verksamheterna från Diagnostikcentrum 
med andra verksamheter inom Region Östergötland. Diagnostikcentrum bidrar på olika sätt i 
dessa vårdförlopp. Klinikerna utför bland annat konsultationer och analys av vävnadsprover. 
(Uppdragsgivare, 2018) För att det standardiserade vårdförloppet ska fungera behöver 
Diagnostikcentrums tjänster finnas tillhands för övriga aktörer inom processen som är i behov 
av dem.  
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Enligt Uppdragsgivaren (2018) finns det ingen tydlighet om Diagnostikcentrum är korrekt 
samordnad i vårdprocesserna. Det saknas även kunskap om de är tillgängliga för sina kunder, 
andra vårdenheter, på rätt sätt. Med denna tillgänglighet menas hur de deltar i processerna. 
Detta bör ske på rätt sätt, men även med ett bra utnyttjande av sina resurser. Uppdragsgivaren 
vill därför undersöka hur Diagnostikcentrum bör vara tillgängliga och samordnade med andra 
aktörer i standardiserade vårdförlopp. 

Förutom det ökande insjuknandet i cancer finns det uppställda mål med ledtider för 
cancerförlopp vilket ställer krav på att Diagnostikcentrums tjänster görs tillgängliga på rätt sätt 
för att uppnå och bidra till en effektiv hälso- och sjukvård. Detta gör undersökningsområdet 
högst aktuellt. Ett direktiv från Uppdragsgivaren är att studera det standardiserade 
vårdförloppet för bröstcancer.  

Sammanfattningsvis finns ett behov av att genomföra en undersökning som kartlägger hur och 
på vilket sätt Diagnostikcentrum bör vara tillgängliga för och samordnade med sina kunder. 
Det för att de standardiserade vårdprocesserna ska fungera på bästa möjliga sätt. Ur ett 
logistikperspektiv kan detta likställas med att en god leveransförmåga ska uppnås. Utöver detta 
är det av stor vikt att resurserna och kompetenserna används på rätt sätt för att sedan uppnå 
detta. Eftersom det standardiserade vårdförloppet inkluderar även andra aktörer än 
uppdragsgivaren Diagnostikcentrum och innebär ett fokus på processen kommer även ett 
helhetsfokus vara nödvändigt i denna studie.  

1.2   SYFTE 
Nedan beskrivs syftet med undersökningsområdet. 

Ø   Att ge förslag på vilken tillgänglighet och samordning som krävs av Diagnostikcentrum 
för att uppnå tillfredsställande leveransförmåga i det standardiserade vårdförloppet för 
bröstcancer. 

1.3   AVGRÄNSNINGAR  
Avgränsningarna är att endast studera utredningsfasen inom SVF för bröstcancer.  Detta är ett 
direktiv från Uppdragsgivaren. Det eftersom utredningsfasen är en av de delprocesser som är 
standardiserade inom bröstprocessen. Dessutom är utredningsfasen den fas där 
Diagnostikcentrum deltar och bidrar i flest aktiviteter eller delprocesser. (Uppdragsgivare, 
2018) 

1.4   DISPOSITION 
I Figur 2 nedan illustreras strukturen i rapporten. I inledningen beskrivs bakgrunden till 
rapporten. Därefter presenteras nuläget innan den teoretiska referensramen inleds. Därefter 
bryts syftet ned i fyra huvudfrågor i uppgiftsprecisering. Dessa fyra huvudfrågor får tillika 
underfrågor som ska besvaras för att uppnå syftet. Metodavsnitt kommer därefter redogöra för 
metodteori och därefter metod för besvarande av frågorna från uppgiftprecisering. 

Därefter presenteras tre avsnitt: Kartläggning, Leveransförmåga och Tillgänglighet. Dessa 
avsnitt syftar till att diskutera teori och empiri för att göra kvalitativa analyser som besvarar 



5 
 

frågorna från uppgiftspreciseringen. I avsnitt 6 Kartläggning besvaras huvudfråga ett. 
Huvudfråga två och tre besvaras i avsnitt 7 Leveransförmåga och slutligen besvaras huvudfråga 
fyra i avsnitt 8  Tillgänglighet.  

Slutligen presenteras en slutsats där syftet besvaras med en efterföljande diskussion.  

 

Figur 2 - Illustration av rapportstrukturen. 
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2   NULÄGESBESKRIVNING 
Nedan beskrivs nuläget för verksamheten och undersökningsområdet. Inledningsvis 
presenteras information om Sveriges sjukvårdsystem och dess organisation. Därefter redogörs 
det för Diagnostikcentrums olika verksamheter som berör bröstprocessen. Därefter 
presenteras en övergripande beskrivning av bröstprocessen som standardiserat vårdförlopp 
och Diagnostikcentrums roll i det samt övriga aktörer som berörs i rapporten. Slutligen 
redovisas det studerade systemet. 

2.1   SVENSKA SJUKVÅRDSYSTEMET 
I Sverige fördelas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regeringen, landsting eller regioner 
och kommuner. Dessa kan ses som tre administrativa nivåer som styrs av invalda politiker. 
Statens roll är att ta fram riktlinjer samt principer för att ansvara för den övergripande politiska 
agendan som rör svensk hälso- och sjukvård. Det sker genom lagar, förordningar eller genom 
överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting. (Kliniska Studier Sverige, 2018) 

Landstingen och regionernas ansvar är att genom att organisera hälso- samt sjukvården se till 
att alla medborgare i Sverige har tillgång till god vård. Kommunerna ansvarar för att det finns 
god vård av äldre, personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt service till 
personer som är färdigbehandlade från sjukhusvård. (Kliniska Studier Sverige, 2018)  

Enligt Socialstyrelsen ska god vård vara kunskapsbaserad, säker för patienten, 
individanpassad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Dessutom ska resurserna användas på ett 
effektivt sätt. (Broman, et al., 2014) 

Sjukvården är en tjänsteverksamhet vilket innebär att kunderna är delaktiga under skapandet 
av värde. Jämfört med ett tillverkande företag kan inte sjukvården producera före efterfrågan 
är känd och bygga lager. (Aronsson, et al., 2011) 

Sjukvården är funktionellt organiserad och har ett stort behov av fungerande processer för att 
klara av patientkraven på korta ledtider, effektivitet samt kvalitet. Många patient-processer 
berör flera avdelningar vilket ställer stora krav på koordinering inom vården. För en patient 
kan längden på dessa processer variera stort beroende på om det gäller tillfälliga symptom eller 
kroniska sjukdomar. Det innebär att de olika avdelningarna på sjukhusen ofta är involverade i 
olika processer av olika längder som berör flera avdelningar. Det ställer i sin tur stora krav på 
sjukvårdens försörjningskedja ur ett systemperspektiv. (Aronsson, et al., 2011) 

2.2   DIAGNOSTIKCENTRUMS VERKSAMHETER 
Diagnostikcentrums verksamheter kan delas in i laboratoriemedicin och bild- och 
funktionsmedicin. De olika delarna utgörs i sin tur av olika kliniker. Dessa visualiseras i Figur 
3 samt Figur 4  nedan. 
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Eftersom en avgränsning är bröstprocessen som standardiserat vårdförlopp kommer endast de 
verksamheter som deltar i denna process beskrivas nedan. Det är tre av verksamheterna inom 
Diagnostikcentrum som deltar i cancervård under utredningsfasen (Processledare, 2018a).  

För en beskrivning av samtliga verksamheter hänvisas till Bilaga 1.  
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Figur 4 -  Illustration av Laboratoriemedicin. 

Figur 3 - Illustration av Bild- och Funktionsmedicin.  
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2.2.1   KLINISK GENETIK 

Klinisk genetik gör genetiska analyser för att kunna diagnostisera kromosomförändringar och 
göra släktutredningar. Klinisk genetik gör diagnostik av sjukdomar som är genetiska, ger 
vägledning till patienter och friska personer i familjer med ärftliga sjukdomar och står för 
specialistkunskap till exempelvis sjukvården och patientföreningar. Det bedrivs även forskning 
och utveckling inom genetiska sjukdomar och hur ärftlighet påverkar andra sjukdomar och dess 
behandling. (Diagnostikcentrum, 2017)  

2.2.2   KLINISK PATOLOGI 

Klinisk patologi arbetar i huvudsak med diagnostik inom cancer. I arbetet ingår bland annat att 
undersöka förändringar i organ eller biopsier och bestämma karaktären på godartade och 
elakartade tumörer eller inflammatoriska förändringar i till exempel bröst och prostata. De 
arbetar även med att bedöma eller diagnostisera cellprover från till exempel gynekologisk 
provtagning eller lunga. Dessutom analyseras förekomst av genetiska förändringar i 
tumörmaterial för att därigenom möjliggöra mer individanpassad behandling av cancer. 
(Diagnostikcentrum, 2017) 

2.2.3   RÖNTGENKLINIKER 

Röntgenklinikerna som finns i Linköping, Motala och Norrköping arbetar både med 
bilddiagnostik och mammografi. Mammografi omfattar både screeningverksamheten och 
klinisk mammografi. (Region Östergötland, 2017c) 

2.3   BRÖSTPROCESSEN 
Nedan beskrivs först bröstprocessen som standardiserat vårdförlopp och därefter 
Diagnostikcentrums roll i bröstprocessen.  

2.3.1   BRÖSTPROCESSEN SOM STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 

I Figur 5 nedan visas en grafisk representation av bröstprocessen som ett standardiserat 
vårdförlopp, se avsnitt 1.1.2 om standardiserat vårdförlopp. Figuren visar den övergripande 
processen med alla delarna. I nuläget ingår dock endast ingång och utredning som 
standardiserade processer (Cancercentrum, 2017).  
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Figur 5 - Övergripande illustration av bröstprocessen som standardiserat vårdförlopp. 

I bröstprocessen sker ingången till standardiserat vårdförlopp vanligtvis på ett av två olika sätt. 
En ingång kan ske efter en mammografisk hälsokontroll, den så kallade 
screeningverksamheten. Den andra ingången är att patienten vid egen misstanke tagit kontakt 
med en vårdcentral. Om det föreligger en misstanke om cancer inleds en utredning enligt SVF 
och under den tas beslut om lämplig behandling. (Processledare, 2018a) 

Utredningsfasen består av olika aktiviteter. Aktiviteterna går ut på att bland annat skicka 
remisser, undersöka kliniskt, ta och analysera vävnadsprover och utföra bilddiagnostik samt 
anmäla en patient till multidisciplinär konferens. (Processledare, 2018a) Multidisciplinär 
konferens kan ibland benämnas med förkortningen MDK. Vid en MDK deltar olika specialister 
med sin expertis och under mötet tas ett antal patientfall upp för att besluta vad nästa steg i 
processen är. Exempel på de som deltar vid MDK är en kirurg, en bilddiagnostiker, en onkolog 
och en patolog. (Cancercentrum, 2016)  

I bröstprocessen sker en MDK under utredningsfasen, denna sker innan behandling och 
benämns ibland som Pre-MDK. Vid denna fattas beslut om den fortsatta behandlingen, 
exempelvis en operation. (Patolog, 2018a) 

Beskrivningen av det standardiserade vårdförloppet slutar efter utredningsfasen. Därefter 
inleds för patientens del behandling samt uppföljning. Under behandlingsfasen finns det olika 
alternativ för patienten. Ett alternativ är att få cytostatika följt av operation och eventuell 
strålning. Ett annat alternativ är först operation, sedan cytostatika och därefter eventuell 
strålning. Ytterligare ett alternativ är endast operation och eventuell strålning. (Processledare, 
2018a) 

Det sker även en MDK under behandlingsfasen, kallad post-MDK (Patolog, 2018a).  

2.3.2   DIAGNOSTIKCENTRUMS ROLL I BRÖSTPROCESSEN 

I bröstprocessen förekommer resurser och kompetenser från Röntgenkliniker och Klinisk 
patologi från Diagnostikcentrum. Klinisk patologi deltar genom att analysera vävnadsprover 
av olika slag. Röntgenkliniker deltar genom att utföra regelbundna hälsokontroller av 
mammografi. Hälsokontrollen är en av ingångarna till standardiserat vårdförlopp.  
Röntgenkliniken, i form av Mammografimottagningen, deltar också när det krävs en 
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bilddiagnostisk undersökning under utredningsfasen. Det är vanligtvis också personal från 
Mammografin som tar vävnadsprover som sedan skickas till Klinisk patologi för analys. 
(Kirurg, 2018) Diagnostikcentrum deltar med representanter vid MDK. Både representanter 
från Klinisk Patologi och från Röntgenkliniken deltar fysiskt vid mötet. (Processledare, 2018a).  

Klinisk genetik deltar inte alltid det standardiserade vårdförloppet. De involveras dock ofta i 
bröstcancerprocessen om det finns risk att cancerformen är ärftlig. Om en viss typ av ärftlighet 
föreligger kan detta nämligen påverka valet av behandling. För att avgöra om en cancer är 
ärftlig tas ett genetiskt prov. För vilka patienter detta ska utredas beror främst av 
familjehistorien. Vid konstaterad ärftlighet ger Klinisk genetik sitt utlåtande vid MDK 
skriftligt. I nuläget förs diskussioner om delaktigheten från Klinisk genetik ska ingå redan i 
utredningsfasen av standardiserat vårdförlopp för bröstcancer. Detta för att tidigt identifiera 
ärftliga former av cancer för att därigenom kunna välja rätt behandling. (Genetiker, 2018) 

2.3.3   ÖVRIGA ROLLER I BRÖSTPROCESSEN 

Förutom Diagnostikcentrum kommer även andra verksamheter involverade i SVF för 
bröstcancer beröras i denna rapport. Detta gäller mottagningen för utredning av bröstcancer, 
bröstkirurgin och onkologen. I Region Östergötland finns Mammografin, som är en del av 
Röntgenkliniken, kirurgens bröstmottagning och onkologens bröstmottagning lokaliserade i 
samma byggnad. Tillsammans utgör de Bröstenheten. (Processledare, 2018a)  

Om en patient har misstanke om cancer efter att exempelvis känt en knöl i bröstet kan denne 
höra av sig till en vårdcentral. Ett alternativ är att höra av sig direkt till Bröstenheten. Patienten 
får då komma direkt till mottagningen där det görs en initial bedömning. Därefter, om det finns 
en välgrundad misstanke för cancer inleds SVF och vidare utredning enligt det standardiserade 
vårdförloppet. (Kirurg, 2018) 

Bröstkirurgin deltar inte direkt i utredningsfasen i standardiserat vårdförlopp. Däremot deltar 
de i behandlingen som efterföljer utredningsfasen. De kan därmed betraktas som en kund till 
bröstprocessens utredningsfas. Samma sak gäller för exempelvis en onkolog som också är 
delaktig i en patients behandling. Eftersom beslut om behandling fattas vid pre-MDK deltar 
kirurgen och onkologen på denna, vilken äger rum under utredningsfasen. (Kirurg, 2018; 
Processledare, 2018a)   

En annan aktör som är involverad i bröstprocessen är kontaktsjuksköterska. 
Kontaktsjuksköterska ger stöd och hjälper patienten och är ansvarig för att koordinera 
patientens vård. (Cancercentrum, 2015) Kontaktsjuksköterskans roll är att se till att SVF följs 
för patienten. Att se till att de besök som ingår i processen bokas i rätt ordning och i rätt tid. 
(Kontaktsjuksköterska, 2018) 

2.4   STUDERAT SYSTEM  
I Figur 6 nedan illustreras det studerade systemet för undersökningsområdet. Systemet som ska 
undersökas är utredningsfasen under standardiserat vårdförlopp för bröstcancer. 
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Anledningen till denna systemavgränsning är att det standardiserade vårdförloppen inte 
beskrivs för behandling och uppföljning i dagsläget. Samtidigt är det framförallt under 
utredningsfasen som Diagnostikcentrums kompetenser och resurser används.  

 

Figur 6 - Studerat system. 
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3   TEORETISK REFERENSRAM 
I den teoretiska referensramen presenteras teori relevant för arbetet. Inledningsvis diskuteras 
tjänstelogistik och viktiga skillnader gentemot tillverkande företag. Därefter presenteras teori 
om sjukvården där sjukvården som värdekedja bland annat diskuteras. Därefter följer teori 
kring funktions- och processorientering samt processorientering i vården. Detta tas upp 
eftersom det har en nära koppling till standardiserade vårdförlopp och undersökningsområdet. 

Därefter tas leveransförmåga upp. Begreppet redogörs först generellt och därefter inom 
vården.  Sedan följer teori om olika strategier för att hantera osäkerheter innan Supply Chain 
Management diskuteras. Kapitlet avslutas med metoder för kartläggning inom vården, vilket 
kommer vara till nytta för det fortsatta arbetet.  

3.1   TJÄNSTELOGISTIK 
Nedan beskrivs vad som är utmärkande för tjänste- och sjukvårdslogistik.  

3.1.1   DEFINITIONER AV TJÄNSTEVERKSAMHET 

Ett företag som bedriver en tjänsteverksamhet skiljer sig från ett tillverkande företag eftersom 
det i huvudsak inte är en fysisk produkt som överförs mellan företaget och kunden. Utmärkande 
för en tjänsteverksamhet är att värde uppstår då tjänsten utförs, att den upplevda kvaliteten 
beror av utföraren och att tjänsten inte kan lagras. (Kotler, et al., 2013) Dessa skillnader innebär 
olika förutsättningar vilket innebär att den logistik som tillämpas på tjänsteverksamheter blir 
något annorlunda än den logistik som används av tillverkande företag. (Oskarsson, et al., 2013) 
Det som dock är gemensamt är att både tillverkande företag och tjänsteverksamheter som till 
exempel sjukvården består av ett antal processer (Aherne & Whelton, 2010). 

3.1.2   SJUKVÅRDSLOGISTIK 

Sjukvården är en komplex organisation som bedriver en tjänsteverksamhet (Oskarsson, et al., 
2013). De krav som idag ställs på sjukvården leder till att det finns ett behov av att tillämpa 
logistikkunskaper även inom sjukvården. Ett logistiktänkande kan bidra till en mer effektiv 
vård med högre kvalitet och bättre förmåga att ge patienterna vård i tid. (Arvidsson, 2007)   

Klassisk logistik handlar om att styra flöden för att uppnå en hög leveransservice till låg 
kostnad (Oskarsson, et al., 2013). En översättning av definitionen till vårdlogistik har tagits 
fram av Sveriges Kommuner och Landsting och lyder enligt:  

”Vårdlogistik definieras av de aktiviteter som gör att rätt patient, får rätt vård, av rätt kvalitet, 
på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad." (Arvidsson, 2007) 

Vad som avses med rätt är dock situationsberoende (Arvidsson, 2007). Inom sjukvården finns 
det i huvudsak två olika varianter av flöden: materialflöden och patientflöden. Dessa bör 
naturligtvis kompletteras med informationsflöden. (Oskarsson, et al., 2013) Sveriges 
Kommuner och Landsting har gjort ytterligare en definition av vårdlogistik som även fångar in 
flödestänkandet:  
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Vårdlogistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera alla 
aktiviteter på̊ patientens väg från vårdbegäran till avslutat vårdåtagande för att 
tillfredsställa patientens vårdbehov och önskemål. Dessutom innefattas det 
informationsflöde som behövs för att patientens vårdkedja skall fungera. (Arvidsson, 2007) 

Även då det handlar om patientflöden kan traditionella termer som används vid klassisk logistik 
användas. Vårdförloppet kan ses som ett antal order- och leveransprocesser. En vårdbegäran 
kan ses som en orderläggning och den aktivitet som sedan utförs, exempelvis ett besök hos 
läkare, kan ses som själva leveransen. Det som skiljer sig mot en klassisk order- och 
leveransprocess är att det i ett vårdförlopp förekommer olika beslut som påverkar leveransen. 
Dessa beslut tas vanligen inte av kunden utan av vårdpersonalen och kan således leda till att 
leveransen inte alltid är vad kunden, det vill säga patienten, vill. (Oskarsson, et al., 2013) Detta 
beror bland annat på att det finns en asymmetri i kunskap mellan vårdpersonal och patient. Det 
patienten vill är inte alltid likställt med vad den behöver. (Lillrank, et al., 2014) Alla dessa 
beslut och alternativa flödesvägar leder till en mer komplex situation. (Oskarsson, et al., 2013)  

3.2   TEORI OM SJUKVÅRDEN 
Nedan följer en kort beskrivning av sjukvården som organisation och hur vårdprocesser kan 
designas.  

3.2.1   SJUKVÅRDEN SOM VÄRDEKEDJA 

Enligt Aronsson, et al. (2011) är värdekedjan för hälso-och sjukvården komplex och kräver 
mycket koordination. En svårighet är att organisera vårdprocesserna på ett sätt som innebär att 
patienterna får likvärdig och effektiv vård. En annan svårighet ur ett planeringsperspektiv är 
att de olika avdelningarna har sin egen personal men samtidigt lånar ut personal mellan 
avdelningarna.  

Typisk karaktär för en värdekedja inom vården är enligt Aronsson, et al.  (2011): 

•   De värdeskapande processerna för patienterna har stora ledtidsvariationer som beror på 
tidsmässiga osäkerheter, exempelvis när en operation ska äga rum.  

•   Värdekedjan är organiserad i funktioner med försvåringar att ha ett systemperspektiv.  
•   Det saknas ofta en övergripande strategi för värdekedjan men även direktiv om hur de 

olika delprocesserna ska bidra till den övergripande strategin.  
•   Patientvolymerna är ofta små med hög variation vilket ställer ökade krav på att kunna 

agera flexibelt.  
•   Det finns en stor variation mellan standardiserade processer och experimentella 

vårdprocesser.  

3.2.2   SJUKVÅRDEN OCH DESS OPERATIVA SYSTEM 

Bohmer (2009) argumenterar för att det inte endast är produkter som genomgår en livscykel. 
En produkts livscykel brukar delas in i olika faser. Dessa är utveckling, introduktion, tillväxt, 
mognad och nedgång. (Kotler, et al., 2013) Bohmer (2009) menar att denna form av 
mognadsgrad också sker för processer. Dessa processer kan vara att utföra en tjänst likt att ge 
vård. I det tidiga skedet av cykeln, när processen är ny, är den inte lika effektiv och framförallt 
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inte lika standardiserad. Ju mognare processen blir desto mer kan graden av standardisering 
öka och därmed effektiviteten. Dock beror standardiseringsgraden på vilken typ av tjänst som 
ska utföras. (Bohmer, 2009) 

Eftersom utredning och behandling inom vården utgår från att lösa ett problem påverkas det 
operativa systemet. Bohmer (2009) benämner det operativa systemet som det system inom 
vården som tillhandahåller alla resurser som krävs för att utföra de ingående aktiviteterna. 
Komponenterna i det operativa systemet är oftast vårdgivarprocessen, vårdenheten, stödjande 
teknologi och mänskliga resurser. 

Genom att samordna komponenterna i det operativa systemet på lämpligt sätt kan vården 
designas utifrån behov. Uppbyggnaden av det operativa systemet är därmed ett designval för 
att kunna leverera vård på rätt sätt. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till den patient som 
ska få vård via det operativa systemet. Dessutom bör även hänsyn tas till om det operativa 
systemet primärt ska arbeta för till exempel låga kostnader, snabba vårdprocesser, 
patientnöjdhet eller hög kvalitet. Att kunna ta hänsyn till samtliga aspekter anses vara 
osannolikt. (Bohmer, 2009) 

Som nämnt ovan bör det operativa systemet designas utifrån patientens behov och diagnos med 
hänsyn till övriga aspekter. Om en patients behov av vård eller utredning är förutsägbar brukar 
det operativa systemet vara designat som en sekvens. (Bohmer, 2009) Se Figur 7 nedan. 

 

Figur 7 - Sekventiell vårdprocess. 

Om däremot stegen i en vårdprocess är av mer oförutsägbar karaktär kan iterativa processer 
användas. Med det menas att aktiviteter ibland måste upprepas och genomföras igen för att 
utreda vilken vård en patient är i behov av. (Bohmer, 2009) Se Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 - Iterativ vårdprocess. 
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För att en sekventiell vårdprocess ska kunna användas krävs liten variation bland patienternas 
karaktäristik och behov. Detta för att standardisering ska kunna uppnås. Därigenom kan även 
det operativa systemet bli mer effektivt och utnyttja sina resurser bättre. (Bohmer, 2009) 

Bohmer (2009) tar upp två strategier för att hantera sekventiella och iterativa vårdprocesser: 
separera och integrera.  

Separera som strategi innebär att patienterna sorteras in i mindre grupper med homogen 
karaktäristik. Dessa grupper kan därefter få standardiserad och sekventiell vård. På sikt leder 
det till ökad effektivitet för sjukvården som organisation. De patienter som inte kan delas in i 
grupper med likande karaktäristik på grund av komplex sjukdomstillstånd eller likande får 
genomgå en skräddarsydd vård som ofta är iterativ. (Bohmer, 2009) 

Ett alternativ till att separera som strategi är att använda integration. Det innebär att det 
övergripande är ett och samma operativa system för alla patienter, även om det är en heterogen 
grupp. Inom denna övergripande process finns sedan inslag av både standardiserade steg och 
delar som är mer anpassade efter den specifika patienten. Det innebär i praktiken att det införs 
standardiserade inslag i en annars patientanpassad process. (Bohmer, 2009) 

3.2.3   LEAN OCH AGIL INOM SJUKVÅRDEN 

Inom hälso- och sjukvården kan lean och agil användas som processtrategier. Inom sjukvården 
har lean tidigare använts som en strategi för att reducera kostnader eller för att möjliggöra 
behandling av fler patienter med nuvarande resurser. Lean brukar användas för att göra mer 
med mindre resurser. Agil används i organisationer som har en ständigt förändrad efterfrågan. 
(Aronsson, et al., 2011) 

Som nämnts i avsnitt 3.2.1 ovan har sjukvården som värdekedja ett stort behov av koordinering. 
Detta behov av koordinering beror till viss del på variationer. För att hantera variationer inom 
sjukvården krävs flexibilitet. Vårdprocessen består av aktiviteter som är starkt beroende av 
tidigare aktiviteter i processen. Om en utredning tidigt i processen blir försenad på grund av 
variationer påverkar det efterföljande behandlingsaktiviteter som i sin tur påverkar 
nästkommande. (Aronsson, et al., 2011) 

Både lean och agil fokuserar på att minimera internt skapade variationer. Inom strategin agil 
hanteras variationer med flexibilitet och det strävas efter att arbeta med flexibel kapacitet. För 
att kunna ha en flexibel kapacitet krävs att det till exempel är möjligt att kalla in extra personal 
eller andra produktionsresurser. Flexibiliteten leder till en högre kostnad, men i gengäld kan 
ofta ledtiderna hållas kortare. (Aronsson, et al., 2011) 

Ytterligare karaktäristik för en agil strategi är möjligheten att snabbt kunna svara på förändrat 
behov, anpassa sig till nya förutsättningar och hantera variationer på ett robust sätt (Olsson & 
Aronsson, 2015). För att snabbt kunna svara på förändrat behov krävs flexibel kapacitet som 
har nämnts ovan. Olsson & Aronsson (2015) tar upp att ett sätt att anpassa sig till nya 
förutsättningar är att dela personal mellan avdelningar. Detta då det innebär att det sammanlagt 
finns mer personal och kompetens som därigenom lättare kan anpassa sig till de nya 
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förutsättningarna. För att agera robust krävs kunskap om de variationer som fluktuerar för att 
med hjälp av den kunskapen ta fram strategier som hanterar variationerna.  

3.2.4   PROFESSIONELL BYRÅKRATI  

Hälso- och sjukvården kan oftast beskrivas som en professionell byråkrati. I en professionell 
byråkrati är beslutsfattandet decentraliserat och personalen har hög kompetens inom sina 
specialistområden. Operativa kärnan är den del av organisationen som utför värdeskapandet. 
Eftersom personalen i den operativa kärnan har en hög kompetens kan de snabbt utan 
förankring eller godkännande från den första nivån, strategiska ledningen, ta beslut. Detta leder 
till att den operativa kärnan utför sitt arbete utan en närmare kontroll och har en stor 
självständighet. Den självständigheten utmärker den professionella byråkratin. (Loodin & 
Nordgren, 2014) 

Inom den professionella byråkratin kan det finnas starka yrkesnormer som grundar sig i att 
professionen strävar efter starkt oberoende. Detta efter en lång yrkesutbildning som bidragit 
till starka normer som ska skapa legitimitet. Expertis ligger som grund för auktoritet i 
organisationen. En svårighet är att skapa en helhetkänsla inom organisationen. Mellancheferna 
tvingas arbeta med att stärka legitimiteten och övertyga de professionerna. Även den 
administrativa funktionen är betydelsefull för att ge stöd åt den operativa kärnan. (Loodin & 
Nordgren, 2014) 

3.2.5   FÖRÄNDRINGSARBETE INOM SJUKVÅRDEN 

Att införa förändringar i vården är sällan helt oproblematiskt. För att en förändring ska fungera 
krävs att den operativa personalen involveras (Hellman, et al., 2015). En studie gjord av 
Hellman, et al. (2015) visar att den operativa personalen visade relativt lite intresse för nya 
arbetssätt om det inte hade direkt effekt på prioriterade medicinska mål. Processer som hade 
potential att korta väntetider för kritiska förlopp fick gott gensvar medan processer med 
inverkan på väntetid för lågprioriterade förlopp inte väckte något intresse. Detta stöds av 
Eriksson (2005) som kom fram till en liknande slutsats. Processer som förbättrade ledtider för 
patienter som var i behov av vård snabbt fick positivt mottagande. Detsamma gällde de 
processer som innebar en överensstämmelse med hur personalen ansåg att sjukvård borde 
utföras. (Eriksson, 2005)  

Eriksson (2005) menar också att det kan uppstå hinder mot en förändring på grund av att 
implementering tar mycket tid från berörd personal. Tid som personalen behöver till sina 
arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten.  
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3.3   FUNKTION- OCH PROCESSTEORI 
Nedan presenteras definitioner av funktion och process samt teorier om ett processbaserat 
synsätt. Varför det är lämpligt inom vården och vilka svårigheter som finns.   

3.3.1   DEFINITION AV FUNKTION OCH PROCESS 

För en större organisation är det vanligt att olika funktioner utvecklas. En funktion är en enhet 
där det utförs liknande uppgifter, till exempel inköp eller produktion. (Bruzelius & Skärvad, 
2011) 

Oskarsson, et al. (2013) definierar en process som en kedja av aktiviteter med en tydlig start 
och slutpunkt. För att uppfylla kriteriet att vara en process ska kedjan också vara planerad och 
repetitiv. Vidare ska det finnas ett tydligt mål med processen samt att den bör omfatta flera 
aktiviteter. En process kan därmed inte vara för kort.   

3.3.2   ORGANISERING ENLIGT FUNKTION- ELLER PROCESSTEORI 

Det finns en konflikt mellan att skapa effektiva funktioner samtidigt som även processerna 
hålls effektiva. I ett företag som är funktionellt organiserat arbetar de olika funktionerna 
separerat från varandra och målet blir då att optimera den egna funktionen. Vilket görs mer 
eller mindre utan hänsyn till övriga funktioner. Är ett företag istället flödesorienterat innebär 
det att flöden eller processer är i fokus och personal från olika funktioner arbetar mer integrerat 
med ett gemensamt mål i att skapa en så bra process som möjligt. (Oskarsson, et al., 2013)  

I princip alla företag är uppdelade i olika funktioner, som har olika uppgifter som ingår i 
företagets flöden eller processer. Om det finns ett fokus på funktionerna innebär detta att till 
exempel produkter, eller inom vården patienter, förflyttas mellan funktionerna utan att dessa 
samarbetar med varandra. Ofta finns lager mellan funktionerna för att möjliggöra detta. 
(Oskarsson, et al., 2013)  

Rapportförfattarnas anmärkning är att det lager som skapas inom ett funktionsorienterat företag 
kan jämföras med köer inom vården för patienterna. Det eftersom det är ett sätt för hälso- och 
sjukvården att säkerhetsställa att samtliga processer har hög beläggning (Aronsson, et al., 
2011), likt ett producerade företag med lager vid varje station. Se Figur 9 nedan för en 
illustration av funktionell organisation. Figuren kommer ifrån (Oskarsson, et al., 2013). 
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Figur 9 - Funktionsorienterat företag. 

Att organisera sig utifrån funktionerna kan bidra till flera icke önskvärda effekter, som att det 
till exempel saknas ett övergripande ansvar för helheten. Det finns också risk att viktig 
information försvinner mellan de olika funktionerna. En annan nackdel är att de olika 
funktionerna arbetar utifrån sig själva och gör allt för att skapa bra resultat där, vilket kan ha 
negativ effekt på andra funktioner i flödet. Till exempel att en avdelning tillverkar mycket för 
att få hög beläggning, men att nästa avdelning inte har kapacitet att ta emot detta, vilket skapar 
lager. (Oskarsson, et al., 2013) 

Alternativet till ett funktionstänkande skulle vara att alla funktioner som ingår i flödet istället 
har helheten i fokus och arbetar mot att exempelvis nå en uppsatt leveranstid för hela flödet. 
Det är dock inte helt enkelt att införa detta. Om det endast är ett fåtal produkter och ett fåtal 
kunder är det relativt enkelt att skapa flöden för varje produkt och nå kundens krav. När 
däremot ett antal produkter och kunder blir fler blir detta mycket komplext. (Oskarsson, et al., 
2013)  

Enligt rapportförfattarnas anmärkning kan detta problem jämföras med att det finns många 
olika patienter med många olika diagnoser inom sjukvården, vilket gör det komplext. Speciellt 
eftersom en avdelning ofta behandlar patienter med skilda diagnoser och där samtliga patienter 
ofta är involverade i flera olika avdelningar (Aronsson, et al., 2011). Se Figur 10 nedan för en 
illustration av ett processorienterat företag. Figuren kommer ifrån (Oskarsson, et al., 2013).  

 

Figur 10 - Processorienterat företag. 

I de flesta fallen gäller det att hitta en lämplig avvägning mellan funktions- och processfokus. 
Ofta kan de båda perspektiven komplettera varandra. (Oskarsson, et al., 2013) 
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3.3.3   PROCESSORIENTERAD ORGANISATION INOM SJUKVÅRDEN 

Ett processorienterat synsätt behövs för att kunna utföra vården på ett bättre sätt. Ett 
processorienterat arbetssätt skapar en bättre helhetsbild för hela förloppet av diagnos, vård och 
behandling. För att få till detta krävs en samordning inom och mellan de berörda 
enheterna. (Oskarsson, et al., 2013) Ett processorienterat synsätt kan utgöra ett komplement till 
det traditionella och funktionella synsättet.  Därmed bidra med ett mer horisontellt perspektiv 
som sätter patientens väg genom systemet i fokus. Detta kan i sin tur skapa en bättre helhetsbild 
och undvika suboptimeringar inom varje funktion. (Hellström, et al., 2010) 

De standardiserade vårdförloppen är ett steg mot mer fokus på processerna i cancervården. 
Socialstyrelsens lägesrapport för arbetet med de standardiserade vårdförloppen visar dock att 
processorientering som arbetssätt inte tillämpas till fullo inom och mellan de verksamheter som 
ingår i vårdförloppen. För att arbetet med de standardiserade vårdförloppen ska vara hållbart 
krävs att verksamheterna framförallt fokuserar på att bidra till processen snarare än den egna 
organisationen. Detta ses dock som en utmaning då det går emot det traditionella sättet att 
arbeta inom vården. (Socialstyrelsen, 2017) 

Att införa ett mer processorienterat arbetssätt i sjukvården med syfte att förbättra samordningen 
mellan olika enheter kan innebära att motstånd möts. Att införa ett processorienterat arbetssätt 
får ofta gott gensvar från högsta ledningen. Ledningen kan se de fördelar som den 
organisationsformen kan medföra. Problemet är att få de nya idéerna att omsättas och fungera 
i praktiken. För att uppnå detta behöver också de som arbetar operativt involveras, till exempel 
läkare. (Hellman, et al., 2015)  

Även Eriksson (2005) visar att det är nödvändigt att den operativa personalen deltar i 
förändringsarbetet. Vidare menar Eriksson (2005) att det kan uppstå svårigheter vid en 
implementering om processerna är gränsöverskridande och kräver samordning mellan olika 
enheter.   

Hellström, et al. (2010) kom fram till att sjukvårdens organisation och byråkrati kan utgöra ett 
hinder för att implementera processtyrning. Att sjukvården i många fall har en tydlig 
uppdelning i funktioner är en försvårande faktor och det är inte alltid är säkert att det 
processbaserade perspektivet är kompatibelt med det nuvarande, mer funktionella. Sjukvårdens 
funktionsuppdelning är i många fall djupt rotad och personalen ser främst till sin egen funktion 
och har svårt att se sin roll i ett vidare perspektiv och i ett eller flera patientflöden. De problem 
som uppstår antas bero på att sjukvården är byråkratisk och att det nya tankesättet kräver vissa 
organisatoriska förändringar. Även Hellman, et al. (2015) menar att det ofta finns en ovillighet 
hos läkare att förändra redan invanda rutiner.  

Eftersom sjukvården är en komplex organisation är det inte säkert att processorientering och 
den standardisering som det ofta innebär passar alla delar av organisationen (Eriksson, 2005). 
Detta håller även Aronsson, et al. (2011) med om som i sin artikel argumenterar för att välja 
den strategi som är bäst lämpad till rådande förutsättningar. De framhäver till och med att det 
i en och samma patient-process kan förekomma vissa steg som är standardiserade och andra 
som inte är det.   
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3.4   LEVERANSFÖRMÅGA 
Leveransservice används för att mäta och tillfredsställa kundernas behov och krav på service. 
I detta fall syftar service på om företaget eller organisationen lever upp till det som utlovats 
och om informationen till kund är tillräcklig. (Oskarsson, et al., 2013) Begreppet 
leveransförmåga används ibland som synonym till leveransservice.  

3.4.1   LEVERANSSERVICEELEMENT 

Begreppet leveransservice kan brytas ned i mindre delar som av Oskarsson, et al. (2013) 
benämns leveransserviceelement. Även Novack & Thomas (2004) menar att den service som 
kunden upplever inkluderar flera olika aspekter, till exempel att leverera på utsatt tid och hur 
stor del av en order som kan levereras. Vilka element som ska ingå i begreppet leveransservice 
varierar utifrån vilken bransch som organisationen är verksam i samt kundens karaktäristik 
(Oskarsson, et al., 2013). Mattsson (2004) använder termen leveransförmåga som synonym till 
leveransservice och menar att det är ett begrepp som sammanfattar ett företags prestation och 
arbete med avseende på leveranstid, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet samt 
leveransflexibilitet.  

Nedan redovisas några element inom konceptet enligt Oskarsson, et al. (2013):  

•   Ledtid (leveranstid) – Begreppet syftar till tiden från orderläggning till mottagen 
leverans.  

•   Leveranspålitlighet – Beskriver tillförlitligheten i ledtiden, att kunna leverera när det är 
lovat.  

•   Leveranssäkerhet – Begreppet syftar till att leveransen ska ske med rätt vara i rätt 
mängd med rätt kvalitet.  

•   Lagertillgänglighet – Beräknas som andelen order eller orderrader som direkt vid 
kundens önskemål kan levereras från eventuellt lager. 

•   Information – Syftar till att ge kunden information om dess leverans i rätt tidpunkt för 
att kunden ska kunna planera sin verksamhet. Det kan handla om att ge information om 
lagersaldo alternativt följa en order under transporttiden.  

•   Flexibilitet – Beskriver möjligheten att kunna göra anpassningar åt kunden.  

Enligt Mattsson (2017) kan begreppet ledtid delas in i tre olika mindre begrepp. Den förväntade 
ledtiden är den ledtid som kunden antar att en order kommer att ha innan orden är lagd. Denna 
ledtid kan i många fall ses som en prognos. Den ledtid som sedan bestäms vid ett ordertillfälle 
kallas bekräftad leveranstid och är en överenskommelse mellan kund och leverantör. Slutligen 
är den verkliga ledtiden den tid det faktiskt tog och denna kan inte avgöras fören efter 
inleveranstillfället. Skillnaderna mellan den förväntade ledtiden och den bekräftade kallas 
leveranstidvariation före order. Det blir indirekt ett uttryck för leverantörens förmåga att hålla 
stabila leveranstider. Skillnaden mellan bekräftad leveranstid och verklig leveranstid kan 
benämnas som leveranstidvariation efter order eller leveransprecision. (Mattsson, 2017) Detta 
uttrycker förmågan att leverera på utlovad leveranstidpunkt och kan därmed likställas med 
begreppet leveranspålitlighet enligt ovan.  
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Inom industrin har det genomförts mycket arbete som fokuserar på att skapa kortare ledtider. 
Det är dock inte bara en kort ledtid som är önskvärt, utan också att ledtiden är säker, det vill 
säga att den utlovade ledtiden uppnås. Detta gäller oavsett om tiden är lång eller kort. Det är 
inte heller säkert att en lång ledtid innebär större sannolikhet att denna uppnås. Det bästa vore 
naturligtvis om ledtiden kunde hållas både kort och säker, men vad som är viktigast beror av 
den specifika situationen. (Mattsson, 2003)  

Enligt Oskarsson, et al. (2013) är det kundens uppfattning av leveransservice som är av 
betydelse. Den leveransservice som kunderna uppfattar kan vara av flera kombinerade faktorer, 
exempelvis både lagertillgänglighet och ledtid. Leveransservice är lika viktigt till en extern 
kund som inom en verksamhet.  

Forslund & Jonsson (2007) menar att det är komplext att definiera exakt hur leveransservice 
ska mätas. De menar att det finns fyra viktiga frågor att ta hänsyn till och diskutera med berörda 
parter. De första frågorna handlar om vad som ska mätas och med vilken precision. De sista 
frågorna handlar om att komma överens om när en order antas vara mottagen och vilken 
referensdag som ska utgås från. Exempelvis om det är önskad eller bekräftad leveranstidpunkt. 
Detta indikerar att även Forslund & Jonsson (2007) menar att leveransservice är ett resultat av 
flera olika faktorer.  

För en aktör i en försörjningskedja kan den egna prestationen och förmågan att uppnå 
leveransservice till nästa led vara starkt beroende av hur väl föregående led presterar. Detta 
gäller framförallt om lagren är små eller om det sker produktion mot order. (Forslund & 
Jonsson, 2010)  

Aronsson (2000) lyfter att det finns ett stort behov av stabila ledtider och att detta troligtvis kan 
vara ännu viktigare än att ledtiderna är korta. Från industrin finns det exempel då varje funktion 
i en process har fått en förutbestämd ledtid att förhålla sig till. Den tilldelade ledtiden är en 
konsekvens av det mål som finns på den totala ledtiden för den övergripande processen. Detta 
sätt att arbeta ger konsekvenser för planeringen. När ledtiden krävs vara fast innebär det att en 
flexibilitet i kapaciteten är nödvändig. Detta för att kunna hålla tiderna även då efterfrågan 
varierar och är högre än normalt. Motsatsen, att ha en fast kapacitet leder till att ledtiderna 
varierar om efterfrågan gör det. Se Figur 11 nedan för en förklarande illustration. Figuren 
kommer från (Aronsson, 2000). 
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Figur 11 - Illustration över skillnader på ledtiden med att ha planerad eller flexibel kapacitet. 

Det finns naturligtvis en kostnad för att klara av en flexibilitet i kapacitet, men denna bör vägas 
mot den kostnad som uppstår på grund av bristande tillförlitlighet i ledtider (Aronsson, 2000). 

3.4.2   LEVERANSFÖRMÅGA INOM SJUKVÅRDEN 

Leveransservice mellan tillverkande företag och kunder handlar om att leverera det kunden 
önskar på utsatt tid, ofta en produkt. Inom vården blir det annorlunda eftersom det inte är en 
vara som ska levereras utan en patient som ska få vård och passera genom ett antal olika steg. 
Det är därför svårt att direkt översätta leveransserviceelementen till ett vårdperspektiv.  

Inom vården finns framförallt ett fokus på att uppnå korta ledtider. Exempelvis pågår arbete 
med att korta ledtiderna för cancerpatienter, vilket innebär arbete med standardiserade 
vårdförlopp (Brändström, 2017).  

Oskarsson, et al. (2013) problematiserar att det ofta saknas tydliga besked om när nästa steg i 
en vårdprocess kommer ske. Exempelvis när provsvaren är analyserade eller när en operation 
kommer att äga rum. Resultatet av detta är att den övergripande processen ofta tar lång tid och 
innebär mycket väntan och ovisshet för patienten. Det kan leda till att den upplevda 
leveransservicen är låg. Den bakomliggande orsaken är att sjukvården är uppdelad i olika 
funktioner. (Oskarsson, et al., 2013)  

När sjukvården utvärderas ur ett patientperspektiv är det framförallt en fråga om den tid det tar 
att passera genom vården och få behandling. Ledtider och genomloppstider anses som viktigt 
och används inom vårdprocessen som leveransservice. Det kan handla om krav att få träffa en 
läkare inom ett visst antal dagar. Ibland är det kritiskt att behandlingen påbörjas snabbt efter 
ställd diagnos medan i det andra fallet inte är lika kritiskt med en viss väntetid. (Oskarsson, et 
al., 2013) I Sverige finns dessutom en vårdgaranti som innebär att det finns tidsgränser för hur 
länge en patient ska behöva vänta på till exempel läkarbesök eller specialistvård (Nestor, 2018).  
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Broman, et al. (2014) menar att det ur Socialstyrelsen synpunkt är viktigt att patienter får vård 
inom skälig tid utan onödig väntan. I en rapport från Socialstyrelsen framkom dock från 
enkätundersökningar att det inte bara är korta väntetider som prioriteras av patienterna. Även 
omhändertagandet och kontinuiteten i processen framkom som viktiga faktorer. 
(Socialstyrelsen, 2017) 

Enligt Eriksson, et al. (2011) anses möjligheten att få vård i tid och köer vara ett viktigt 
dilemma. En vanlig orsak till att köer uppstår är nämligen när efterfrågan är större än 
kapaciteten. Eriksson, et al. (2011) argumenterar för att en vanlig misstro är att lösningen på 
köerna är en resursfråga. Lösningen borde i stället vara att förstå de bakomliggande orsakerna 
till köerna och därigenom kunna organisera resurserna för att hantera efterfrågan på bästa sätt. 

3.4.3   SAMMANFATTNING AV LEVERANSFÖRMÅGA 

Sammanfattningsvis är leveransförmåga eller leveransservice ett brett begrepp. Det bryts ofta 
ned i olika element, så kallade leveransserviceelement. Enligt Novack & Thomas (2004) är 
leveransservice ett begrepp som omfattar flera aspekter. Sådana aspekter kan exempelvis 
kopplas till att leverera på utsatt tid.  Oskarsson, et al. (2013) menar att aspekterna som ingår i 
konceptet varierar utifrån bransch, organisation och kundens karaktäristik. Oskarsson, et al. 
(2013) använder leveransserviceelementen ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, 
lagertillgänglighet, information och flexibilitet. Mattsson (2004) menar däremot att begreppet 
leveransförmåga sammanfattarar servicen gällande leveranstid, leveranssäkerhet, 
lagertillgänglighet samt leveransflexibilitet.  

Mattsson (2017) delar in begreppet ledtid (leveranstid) i tre mindre begrepp: förväntad ledtid, 
bekräftad ledtid och verklig ledtid. Skillnaderna mellan de mindre begreppen kan kopplas till 
begreppet ledtidsvariation eller leveransprecision. Mattsson (2003) påpekar att det mest 
fördelaktiga inte är att endast ha en kort ledtid utan även en säker ledtid. Detta framhävs också 
av Aronsson (2000) som menar att fasta ledtider är av stort intresse. Det krävs dock en viss 
flexibilitet för att uppnå detta.  

Forslund & Jonsson (2007) menar att det är komplext att definiera hur mätningen kring 
leveransförmåga ska göras. De tar därefter upp fyra viktiga aspekter.   

Leveransförmåga inom vården kan inte direkt översättas från tillverkande företag. Inom 
cancervården finns ett fokus med att förkorta ledtider för patienter (Brändström, 2017). 
Oskarsson, et al. (2013) påpekar att ledtider och genomloppstider är viktigt och används som 
ett mått på leveransservice inom vården. Ett vanligt problem inom vården är att det saknas 
tydliga besked när nästa steg i vårdprocessen kommer äga rum i form av ledtider (Oskarsson, 
et al., 2013). Broman, et al. (2014) framhäver att det är viktigt att patienter får vård inom skälig 
tid. Eriksson, et al. (2011) tar upp dilemmat med köer och dess orsaker.  
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3.5   OSÄKERHETER 
Nedan beskrivs osäkerheter i försörjningskedjor och olika strategier för att motverka dessa. 
Slutligen beskrivs variationer inom vården vilket är en form av osäkerhet.  

3.5.1   OSÄKERHETER I FÖRSÖRJNINGSKEDJOR 

Inom försörjningskedjor finns det alltid i större eller mindre utsträckning osäkerheter 
(Mattsson, 2017).  För att hantera dessa osäkerheter tar Mattsson (2017) upp fyra generella 
strategier: 

1.   Eliminera osäkerheter med informationsdelning. 
2.   Hantera osäkerheter med responsensstrategi. 
3.   Isolera osäkerheter genom frikopplingsstrategi. 
4.   Absorbera osäkerheter genom aggregeringsstrategi. 

Med informationsdelning kan leverantörer hjälpa sina kunder genom att uppdatera om hur de 
aktuella leveranstiderna blir. På så sätt kan kunderna planera sin verksamhet därefter. Att vara 
responsiv innebär förmågan att svara mot förändrade behov. Det skulle exempelvis kunna 
handla om att hantera volymförändringar. Detta kan ske på två olika sätt: med 
kapacitetsflexibilitet eller leveranstidsflexibilitet. (Mattsson, 2017) 

Att använda en frikopplingsstrategi innebär att olika buffertar används som kompensation mot 
osäkerheter eller variationer. Genom dessa buffertar kan störningar i materialflödet begränsas. 
Med aggregering kan flöden slås samman. Om det finns variationer i ett enskilt flöde kan detta 
slås samman med större flöden och därmed blir den totala variationen mindre. (Mattsson, 2017) 

Utöver dessa generella strategier tar Mattsson (2017) upp följande strategier för att hantera 
osäkerheter i ledtider från leverantörer: 

•   Samverkan. 
•   Överföring. 
•   Integration. 
•   Leveranstidshållning. 

Samverkan innebär att olika överenskommelser görs. Osäkerheter kan på detta sätt minskas 
genom att till exempel leverantören accepterar att leverera på en kortare tid om det finns risk 
för brister hos kunden. Att helt eliminera osäkerheter genom samverkan innebär i princip att 
det finns överenskommelser som garanterar en säker och fast leveranstid. För att detta ska 
fungera i praktiken krävs ofta att leverantören får någon form av kompensation. En 
överföringsstrategi innebär att osäkerheter flyttas till kundföretagets kunder. Detta görs genom 
att slutkunderna inte längre kan garanteras leverans direkt från lagret, men inom en viss utlovad 
leveranstid. Detta innebär att ledtiderna går från att vara korta till att vara mer säkra. (Mattsson, 
2017) 

Integration syftar i detta fall på att integrera de funktioner som ingår i en order- och 
leveransprocess. En stor orsak till osäkerheter är att olika funktioner arbetar separerat från 
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varandra. Med en ökad integration ges en bättre helhetsbild vilket bidrar till att arbetet kan 
planeras bättre. Den sista strategin behandlar leveranstidshållning och kan innebära att det 
införs ett straff för leverantören om denne inte levererar i tid. Det kan också innebära att den 
köpande parten genomför bevakning av leveransen och därigenom kan påminna leverantören 
om den utlovade tiden. (Mattsson, 2017)  

Även Aronsson, et al. (2011) diskuterar hur osäkerheter kan hanteras och de tar upp två olika 
synsätt. Det ena är att låta lager eller köer skydda mot osäkerheter. Det innebär i praktiken att 
kapaciteten kan hållas på en konstant nivå och när efterfrågan inte stämmer med planeringen 
bildas lager eller köer. Resultatet är att resursutnyttjande blir högt, men ledtiderna kommer att 
variera. Det andra alternativet är att istället hantera osäkerheter genom att vara flexibel. Det 
innebär att kapaciteten anpassar sig till den verkliga efterfrågan och ledtiderna kan i detta fall 
hållas konstanta. Den stora fördelen med detta är att ledtiderna blir säkra till nästa led i kedjan 
eller nästa delprocess som därmed kan planera sin verksamhet efter de uttalade tiderna. Sett till 
den övergripande processen innebär detta kortare genomloppstider eller minskade köer. 
(Aronsson, et al., 2011) 

3.5.2   OSÄKERHET INOM SJUKVÅRDEN 

En stor svårighet inom sjukvården är att det ofta uppstår variationer (Oskarsson, et al., 2013). 
Variationer kan ses som en osäkerhet. Olsson & Aronsson (2012) delar upp variationerna i 
externt och internt skapade. Extern skapad variation är kopplad till patienterna och intern 
handlar om hur arbetet utförs. Den externa variationen kan uppstå av olika skäl. Olsson & 
Aronsson (2012) nämner fem olika typer: ankomstmönster, behov, kunskap, ansträngning och 
personlig preferens. Internt skapad variation kan uppstå på grund av att arbetsuppgifter 
grupperas och att det därmed byggs upp ett litet lager innan de tas om hand, detta är därmed 
vad Roemeling, et al. (2017) kallar artificiell variation.  

Osäkerheter kan i vissa fall leda till långa väntetider inom vården. Arvidsson (2007) presenterar 
olika strategier för att förbättra förmågan att ge patienterna vård i tid. Dessa strategier kommer 
ifrån en rapport framtagen av Landstingsförbundet (nuvarande Sveriges Kommuner och 
Landsting). Dessa strategier handlar om att matcha kapacitet med efterfrågan, påverka 
efterfrågan och ändra systemet. Inom dessa strategier ingår sedan olika åtgärder för att uppnå 
detta. Att bättre kunna anpassa kapaciteten efter behovet kan till exempel göras genom att 
försöka prognostisera efterfrågan, jämna ut variationer och identifiera och eliminera 
flaskhalsar. Efterfrågan kan påverkas genom standardisering och att flytta efterfrågan. Att 
ändra systemet innefattar bland annat att parallellisera moment, minska avstånd mellan 
processtegen samt utnyttja personalens kompetens på rätt sätt. (Arvidsson, 2007) 

The Health Foundation (2013) tar i en rapport upp att ett vanligt förekommande problem inom 
vården är att matcha kapacitet med efterfrågan. De framhäver att det sällan är en för stor 
efterfrågan eller kapacitetsbrist som är de egentliga orsakerna till ineffektivitet och förseningar. 
Istället är det snarare är en fråga om hur kapaciteten och efterfrågan passar ihop. Ett vanligt fel 
är att vid planeringen utgå från medelnivåer och sedan fixera sin kapacitet efter detta. 
Problemet är att det i realiteten förekommer variationer. Konsekvenserna blir att det bildas kö 
vid högre efterfrågan och outnyttjad kapacitet vid lägre efterfrågan. Till skillnad från en 
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tillverkande industri kan inte heller extra kapacitet användas för att bygga upp ett lager för 
framtida behov, utan denna kapacitet går förlorad. (The Health Foundation, 2013) 

3.5.3   MÄTNING 

Om viktiga aspekter i en process mäts, till exempel ledtider, kan detta vara till hjälp för att 
förstå hur processen fungerar. I dessa sammanhang är det oftast intressant att inte bara betrakta 
medelvärden utan också titta på hur data är fördelat och vilka variationer som finns. Detta för 
att kunna identifiera avvikelser som beror på faktorer som kan och bör åtgärdas. Det innebär 
en möjlighet till lärande och förbättring. (Elg, 2013) 

3.6   SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  
Nedan beskrivs Supply Chain Management, generellt och inom vården. 

3.6.1   KONCEPTET BAKOM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Enligt Van Weele (2010) är Supply Chain Management ett koncept som syftar till att 
koordinera, planera och kontrollera till exempel material och produkter i en kedja av 
sammankopplade aktiviteter. Ofta inkluderar värdekedjan även leverantörer och kunder. Det 
innebär att värdekedjan ses som en sammansatt enhet snare än fragmenterade aktiviteter och 
prestationen för kedjan som helhet står i fokus. (Van Weele, 2010) 

Moen (2013) menar att det inte finns en direkt översättning av en Supply Chain till svenskan 
men det benämns som värdekedja, leverantörskedja, förädlingskedja och även leveranskedja. 
Moen (2013) benämner Supply Chain Management som flödesekonomi som står för en 
helhetssyn av hela systemet. Supply Chain Management arbetar mot en effektivisering av alla 
led i försörjningskedjan och genom systemet flödar antingen pengar, varor, tjänster eller 
information.   

Mentzer (2001) definierar en Supply Chain som:” a set of three or more companies directly 
linked by one or more of the upstream or downstream flow of products, services, finances, and 
information from a source to a customer”.  

Precis som Van Weele (2010) och Moen (2013) menar Mentzer (2001) alltså att det handlar 
om ett flöde som sträcker sig över fler än en aktör.  

Enligt Mentzer (2001) finns det flera definitioner av konceptet Supply Chain Management. 
Den övergripande uppfattningen är att Supply Chain Management är en filosofi som hanterar 
flödet genom värdekedjan från leverantör till användare av produkten eller tjänsten. Det 
övergripande systemtänket dominerar över att fokusera på de olika verksamheternas 
prestationer var för sig. Detta är därmed samma uppfattning som Van Weele (2010) och Moen 
(2013) har. Det finns även en tro att varje verksamhet bidrar direkt och indirekt till hela kedjan 
(Mentzer, 2001).  
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Mentzer (2001) definierar Supply Chain Management som filosofi enligt: 

1.   A systems approach to viewing the channel as a whole, and to managing the total 
flow of goods inventory from the supplier to the ultimate customer 

2.   A strategic orientation towards cooperative efforts to synchronize and converge 
intrafirm and intrafirm operational and strategic capabilities into unfiled whole 
and 

3.   A customer focus to create unique and individualized sources of customer value, 
leading to customer satisfaction 

Sammanfattningsvis består definitionen av att värdekedjan ska ses som en helhet, att genom 
samarbete synkronisera processerna och kapaciteten och slutligen skapa ett unikt kundvärde 
inom värdekedjan.  

3.6.2   HUR KAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UPPNÅS? 

Inom filosofin Supply Chain Managment finns det flera aktiviteter eller grundstenar. I Figur 
12 nedan ses några exempel på dessa aktiviteter. Aktiviteterna av Mentzer (2001) beskrivs 
nedan.  

 

 

Figur 12 - Illustration av Supply Chain Managment aktiviteter. 

Integration 
För att kunna anamma filosofin enligt Supply Chain Management krävs det att verksamheterna 
i värdekedjan integreras externt. Det för att snabbt i hela kedjan kunna svara på dynamik och 
förändringar. Detta är något som krävs i den konkurrensutsatta omvärlden som företagen är 
verksamma i. Utöver det finns en fördel att inom en verksamhet även integrera processerna 
internt. (Mentzer, 2001) 

Integration kan ske genom koordinering. Mentzer (2001) diskuterar fem dimensioner som 
påverkar koordineringen. Dessa är att skapa en samverkande anordning, direkt övervakning 
från ledning och chefer, standardisering, auktoritet och expertis samt organisationsstrukturen. 

En samverkande anordning kan skapas med hjälp av gemensamma justeringar till andras 
behov. Enligt Mentzer (2001) innebär detta att funktionerna anpassar sig till varandra. Detta 
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kan ske på två sätt: med interaktion och med samarbete. Interaktion är ett brett begrepp men 
syftar i detta fall på informationsdelning. Informationsdelning kan ske på flera sätt bland annat 
genom olika informationssystem eller procedurer som möjliggör informationsdelande mellan 
två funktioner.  

Förutom att diskutera de olika dimensionerna framhäver Mentzer (2001) att det krävs att 
försörjningskedjan har gemensamma mål, engagemang samt stöd från ledning och chefer för 
att uppnå koordinering. (Mentzer, 2001) 

Informationsdelning 
Att dela information i värdekedjan kan var fördelaktigt. Det underlättar planerings- samt 
övervakningsprocesser för samtliga verksamheter i kedjan och därför är det nödvändigt att 
regelbundet stämma av och uppdatera inom kedjan för att uppnå effektiv Supply Chain 
Management. Informationsdelningen kan variera i betydelse mellan strategisk eller taktisk 
betydelse. Taktiskt betydelser kan exempelvis handla om lagernivåer och prognoser. Medan 
strategisk betydelse kan syfta på marknadsföringsstrategier. (Mentzer, 2001) Stahre (2016) tar 
också upp att informationsdelning kan innebära fler fördelar i en kedja. Det kan ha stora 
effekter på hela kedjans prestation men även för den enskilda verksamheten genom att minska 
osäkerheter. Det är därmed av relevans att inte bara dela information utan även använda och 
bearbeta den information som delges på rätt sätt. Ofta krävs mer än information för att uppnå 
förbättring, exempelvis en viss grad av koordinering. (Stahre, 2016)  

Samarbete 
Även samarbete inom värdekedjan är nödvändigt för att stötta de olika verksamheterna i 
kedjan. I detta fall syftar samarbetet till koordinerade aktiviteter av företag som har ett 
affärsmässigt samarbete. Samarbetet kan innebära att det finns mål att varje enskild firma ska 
bli överlägsna konkurrenterna eller att det finns ett övergripande mål för värdekedjan att bli 
överlägsna konkurrenterna inom ett område. Samarbetet kan ske på flera nivåer inom 
företagen, dels ledningsgrupp, dels operativt samarbete. (Mentzer, 2001)  

Gemensamma mål och kundfokus 
En annan grundsten som är viktig inom filosofin Supply Chain Management är att ha 
gemensamma mål och kundvärde. Det för att ha samma målbild och strategiska fokusområde 
vilket kommer underlätta relationerna för verksamheterna. (Mentzer, 2001) 

3.6.3   SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

Om en Supply Chain för ett tillverkande företag sträcker sig från råvara till slutprodukt kan 
motsvarande inom vården vara den kedja av aktiviteter som tar patienten från en första kontakt 
med sjukvården till dess att patienten är färdigbehandlad och lämnar systemet. (Aronsson, et 
al., 2011) Meijboom, et al. (2011) menar också att när Supply Management tillämpas inom 
vården ersätts produktflödet av ett flöde av patienter. Inom sjukvården existerar med den 
definitionen flera olika Supply Chains.  

Enligt Kwon, et al. (2016) finns det motstånd inom hälso-och sjukvården att Supply Chain 
Management koncept inte skulle vara applicerbara. Kwon, et al. (2016) argumenterar för att 
Supply Chain Management tidigare har blivit misstagen för att endast främja inköpsfunktionen. 
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Enligt Kwon, et al. (2016) leder detta missförstånd till att andra delar av konceptet blir orört 
inom hälso- och sjukvården såsom att uppnå en koordinerad värdekedja. Istället optimeras 
processer var för sig vilket kan ha negativ inverkan på hela kedjan. (Kwon, et al., 2016) Det 
finns också teorier som menar att en kedja aldrig kan vara starkare än sin svagaste länk (The 
Health Foundation, 2013). Kwon, et al. (2016) menar att Supply Chain Management kan och 
borde appliceras inom hälso- och sjukvården eftersom det kan ha positiva effekter inom 
effektivitet och kostnadsreduktioner.  

3.7   KARTLÄGGNING AV FLÖDEN 
Att göra en kartläggning handlar om att få en ökad förståelse för verksamheten. För att kunna 
genomföra förbättringar är det oftast nödvändigt att identifiera den nuvarande situationen. 
Detta kan uppnås genom att göra en kartläggning av de aktuella delarna av verksamheten. 
(Oskarsson, et al., 2013) 

3.7.1   KARTLÄGGNING INOM SJUKVÅRDEN 

När en kartläggning görs inom sjukvården handlar det ofta om att kartlägga hur patienten rör 
sig genom en vårdprocess. Det är ofta intressant att skapa en uppfattning om vilka strukturer 
som ligger bakom sättet att arbeta. För att skapa en bra bild av en verksamhet och dess ingående 
beståndsdelar behövs ofta en viss mängd av övergripande information. Inom vården innebär 
detta att information behövs om de olika vårdenheterna som ingår i flödet. Den eftersökta 
information gäller till exempel vilka resurser som finns, vilken typ av patienter som behandlas, 
vilka resultat som uppnås och vilken kvalitet de har. (Olsson & Aronsson, 2012) 

En kartläggning kan struktureras på olika sätt. De vanligaste metoderna är flödeskartläggning, 
processanalys och spårstudie. Flödeskartläggning är ofta lämpligt för kartläggning inom 
sjukvården. (Olsson & Aronsson, 2012) 

3.7.2   FLÖDESKARTLÄGGNING 

Med flödeskartläggning menas att ett flöde av till exempel material och information presenteras 
med hjälp av visuella symboler. Inom sjukvården kan det handla om flöden av patienter. Även 
vid patientflöden finns det ofta ett behov av att också kartlägga hur information flödar. (Olsson 
& Aronsson, 2012) 

Vilken detaljnivå som bör användas beror på situationen och delar som är av stor betydelse och 
har stor potential att bidra till en förbättring bör kartläggas mer noggrant. Det finns ingen 
anledning att göra en alltför detaljerad beskrivning om den inte kommer till användning. 
(Oskarsson, et al., 2013) 

För att göra en flödeskartläggning bör både kvantitativa och kvalitativa data användas. För 
datainsamlingen av kvalitativa data bör olika tekniker användas. En sådan är att göra 
observationer. Detta är stark rekommenderat eftersom det ökar möjligheterna att verkligen 
förstå hur det faktiskt går till, snarare än hur människor beskriver att det är tänkt att fungera. 
Det är också viktigt att prata med människor. Detta för att kartläggningen inte ska bli baserad 
på olika antaganden. (Mazur & Chen, 2008) 
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Kvantitativa data kan samlas in om flera olika saker. Detta kan vara vilka olika aktiviteter som 
ingår i flödet och hur långa cykeltiderna är. Det kan även vara intressant att titta på hur flödet 
är sammankopplat med andra enheter och hur informationen flödar. Ibland kan även 
identifiering av lager eller köer vara av intresse. Sist men inte minst bör eventuella problem 
eller förbättringsområden noteras. (Mazur & Chen, 2008) En flödeskartläggning kan vara en 
bra utgångspunkt för att skapa en bättre bild av den aktuella situationen. (Camgöz-Akdağ, et 
al., 2017)  

Med hjälp av den gjorda flödeskartläggningen av nuläget kan sedan systemet förbättras genom 
att följa fyra steg (Mazur & Chen, 2008):  

1.   Hitta stora problem och dess orsaker.  
2.   Beskriv hur förbättringar kan göras.  
3.   Beskriv hur detta ska översättas till praktiken.  
4.   Förbered hur det nya systemet ska kunna jämföras med det gamla.  

3.7.3   SPÅRSTUDIE 

En spårstudie kan användas för att kartlägga informationsflöden och därigenom identifiera om 
det finns faktorer som bidrar till fördröjningar. Genom att göra en spårstudie kan 
informationsflödet följas. Informationen kan utgöras av både elektroniska- och 
pappersdokument. Kartläggningen tas fram genom att ett formulär upprättas där personer som 
har kontakt med flödet fyller i viss information. Detta kan vara vem de fick informationen från 
och vem som kommer få den i nästa steg. När spårstudien sedan är gjord kan den användas 
som grund för vidare analys. Exempel på analys kan vara ledtidsanalys, analys om 
pappersarbete grupperas eller identifiering av sådant som avviker från det normala. (Olsson & 
Aronsson, 2012) 

3.7.4   PROCESSANALYS 

Processanalys liknar flödeskartläggning men resultatet skiljer sig eftersom en processanalys 
resulterar i en tabell och inte en karta som beskriver flödet. En processanalys är därmed mindre 
lämplig om det finns komplicerade förhållanden mellan aktiviteterna som kartläggs. En 
processanalys används främst för fysiska flöden även om metoden kan användas på 
informationsflöden också. Det främsta användningsområdet för en processanalys är för att 
identifiera olika typer av slöseri, till exempel väntetider eller onödigt arbete. (Olsson & 
Aronsson, 2012) 

Olsson & Aronsson (2012) presenterar ett generellt angreppssätt för processanalys som 
kommer ifrån Hines, et al: 

1.   Gör en initial analys av aktuella flödet. 
2.   Kartlägg varje aktivitet och mät den. 
3.   Studera flödet i kartan och hitta slöseri. Identifiering av slöseri kan underlättas genom att 

tänka i termer av värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter.  
4.   Undersök om det finns förbättringsmöjligheter genom att strukturera om aktiviteter till ett 

mer effektivt flöde, genomföra omflyttningar eller om aktiviteter kan elimineras.  
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3.8   SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM 
Sjukvården är en komplex organisation som är en tjänsteverksamhet. Detta innebär särskilda 
förutsättningar för att utveckla logistiken inom sjukvården. Precis som vid traditionell logistik 
kan flödesbegreppet användas, med skillnaden att det inom vården är ett flöde av patienter och 
inte av produkter. (Oskarsson, et al., 2013) 

Sjukvårdens operativa system bör anpassas efter patienternas behov. Om behoven kan 
förutsägas och vården därmed planeras kan det operativa systemet utformas som en sekvens av 
steg. Är det däremot mer oförutsägbart krävs ett iterativt system. (Bohmer, 2009)  

Inom sjukvården kan lean och agil användas som processtrategier. Att tillämpa en lean strategi 
innebär en strävan att göra mer med minder resurser. Att tillämpa en agil strategi innebär att 
använda flexibilitet för att kunna svara på förändrade förutsättningar. Flexibiliteten innebär 
ofta en högre kostnad. (Aronsson, et al., 2011) 

Sjukvården består av olika funktioner som ingår i ett stort antal vårdprocesser (Aronsson, et 
al., 2011). Det finns stora fördelar med att använda ett processbaserat synsätt inom vården 
(Oskarsson, et al., 2013). Det finns dock vissa svårigheter att införa ett processbaserat arbetssätt 
inom vården. Bland annat kommer motstånd från läkare, liksom sjukvårdens 
organisation. (Hellman, et al., 2015) 

Leveransservice är ett brett begrepp och handlar om att uppfylla kundens förväntningar på 
leveransen. I begreppet leveransservice ryms flera dimensioner, som en viss ledtid, att leverera 
på utsatt tid och att leverera rätt produkter (Mattsson, 2004; Oskarsson, et al., 2013). Dessutom 
innefattas även förmåga att förmedla information och vara flexibel till 
kundanpassningar (Oskarsson, et al., 2013).  

Leveransservice inom vården är inte lika tydligt. En viktig skillnad är att det inte är en produkt 
som ska levereras till kund, utan att det är en patient som ska få vård. Ledtid är det som 
diskuteras mest inom vården, och kortare ledtider eftersträvas. Det finns dock indikationer på 
att även leveranspålitlighet är av intresse. (Oskarsson, et al., 2013) För patienterna är det inte 
bara ledtider som värdesätts, utan även kontinuitet och kvalitet (Socialstyrelsen, 2017).  

Variationer och osäkerheter förekommer i princip i alla processer, både inom företag och i 
vården. För att motverka osäkerheter finns olika strategier som kan tillämpas, till exempel ökad 
samverkan och bättre informationsdelning. (Mattsson, 2017) 

Variationer inom vården delas in i externt och internt skapade. De externa beror på till exempel 
skillnader i patienternas ankomstmönster, behov och kunskaper. De interna uppkommer på 
grund av sättet att arbeta. (Olsson & Aronsson, 2012) 

Osäkerheter och variationer kan leda till långa väntetider inom vården. Arvidsson (2007) tar 
upp tre strategier för att förbättra möjligheterna att ge patienterna vård i tid, bland annat handlar 
detta om att matcha sin kapacitet med efterfrågan. 
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Att följa upp processer med mätning och därigenom tydliggöra variationer kan bidra till att 
förbättringar kan göras (Elg, 2013). 

Supply Chain Management är ett koncept och filosofi som kan delas in i flera aktiveter. 
Sammanfattningsvis är den övergripande uppfattningen att Supply Chain Management är en 
filosofi som hanterar flödet genom värdekedjan från leverantör till användare av produkten 
eller tjänsten. Systemtänkandet står i fokus framför att optimera verksamheterna var för sig. 
För att uppnå Supply Chain Management är integration, koordination, informationsdelning och 
samarbete viktiga beståndsdelar. (Mentzer, 2001) 

Supply Chain Management i vården översätts genom att studera patientens väg genom 
vårdprocessen (Meijboom, et al., 2011). Kwon, et al. (2016) argumenterar för att Supply Chain 
Management bör appliceras inom sjukvården.  

För att förbättra något, behöver den aktuella situationen klargöras. Detta kan göras med hjälp 
av en kartläggning. Det finns olika metoder för att göra en kartläggning. Flödeskartläggning 
innebär att flödet visualiseras med olika symboler. I kartläggningen redovisas ofta både 
material- eller patientflödet och informationsflödet. En spårstudie används framförallt för att 
kartlägga ett informationsflöde. En processanalys resulterar i en tabell och är mest lämplig för 
att identifiera och eliminera slöseri. Inom vården är det oftast mest lämpligt med en 
flödeskartläggning. Oavsett vilken metod som väljs, kan den genomförda kartläggningen 
användas för att identifiera problem och förbättringsområden och kan därmed ligga till grund 
för ett förbättringsarbete. (Olsson & Aronsson, 2012)  
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4   UPPGIFTSPRECISERING 
I det här kapitlet kommer uppgiften att preciseras, vilket innebär att syftet kommer att brytas 
ner i huvudfrågor och underfrågor. Syftet med studien är:  

Ø   Att ge förslag på vilken tillgänglighet och samordning som krävs av Diagnostikcentrum 
för att uppnå tillfredsställande leveransförmåga i det standardiserade vårdförloppet för 
bröstcancer. 

Tillgänglighet i detta sammanhang syftar på hur Diagnostikcentrum ska delta i processen och 
därmed tillhandahålla sina tjänster till andra aktörer inom processen.  

4.1   FYRA HUVUDFRÅGOR 
Enligt Uppdragsgivaren (2018) är det idag inte tydligt hur Diagnostikcentrum är och bör vara 
delaktiga i processen. Oskarsson, et al. (2013) påpekar att det är nödvändigt att förstå den 
nuvarande situationen för att kunna genomföra förbättringar. För att på ett bra sätt kunna 
komma med rekommendationer är det därmed viktigt att klargöra den aktuella situationen. Med 
den aktuella situationen menas både hur bröstprocessen fungerar och vart i den som 
Diagnostikcentrum är involverade. Eftersom de standardiserade vårdförloppen innebär ett 
process- och helhetsfokus är det nödvändigt att inte enbart studera Diagnostikcentrum isolerat, 
utan bröstprocessen som helhet.  

I syftet ingår även att ta hänsyn till tillfredsställande leveransförmåga. Denna syftar i huvudsak 
på vad bröstprocessen ska uppnå som helhet. Det vill säga gentemot patienten. För att klara av 
detta är det dock viktigt att Diagnostikcentrum som enskild aktör är tillgängliga för processen 
och andra aktörer på rätt sätt. Enligt Oskarsson, et al. (2013), Mattsson (2004) och Forslund & 
Johnsson (2007) är leveransservice eller leveransförmåga ett samlat begrepp som kan innefatta 
olika faktorer. Eftersom det saknas en entydig definition vad detta innebär behöver det 
specificeras. Med nuläget klargjort kan detta analyseras och därefter kan lämpliga 
rekommendationer tas fram (Mazur & Chen, 2008). Det är dock viktigt att också utvärdera om 
de framtagna rekommendationerna är möjliga att implementera i verkligheten.  

För att uppnå syftet bör fyra frågeställningar besvaras. Dessa presenteras nedan. Som nämnt 
ovan bör nuläget för bröstprocessen och Diagnostikcentrum klargöras för att få en förståelse 
för den aktuella situationen. Detta behandlas i huvudfråga 1. Därefter måste leveransförmåga 
definieras. Detta behandlas i huvudfråga 2. Dessutom bör det redogöras för hur bröstprocessen 
presterar i nuläget utifrån leveransförmåga och hur Diagnostikcentrum och bröstprocessen som 
helhet bör arbeta för att uppnå leveransförmågan, detta tas upp i huvudfråga 3 och huvudfråga 
4.  

1.   Hur ser Diagnostikcentrums delaktighet ut i bröstprocessen? 
2.   Hur ska leveransförmåga i bröstprocessen definieras? 
3.   Vad krävs av bröstprocessen och Diagnostikcentrum för att uppnå leveransförmåga? 
4.   Hur ska Diagnostikcentrum och bröstprocessen arbeta i form av tillgänglighet för att 

uppnå leveransförmåga? 
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Under följande rubriker presenteras dessa huvudfrågor och tillhörande underfrågor.  

4.1.1   HUR SER DIAGNOSTIKCENTRUMS DELAKTIGHET UT I 
BRÖSTPROCESSEN?  

Aronsson, et al. (2011) beskriver värdekedjan inom hälso- och sjukvården som komplex med 
behov av mycket koordinering. Att klargöra situationen kan ge en bättre förståelse för nuläget 
samt hur logistiken ska anpassas till verksamheten. För att få en ökad förståelse för 
verksamheten kan en kartläggning vara lämplig (Oskarsson, et al., 2013).  

Som nämnt tidigare innebär bröstprocessen ett helhetsfokus. Därav är det nödvändigt att skapa 
en uppfattning om hela bröstprocessen för att få en övergripande förståelse. Detta för att bättre 
förstå hur alla delar hänger samman. Inledningsvis bör därmed den del av bröstprocessen som 
ingår i studiens avgränsning kartläggas.  

1.1 Hur ser utredningsfasen av bröstprocessen ut?   

Enligt Oskarsson, et al. (2013) beror detaljnivån under kartläggningen på situationen. Delar 
som har stor betydelse för studien bör studeras mer noggrant och därmed kommer de 
delprocesser i bröstprocessen som Diagnostikcentrum deltar i behövas studeras djupare. Vilka 
dessa delar är måste därmed utredas.  

Olsson & Aronsson (2012) menar att en bra kartläggning av verksamheten kräver information 
om vilka enheter som ingår i flödet. Även information om vilka resurser som finns, typ av 
patient som behandlas, önskat resultat samt vilken kvalitet som krävs. Enligt Cancercentrum 
(2017) finns det krav på vilken typ av diagnostik som ska ingå i bröstprocessen som 
standardiserat vårdförlopp. Däremot finns det enligt Uppdragsgivaren (2018) inte klarhet om 
Diagnostikcentrum är tillgängliga på rätt sätt, i form av delaktighet med kompetens, resurser 
och information. Därmed är det av relevans, för att uppnå syftet, att klargöra hur och på vilket 
sätt delprocesserna är uppbygga och vilken roll Diagnostikcentrum har.  

1.2 På vilket sätt är Diagnostikcentrum delaktiga i bröstprocessen? 
 

4.1.2   HUR SKA LEVERANSFÖRMÅGA I BRÖSTPROCESSEN DEFINIERAS?   

Enligt Mattsson (2004), Forslund & Johnsson (2007), Novack & Thomas (2004) och 
Oskarsson, et al. (2013) är leveransförmåga eller leveransservice ett samlat begrepp som kan 
innefatta olika faktorer. Någon exakt definition på vad som bör ingå saknas i litteraturen och 
det är i många fall beroende av situationen. Det finns inte heller någon litteratur som visar exakt 
vad leveransförmåga inom vården bör bestå av. Korta ledtider och i viss mån säkra ledtider är 
dock av stort intresse inom vården (Brändström, 2017). För att kunna besvara syftet bör därför 
leveransförmåga definieras för de aktuella delarna som berör studien. Litteratur om 
leveransförmåga för företag bör därför analyseras utifrån vad som kan tillämpas även inom 
vården och sedan specifikt inom bröstprocessen baserat på de krav och mål som finns.   

2.1 Vilka definitioner från traditionell litteratur kan tillämpas i vården? 
 

2.2 Vad är målet och kraven för bröstprocessen som helhet? 
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2.3 Vad bör definitionen utifrån detta vara för bröstprocessen som helhet? 
 

4.1.3   VAD KRÄVS AV BRÖSTPROCESSEN OCH DIAGNOSTIKCENTRUM FÖR 
ATT UPPNÅ LEVERANSFÖRMÅGA? 

Utifrån svaret på fråga 2.2 samt fråga 2.3 bör det redogöras hur bröstprocessen presterar med 
hänsyn till kraven och definierad leveransförmåga. Detta för att kunna uppnå syftet och 
konkretisera målbilden i form av krav på såväl bröstprocessen som vad detta innebär för 
Diagnostikcentrum. 

3.1 Hur presterar bröstprocessen i form av leveransförmåga? 
 
Van Weele (2010), Mentzer (2001) och Moen (2013) är överens om att Supply Chain 
Management (SCM) handlar om att ha en helhetssyn och att fokusera på kedjans totala 
prestation. Kwon, et al. (2016) argumenterar för att SCM kan och bör tillämpas inom vården 
då det har positiv effekt på förmåga att ge patienter vård i tid och kostnadseffektivitet. 

För att uppnå SCM och därmed mer fokus på helheten, behövs informationsdelning, 
koordinering och samarbete (Mentzer, 2001). Aronsson, et al. (2011) menar att många 
vårdprocesser är komplexa med ett stort behov av koordinering. Införandet av standardiserade 
vårdförlopp sätter processerna och helheten i fokus (Socialstyrelsen, 2017). Detta liknar ett 
SCM tänk och för att uppnå den önskade prestationen i form av leveransförmåga för 
bröstprocessen som system bör därmed teorier inom SCM vara lämpliga. Som nämnts ovan är 
samordning, koordinering och integration vanliga verktyg. 

Mattsson (2017) menar att en ökad samverkan kan uppnås genom olika överenskommelser som 
till exempel kan innebära att leverantörerna lovar att leverera på en viss tid. Koordinering kan 
uppnås med hjälp av att olika delar anpassar sig bättre till varandra genom interaktion och 
samarbete i kombination med bättre delande av information (Mentzer, 2001). 
Informationsdelning kan bidra inte bara till den totala prestationen, utan kan också förbättra 
den inre prestationen då information från andra aktörer i kedjan kan underlätta planering och 
minska osäkerheter (Stahre, 2016). Mattsson (2017) tar upp integration som en väg att uppnå 
bättre planering då det skapar en överblick över helheten. Exakt hur denna samordning, 
koordinering och integration bör ske för att på bästa sätt uppnå bröstprocessens 
leveransförmåga bör därför utredas.     

3.2 Hur ska kedjan samordnas och integreras för att totalt sett kunna uppnå 
leveransförmåga? 

 
4.1.4   HUR SKA DIAGNOSTIKCENTRUM OCH BRÖSTPROCESSEN ARBETA I 

FORM AV TILLGÄNGLIGHET FÖR ATT UPPNÅ LEVERANSFÖRMÅGA?  

För att uppnå den samordning och leveransförmåga som krävs ställs naturligtvis krav på de 
ingående delarnas prestation. Exempelvis menar Forslund & Johnsson (2010) att förmågan att 
uppnå leveransförmågan för en aktör i en kedja är starkt beroende av hur föregående led 
presterar. För att bröstprocessen ska nå sitt övergripande mål måste alla delarna i kedjan bidra. 
Detta gäller inte minst för Diagnostikcentrum. Enligt Uppdragsgivaren (2018) är det i dagsläget 
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inte klart på vilket sätt Diagnostikcentrum bör vara tillgängliga i bröstprocessens olika 
aktiviteter. Rapportförfattarna vill därmed utifrån svaret på fråga 3.2 reda ut vilken 
tillgänglighet från Diagnostikcentrum som krävs för att bidra till att uppnå den definierade 
leveransförmågan. Dessutom hur Diagnostikcentrum bör vara samordnade med andra aktörer 
och om det finns övergripande förbättringar av processen som helhet som kan göras.  

Eftersom det inte finns ett aktivt arbete med tillgänglighetsfrågan, borde det finnas 
förbättringspotential angående detta. Bohmer (2009) menar att det ofta tar ett tag innan en 
process är mogen och kan verka med hög effektivitet. Eftersom bröstprocessen är relativt ny 
bör även denna ha förbättringspotential. Därför bör det redogöras om eventuella förändringar 
krävs och det bör också undersökas hur dessa förändringar ska uppnås.  

4.1 Finns det behov av förändrad tillgänglighet hos Diagnostikcentrum eller av 
bröstprocessen? 

4.2 Vad ska förändras för att uppnå leveransförmåga? 
 

Att införa ett nytt sätt att arbeta kan stöta på problem från de som berörs av förändringen. Detta 
har tagits upp av Hellman, et al. (2015), Eriksson (2005) och Hellström, et al. (2010). 
Framförallt kan motstånd komma från läkare som inte förstår syftet (Hellman, et al., 2015). 
Det är också viktigt att de som faktiskt arbetar i processerna involveras (Eriksson, 2005; 
Hellman, et al., 2015). Problemen kan också grunda sig i sjukvårdens organisation och 
byråkrati (Hellström, et al., 2010). Dessutom är sjukvården en professionell byråkrati (Loodin 
& Nordgren, 2014). Både Hellman, et al. (2015) och Eriksson (2005) pekar på vikten av 
involvering och gillande hos den operativa personalen för att lyckas med en förändring. Det är 
därför viktigt att utvärdera om förslagen är genomförbara i praktiken. Enligt Broman, et al. 
(2014) är det viktigt att sjukvårdens resurser används på ett effektivt sätt. Genomförbarheten 
bör också utvärderas med hänsyn till resurser.  

4.3 Vilken form av genomförbarhet finns det för de eventuella förändringarna? 
 

4.2   SAMMANSTÄLLNING AV UPPGIFTSPRECISERING 
Här sammanfattas uppgiftspreciseringen: 

1.   Hur ser Diagnostikcentrums delaktighet ut i bröstprocessen? 

1.1 Hur ser utredningsfasen av bröstprocessen ut? 

1.2 På vilket sätt är Diagnostikcentrum delaktiga i bröstprocessen?  

2.   Hur ska leveransförmåga i bröstprocessen definieras? 

2.1 Vilka definitioner från traditionell litteratur kan tillämpas i vården?   

2.2 Vad är målet och kraven för bröstprocessen som helhet?  

2.3 Vad bör definitionen utifrån detta vara för bröstprocessen som helhet? 

3.   Vad krävs av bröstprocessen och Diagnostikcentrum för att uppnå leveransförmåga? 

3.1. Hur presterar bröstprocessen i form av leveransförmåga? 
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3.2 Hur ska kedjan samordnas och integreras för att totalt sett kunna uppnå 

leveransförmåga? 

4.   Hur ska Diagnostikcentrum och bröstprocessen arbeta i form av tillgänglighet för att 

uppnå leveransförmåga?  

4.1 Finns det ett behov av förändrad tillgänglighet hos Diagnostikcentrum eller av 

bröstprocessen? 

4.2 Vad ska förändras för att uppnå leveransförmåga? 

4.3 Vilken form av genomförbarhet finns det för de eventuella förändringarna?  
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5   METOD 
Inledningsvis kommer det motiveras för de metoder som använts. Därefter beskrivs 
tillvägagångsättet för att besvara frågeställningarna från uppgiftspreciseringen och 
visualisering av genomförandet. Avsnittet avslutas med metodkritik.  

5.1   INLEDANDE LITTERATURSTUDIE 
Skrivet eller mångfaldigt material brukar benämnas som litteratur. Litteratur kan exempelvis 
vara tidskrifter, artiklar och böcker. Om litteraturen är skriven för ett annat ändamål räknas den 
som sekundärdata oftast. Vilket innebär att informationen har tagits fram i ett annat syfte än 
den aktuella studien. När sekundärdata används är det av relevans att ifrågasätta och granska 
källkritiskt eftersom informationen kan vara vinklad. (Björklund & Paulsson, 2014) För att öka 
trovärdigheten i denna rapport har rapportförfattarna ifrågasatt samtlig information källkritiskt 
samt använt flera källor inom samma ämnesområde. Vid informationssökningen har varje källa 
ifrågasatts utifrån sitt syfte, aktualitet samt vem som har skrivit den.  

Litteratur har eftersökts genom att använda bibliotekets söktjänst UniSearch på Linköpings 
Universitet. Detta för att få bredd i informationsinsamlingen. Eftersom UniSearch är etablerad 
av biblioteket anses den av rapportförfattarna trovärdig att använda. Dessutom innebär 
användandet av UniSearch att flera databaser ingår i sökningen. Att använda olika databaser 
rekommenderas av Patel & Davidson (2011).  

Sökningsarbetet har genomförts genom att rapportförfattarna har sökt på olika sökord som 
relaterar till examensarbetet. Resultatet från sökmotorn baseras på vilka artiklar som är av högst 
relevans utifrån sökorden. Både svenska och engelska sökord har använts för att skapa bredd i 
sökningen.  

Patel & Davidson (2011) menar att det är vanligt att få ett mycket stort antal träffar vid en 
sökning och att någon form av avgränsning därför är nödvändig. För att begränsa sökningen 
och därmed uppnå ett överskådligt antal träffar att titta närmare på, har sökningen avgränsats.  

Avgränsningar har skett genom att till exempel endast acceptera träffar som är akademiska 
tidskrifter eller rapporter. Detta har gjorts eftersom det är den typen av litteratur som eftersöks 
i denna studie. En annan avgränsning som använts är att den litteratur som visas är 
peer reviewed, det vill säga har blivit granskad av någon annan. Detta för att säkerställa att den 
litteratur som användes höll en bra kvalitet. Vilket är av relevans i en källkritiskt granskad 
studie.  

Även utgivningsår har fungerat som en avgränsning. Framförallt ny litteratur eftersöktes, då 
den senaste forskningen var av mest relevans för rapportförfattarna. Dessutom har äldre 
litteratur förekommit som referenser i nyare verk inom samma område. Intressant och äldre 
litteratur inom samma område har därmed fångats upp genom att studera dessa referenser 
vidare. Utgivningsår som avgränsningar har använts i de fall då sökträffarna har varit många. 
Inledningsvis har de senaste tio åren använts som filter. Därefter om sökträffarna fortfarande 
varit för många har begränsningen ökat ytterligare. Fem år som begränsning är den mest 
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begränsade som har använts. Även möjligheten att specificera ämnesområde för sökningen har 
använts för att begränsa mängden sökträffar.  

När ett överskådligt antal träffar erhållits lästes sammanfattningen för dessa artiklar för att 
skapa en uppfattning om vidare läsning var relevant. Om det var fallet har litteraturen studerats 
ytterligare och diskuterats mellan rapportförfattarna. Som nämnts ovan har litteraturen 
granskats utifrån det syfte den är skriven, för att därigenom göra gällande att litteraturen även 
är lämplig i denna studie. Vissa artiklar valdes bort redan på titeln om den avslöjade att artikeln 
inte var relevant för studien.  

Se Bilaga 2 för detaljinformation om litteratursökningen.  

Förutom litteratursökningen via databaser har även relevant litteratur från tidigare kurser på 
civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi använts. Detta har gällt både klassisk 
logistiklitteratur, liksom mer specifik litteratur inriktad mot sjukvårdslogistik. Litteraturen 
inom sjukvårdslogistik användes i kursen Logistik och kvalitet inom vården som ges vid 
Linköpings Universitet. Även litteratur i form av böcker som återfunnits vid biblioteket har 
använts. Böcker är enligt Patel & Davidson (2011) en bra källa till övergripande information 
eftersom de ofta innehåller en sammanställning av relevanta teorier inom ett visst 
ämnesområde. Antalet böcker inom aktuella områden var inte fler än att alla titlar kunde gås 
igenom och utifrån detta välja vilka källor som skulle undersökas vidare. Vad som ansågs 
relevant bygger dock på en subjektiv bedömning av rapportförfattarna.   

5.2   INTERVJUER 
Inledningsvis och parallellt med litteratursökningen, se avsnitt 5.1, genomfördes intervjuer. 
Intervjuer genomfördes dessutom under den senare empiriinsamlingen. Enligt Björklund & 
Paulsson (2014) är intervjuer olika former av utfrågningar. Dessa utfrågningar kan ske genom 
direktkontakt eller via media såsom telefon eller e-post. Genom att använda intervjuer ges 
möjlighet att använda primärdata. Primärdata avser data som tagits fram i syfte att användas i 
den pågående studien. Utöver det ger intervjuer möjlighet att få en djupare förståelse eftersom 
intervjufrågorna kan skräddarsys till respektive respondent samt att andra signaler som 
kroppsspråk kan tolkas in. (Björklund & Paulsson, 2014) 

Intervjuer kan ske på olika sätt. Vanligast är strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. En 
strukturerad intervju har förbestämda frågor i bestämd ordning alternativt förbestämda 
ämnesområden med frågor. En ostrukturerad intervju kan beskrivas som formen av ett samtal 
där frågorna uppkommer vart eftersom. En semi-strukturerad intervju går ut på att frågorna 
formulerats på förhand men beroende på respondentens svar ställs en eventuellt bestämd 
följdfråga. (Björklund & Paulsson, 2014) 

Intervjuer kan också vara mer eller mindre standardiserade. En standardiserad intervju innebär 
litet utrymme för respondenten att svara fritt. Ett exempel kan vara att använda sig av slutna 
frågor, frågor med förutbestämda alternativ. En intervju med låg grad av standardisering 
innebär istället att frågorna som ställs är öppna och ger mer utrymme för respondenten att svara 
fritt. (Patel & Davidson, 2011) 
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I det inledande informationssökande stadiet genomfördes ostrukturerade intervjuer. Det för att 
få en uppfattning om problemområdet och nuläget för verksamheten. För den senare 
empiriinsamlingen användes framförallt semi-strukturerade intervjuer med bestämda områden 
och vissa förutbestämda frågor. Dessa kompletterades under intervjuerna med relevanta 
följdfrågor. Frågorna var mestadels av den öppna karaktären.  

Ett alternativ till intervjuer hade varit att använda sig av enkäter. En enkät kan ses som en 
strukturerad och helt standardiserad intervju. Dock sker oftast ingen kontakt mellan upprättaren 
av frågorna och respondenten. Det negativa med en enkät är att det inte ges någon möjlighet 
att korrigera de gjorda frågorna och det är därmed mycket viktigt att allt täcks in när enkäten 
skapas. Det är inte heller säkert att den som får enkäten är motiverad till att svara. Detta kan 
leda till att den antingen inte svarar alls eller att den svarar utan att reflektera. (Patel & 
Davidson, 2011)  

För att uppnå bästa möjliga resultat i denna studie har intervjuer därför använts. Enkäter anses 
osäkert vad gäller svarsfrekvens samt att den semi-strukturerade intervjutekniken anses passa 
bättre då det ger möjlighet att ställa följdfrågor och anpassa intervjun efter den som intervjuas.  

Med hänsyn till de personer som intervjuats i studien refereras de till med sin titel och inte med 
namn. Exempelvis Processledare, Läkartitel eller Uppdragsgivare.  

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer. Mängden intervjuer som genomförts har framförallt 
berott på mängden tillgängliga resurser för denna studie. Det hade av rapportförfattarna varit 
önskvärt med flera intervjuer för att få med flera perspektiv.  

5.3   ÖVRIG EMPIRIINSAMLING 
Förutom intervjuer har lämplig empiri kopplat till bröstprocessen samlats in via webbplatser. 
Detta har varit möjligt eftersom det finns mycket tillgänglig information om bröstcancer och 
standardiserade vårdförlopp. Exempel på webbplatser som använts är Regionalt 
cancercentrums hemsida och vårdguiden. I rapporten refereras dessa källor till som den 
författare som står som ansvarig redaktör alternativt webbplatsens namn om författare saknas. 
Berörda författare är följande: Biörnstad (2017), Brändström (2017), Carlén-Hallström 
(2018), Nestor (2018), Sandelin (2017) och Tuominen (2017). 

Samtliga referenser finns i referenslistan.  

5.4   OBSERVATIONER 
När en observation genomförs kan observatören delta i den undersökta aktiviteten på två olika 
sätt. Antingen deltagande observation, att observatören deltar direkt i aktiviteten eller att iaktta 
händelsen utifrån. Det finns även olika förhållningssätt angående om den observerade ska 
informeras om observationen eller om iakttagelser ska göras utan personens medvetande. I och 
med att observationer kan genomföras på olika sätt är det därför svårt att skildra generella 
styrkor och svagheter. Ur en resursaspekt är däremot observationer tidskrävande. (Björklund 
& Paulsson, 2014) 

En observation har genomförts i denna studie.  



41 
 

5.5    DATA 
Insamlandet av kvantitativa data innebär att någon form av mätning har utförts. Vilken kvalitet 
den kvantitativa informationen har beror i huvudsak på om rätt sak har mätts och om mätningen 
har skett på ett korrekt sätt. Beroende på vad som eftersöks kan det vara mer eller mindre 
problematiskt att mäta rätt saker. (Patel & Davidson, 2011) I denna studie har inga egna 
mätningar utförts. Däremot har redan gjorda mätningar och sammanställningar av kvantitativa 
data används. Detta har framförallt gällt ledtider. Att rätt sak har mätts, tiden, anses givet. Det 
som bör ifrågasättas är hur denna tid har uppmätts.  

Analys av data bör hanteras med försiktighet för att undvika att felaktiga slutsatser dras. Ett 
vanligt statistiskt mått som används är medelvärdet. Detta är dock inte alltid lämpligt eftersom 
extremvärden kan ge stora utslag på resultatet. Om detta är vanligt förekommande är medianen 
ofta ett bättre använt mått eftersom det undviker att påverkas av extremvärden.  

I vissa situationer kan det också vara intressant att inte bara använda mått som medelvärde eller 
median, utan att titta på den data som bygger upp dessa mått. Exempelvis variationen. På grund 
av att den data som används i denna studie är redan insamlade och sammanställda data har 
ingen möjlighet att betrakta bakomliggande data funnits. Det har inte heller varit möjligt att 
själva mäta och samla in data. Detta på grund av att projektet pågick under en kort tidsperiod.   
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5.6   METOD FÖR ATT BESVARA FRÅGESTÄLLNINGARNA 
Nedan ses en sammanfattande tabell över vilka metoder användes för att besvara 
frågeställningarna från uppgiftspreciseringen, se Tabell 1 nedan. Som ses i tabellen har 
framförallt intervjuer kombinerats med litteratur.  

Tabell 1 - Sammanfattande tabell om metoden för att besvara frågeställningarna. 

Fråga Litteratur Intervju Observation Data Kommentar 

1.1 X X X X Kartläggning 

1.2 X X X  Kartläggning 

2.1 X    Litteraturstudie 

2.2 X X    

2.3 X X    

3.1 X X  X  

3.2 X X   Litteraturstudie 
med stöd från 
intervjuerna 

4.1 X X    

4.2 X X    

4.3 X X    

 

5.6.1   HUR SER DIAGNOSTIKCENTRUMS DELAKTIGHET UT I 
BRÖSTPROCESSEN? 

Metoden för att besvara huvudfråga 1 från uppgiftspreciseringen beskrivs nedan. Den har 
brutits ned i två underfrågor.  

1.1 Hur ser utredningsfasen av bröstprocessen ut? 

För att besvara fråga 1.1 söktes det inledningsvis efter lämplig metod. Genom litteraturstudien 
framkom att kartläggning kunde vara fördelaktigt. Det eftersom Oskarsson, et al. (2013) menar 
att det kan ge en ökad förståelse för verksamhetens uppbyggnad. En kartläggning kan 
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genomföras på flera olika sätt men de vanligaste metoderna är flödeskartläggning, 
processanalys och spårstudie. (Olsson & Aronsson, 2012) 

Med en flödeskartläggning presenteras material och information genom visuella symboler. 
Beroende på vad som ska kartläggas varierar typen av flöde från information till patienter. 
(Olsson & Aronsson, 2012) Camgöz-Akdağ (2017) påpekar att en flödeskartläggning är en bra 
utgångspunkt för att förstå den aktuella verksamheten.  

En spårstudie är enligt Olsson & Aronsson (2012) fördelaktigt vid kartläggning av 
informationsflöden i syfte att spåra faktorer som bidrar till fördröjning. Studien kan senare 
användas som bakgrund för vidare analys inom exempelvis ledtider men även om hur 
pappersarbete hanteras inom en verksamhet.  

En processanalys utförs likande flödeskartläggning men resulterar i en tabell som beskriver 
flödet. Därmed är den inte lämplig om det finns komplicerade förhållanden mellan 
aktiviteterna. (Olsson & Aronsson, 2012) 

För att besvara fråga 1.1 valdes att göra en flödeskartläggning. Det för att flödeskartläggning 
rekommenderas inom sjukvården av Olsson & Aronsson (2012) samt är mer lämplig vid 
komplicerade förhållanden mellan aktiviteterna.  

Under genomförandet av kartläggningen användes både kvantitativa och kvalitativa källor. 
Detta eftersom Mazur & Chen (2008) menar att båda dessa källor till information behövs för 
att kunna göra en bra kartläggning. Den kvantitativa informationen användes i den mån data 
fanns tillgänglig i form av ledtider. Den kvalitativa informationen togs fram genom intervjuer 
samt observationer. Att kombinera intervjuer med observationer rekommenderas av Mazur & 
Chen (2008) för att få en ökad förståelse.  

För att besvara frågan genomfördes intervjuer med personal från Diagnostikcentrum och andra 
vårdgivande aktörer. Även Processledaren intervjuades för att få övergripande uppfattning om 
utredningsfasen. Utöver det genomfördes även en observation i form av studiebesök.  

Oskarsson, et al. (2013) påpekar även att detaljnivån i en kartläggning har betydelse.  Med det 
i åtanke togs det fram övergripande information om verksamheten, bröstprocessen och vilka 
delar av bröstprocessen som Diagnostikcentrum deltar i. Detaljnivån på kartläggningen utgick 
därefter ifrån vilken relevans det hade för fortsatt arbete.  

1.2 På vilket sätt är Diagnostikcentrum delaktiga i bröstprocessen? 

Även fråga 1.2 besvarades genom att utgå från flödeskartläggningen. Enligt Olsson & 
Aronsson (2012) är det nödvändigt att vid en kartläggning, främst inom sjukvården, skapa sig 
en uppfattning om vilka strukturer i verksamheten som påverkar sättet att arbeta. Det kan vara 
information om resurser, fysiska flödet, information, krav på resultat och kvalitet. Oskarsson, 
et al. (2013) påpekar att detaljnivån bör bero på undersökningssituationen och att det inte alltid 
är en fördel att undersöka för detaljrikt om informationen inte kommer användas.  
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Därmed undersöktes det utifrån resultatet på fråga 1.1 hur aktiviteterna utförts och på vilket 
sätt. Men även information om vilka krav och beroenden som finns internt och externt kopplat 
till aktiviteterna togs fram. Frågan besvarades genom intervjuer dels med personal inom 
Diagnostikcentrum men även kunnig personal utanför verksamheten som arbetar nära 
bröstprocessen. Observationer i form av studiebesök genomfördes i den mån det var möjligt 
med tanke på sjukvårdens höga arbetsbelastning.  

5.6.2   HUR SKA LEVERANSFÖRMÅGA I BRÖSTPROCESSEN DEFINIERAS? 

Metoden för att besvara huvudfråga 2 från uppgiftspreciseringen beskrivs nedan. Den har 
brutits ned i tre underfrågor.  

2.1 Vilka definitioner från traditionell litteratur kan tillämpas i vården? 

För att besvara ovanstående fråga användes litteratur som tagits fram under den initiala 
litteratursökningen. Först söktes det efter generell litteratur inom begreppet leveransförmåga 
och därefter vilka delar som var applicerbara inom hälso- och sjukvården. Se avsnitt 5.1 för 
redogörelse hur litteratursökningen har genomförts. Till att börja med studerades kurslitteratur 
från Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi. Det eftersom rapportförfattarna är 
bekant med litteraturen sedan tidigare samt att den genom att ha använts i kurser inom 
logistikinriktningen på Linköpings Universitet ansågs vara trovärdig. Därefter inleddes det en 
kompletterande litteratursökning genom databaser med UniSearch i kombination med sökning 
efter tryckt litteratur på biblioteket.  

Litteraturen analyserades och jämfördes därefter med om den var tillämpbar inom vården. Det 
eftersom leveransförmåga inte är tydligt definierat i litteraturen. Den mesta litteraturen är också 
anpassad till tillverkande företag varför den inte kan användas rakt av utan kräver anpassning 
till aktuell verksamhet och situation. 

2.2 Vad är målet och kraven för bröstprocessen som helhet? 

För att besvara fråga 2.2 krävdes det litteratursökning i form av direktiv, mål och krav för 
standardiserat vårdförlopp. Det eftersom standardiserat vårdförlopp har tagits fram i form av 
direktiv från regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting.  

Informationen kring krav har inhämtats från diverse källor, till exempel Regionalt 
cancercentrums hemsida och annan litteratur. Därefter har informationen kompletterats med 
intervjuer med lämplig personal från Region Östergötland.  Det sker vissa anpassningar när de 
standardiserade vårdförloppen implementeras i de olika regionerna (Cancercentrum, 2017). 
Därmed har det varit av relevans att undersöka de kraven som utövas praktiskt med de direktiv 
som finns för processen. Inledningsvis intervjuades processledaren för bröstprocessen för att 
få en övergripande bild.  

Kraven har därefter brutits ned för att få en överblick över vilken information som hör ihop 
med vilken. Krav på ledtider och tidskrav har samordnats med andra krav och mål av likande 
karaktär. Krav på resurser har även samordnats för att se hur de beror av varandra. 
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Därefter genomfördes det intervjuer med lämplig personal från Diagnostikcentrum för att 
undersöka de enskilda verksamheternas syn på direktiv, krav och mål och hur de arbetar för att 
nå dessa. Intervjuerna skedde med vårdgivande personal samt chefer för verksamheterna. Det 
har även skett intervjuer med lämplig personal från andra verksamheter inom Region 
Östergötland. Det för att det deltar andra verksamheter inom bröstprocessen som standardiserat 
vårdförlopp och deras bild av målet är av relevans för undersökningen. Utöver personal från 
vårdgivande verksamheter inom Region Östergötland intervjuades processledaren för 
bröstprocessen återigen.  

Slutligen har det tagits fram en kravbild i form av tider som finns på hela processen. Det har 
även tagits fram krav på vilken typ av resurser som måste ingå och om det finns krav på vilket 
sätt dessa resurser bör delta.  

2.3 Vad bör definitionen utifrån detta vara för bröstprocessen som helhet? 

Från fråga 2.1 togs det fram vilken definition på leveransförmåga inom traditionell litteratur 
som kan tillämpas inom vården. Det svaret analyserades vidare med tanken att ta fram en 
definition av leveransförmåga för bröstprocessen som system. Frågan diskuterades med 
intervjupersoner inom Region Östergötland. Främst processledaren då han hade en 
övergripande syn på processen.  

För att avgöra vilken definition av leveransförmåga från traditionell logistik som var mest 
lämplig för bröstprocessen utgicks det från svaret på fråga 2.2. Syftet med fråga 2.2 var att 
utreda vilka krav och mål som finns för bröstprocessen. Dessa mål består av direktiven som 
regeringen tagit fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting i kombination vad 
det praktiskt innebär inom Region Östergötland. Dessa mål kan dels vara i form av kvalitetsmål 
kopplat till vården av patienten. Men även i form av ledtider och rätt resursutnyttjande. Utifrån 
svaret på fråga 2.1 och svaret på fråga 2.2 togs det därmed fram en definition av 
leveransförmåga för bröstprocessen, som grundade sig i traditionell logistik kopplat till målen 
för bröstprocessen.  

5.6.3   VAD KRÄVS AV BRÖSTPROCESSEN OCH DIAGNOSTIKCENTRUM FÖR 
ATT UPPNÅ LEVERANSFÖRMÅGA? 

Metoden för att besvara huvudfråga 3 från uppgiftspreciseringen beskrivs nedan. Den har 
brutits ned i tre underfrågor.  

3.1 Hur presterar bröstprocessen i form leveransförmåga? 

Frågan besvarades beroende på svaret på fråga 2.2 och 2.3. För att avgöra hur bröstprocessen 
som helhet presterade i form av ledtidskrav eller krav med likande karaktär intervjuades 
processledaren samt vårdgivande personal inom Region Östergötland. Vårdgivande personal 
syftar på läkare som arbetar med diagnostik och utredning i processen. Utöver det intervjuades 
även enhetschefen för Bröstenheten som tidigare arbetat som kontaktsjuksköterska. Utöver 
dessa intervjuer granskades data från Regionalt cancercentrum och nationellt kvalitetsregister 
för bröstcancer. För att utreda hur många patienter som får utredning i tid användes en rapport 
från nationellt kvalitetsregister som används som uppföljning inom Region Östergötland.  
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Tillgängliga data uppledes som tillförlitlig eftersom den används för utvärdering och utredning 
internt inom Region Östergötland. Data sammanställdes i tabeller och jämfördes med Sverige 
som helhet för att avgöra om bröstprocessen som helhet klarade av sina krav. Att jämföra med 
Sverige som helhet valdes dels eftersom det är vanligt förekommande, dels eftersom det anses 
svårt att göra en kvalitativ jämförelse mellan regioner på grund av demografiska och 
geografiska faktorer. Att jämföra med Sverige innebär att samtliga regioner inom landet tas 
med vilket bedöms ge en bra jämförelse.   

Beroende på svaret på hur leveransförmåga ska definieras, fråga 2.3 avgjordes även om 
bröstprocessen och Diagnostikcentrum klarar av leveransförmågan.  

Därefter undersöktes det om de olika klinikerna från Diagnostikcentrum hade individuella krav 
och mål som var nödvändigt att ta hänsyn till. Dessa togs fram genom intervjuer med verksam 
personal i verksamheterna. Syftet med detta var att förstå om det fanns någon eller några 
processer som inte presterade lika bra som de andra.  

Angreppssätt valdes beroende på den data som fanns tillgänglig. Främst hade primärdata varit 
av högst intresse. Det för att ge rapportförfattarna kunskap om variationer och undersöka data 
primärt för denna studie. Det fanns från nationella kvalitetsregister endast uträknade 
medelvärden och medianer samt procentuell andel avklarade fall inom ledtid. Vilket gjorde att 
frågan fick besvaras genom att studera denna data samt intervjua personal som arbetar inom 
bröstprocessen om det fanns mycket variationer kring mätpunkterna. Det vill säga om 
intervjupersonen upplevde att det fanns mycket variationer i deras processer. Ingen möjlighet 
fanns att få tillgång till andra data eller utföra egna mätningar.  

3.2 Hur ska kedjan samordnas och integreras för att totalt sett kunna uppnå 
leveransförmåga? 

Denna fråga besvarades framförallt med hjälp av litteratur. Litteraturen behandlar olika sätt att 
samordna en kedja för att på bästa sätt uppnå de totala målen, här i form av leveransförmåga, 
samtidigt som även de ingående processerna kan genomföras för att ge god vård. 
Samordningen syftade även att ta hänsyn till den leveransförmåga somt tagits fram i tidigare 
frågor.  

Utifrån de olika alternativ som litteraturen rekommenderade har dessa jämförts med den 
aktuella situationen och undersökningsområdet.  

Besvarande av fråga 3.2 byggde vidare på analysen av kartläggningen, se avsnitt 6.1.8. 
Kartläggningen syftade till att utreda hur bröstprocessen och Diagnostikcentrums delaktighet i 
den ser ut och är därmed av relevans att ta med sig i besvarande av fråga 3.2. Fråga 3.2 bygger 
också vidare på analysen om hur bröstprocessen presterar i form av leveransförmåga. Det 
eftersom frågans besvarande är beroende av karaktären på definierad leveransförmåga och till 
vilken grad den uppnås.  

Därmed har det fokuserats på samordning av leveransförmåga och hur det ska samordnas 
mellan verksamheterna inom Region Östergötland som deltar i studien. Inledningsvis 
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genomfördes ytterligare litteratursökning för att rapportförfattarna skulle få en djupare 
förståelse för hur samordning med hänsyn till leveransförmåga kan genomföras.  

Denna samordning kan genomföras genom olika nivåer av koordinering och integrering. Det 
har därför undersökts hur en sådan samordning kring ledtider kan ske och vilka krav de ställer 
på de olika verksamheterna samt hela kedjan. Det har även tagits hänsyn till vilka effekter som 
en eventuell samordning skulle ge om det skulle gå att förutse.  

Vid framtagning av samordningen kring leveransförmåga har även sjukvården som 
organisation tagits hänsyn till. Det eftersom sjukvården har en tydlig uppdelning i funktioner 
men även ett processtänk såsom bröstprocessen, vilket denna rapport behandlar. Det är därför 
av relevans att undersöka vilka angreppsätt som är lämpliga.  

Detta har gjorts genom att genomföra intervjuer med personal som arbetar inom 
Diagnostikcentrum samt övriga verksamheter inom Region Östergötland som är involverade i 
bröstprocessen. Det eftersom samtliga ingår i den standardiserade vårdförloppet och därigenom 
påverkar varandra. Slutligen vägdes teorin från litteraturen samman med svaren från 
intervjuerna och resulterade i olika alternativ för hur samordningen för att uppnå 
leveransförmågan kan ske.  

5.6.4   HUR SKA DIAGNOSTIKCENTRUM OCH BRÖSTPROCESSEN ARBETA I 
FORM AV TILLGÄNGLIGHET FÖR ATT UPPNÅ LEVERANSFÖRMÅGA?  

Metoden för att besvara huvudfråga 4 från uppgiftspreciseringen beskrivs nedan. Den har 
brutits ned i tre underfrågor, varav de två första besvarades tillsammans.  

4.1 Finns det ett behov av förändrad tillgänglighet hos Diagnostikcentrum eller av 
bröstprocessen? 

4.2 Vad ska förändras för att uppnå leveransförmåga? 

Huvudfrågan utredde vilken tillgänglighet som krävs av Diagnostikcentrum för att bidra till att 
uppnå leveransförmåga. Det vill säga hur Diagnostikcentrum ska vara involverad i 
bröstprocessen och på vilket sätt för att bidra till att leveransförmågan för bröstprocessen nås. 
Dessutom undersöktes om det fanns generella förändringsbehov av bröstprocessen som helhet. 
Det undersöktes därför både om det fanns ett behov av förändrad tillgänglighet hos 
Diagnostikcentrum eller av bröstprocessen och vad som var i behov av förändring. Därmed 
besvarades fråga 4.1 och fråga 4.2 parallellt då det har ett starkt beroende av varandra.  

För att avgöra om det fanns ett behov av förändring utgicks det från hur bröstprocessen och 
Diagnostikcentrum presterade i form av leveransförmåga, se fråga 3.1 samt det som 
framkommit under analysen av kartläggningen.  

Om Diagnostikcentrum och bröstprocessen som helhet inte levde upp till definierad 
leveransförmåga och andra krav som tagits fram i denna studie genomfördes studien på ett 
sådant sätt att processen på sikt skulle leva upp till leveransförmåga. Det sammanställdes vilka 
krav som inte levdes upp till och vilket beroende de hade till leveransförmågan. 
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Leveransförmågan utvärderades beroende på den information som fanns tillgänglig. Se metod 
för fråga 3.1.  

Därefter genomfördes det intervjuer med personal inom Region Östergötland för att få reda på 
om tillgänglighet från Diagnostikcentrum var en anledningarna till att kraven inte nåddes upp. 
Det eftersom det troligtvis finns fler anledningar än just tillgänglighetsfrågan för att en 
vårdprocess inte når sina mål. Under intervjuerna framkom även andra områden som 
indikerade att en förändring var nödvändig men som inte direkt kopplade till 
tillgänglighetsfrågan. Därefter sammanställdes informationen från intervjuerna och jämfördes 
med aktuell litteratur. 

Därefter försökte rapportförfattarna avgöra om det fanns behov av förändrad tillgänglighet för 
Diagnostikcentrum eller av bröstprocessen som helhet, och därmed besvara fråga 4.1. 

För att besvara fråga 4.2 utgicks det inledningsvis från om det fanns ett behov av förändring, 
fråga 4.1. Därefter undersöktes det vad som var i behov av förändring. Inledningsvis 
undersöktes först övergripande förändringsförslag som påverkar helheten av bröstprocessen. 
Detta undersöktes genom att intervjua processledaren för bröstprocessen samt vårdgivande 
personal som inte arbetar inom Diagnostikcentrum.  

Därefter undersöktes det om det fanns någon delprocess eller aktivitet som var i behov av 
förbättring eller förändring avseende tillgänglighet. Det gjordes genom att intervjua personal 
inom Diagnostikcentrum för att få uppfattning om tillgänglighetsfrågan. Personer från de 
enheter som tar emot Diagnostikcentrums tjänster intervjuades också för att få deras åsikter om 
vad som borde förändras. 

Därefter sammanställde rapportförfattarna olika åtgärder som framkommit från intervjuerna. 
Dessa åtgärder analyserades därefter utifrån hur lämpliga de skulle vara att applicera i 
bröstprocessen och dess effekt.  Litteratur användes som stöd för att besvara frågan. 
Litteraturen analyserades sedan med hänsyn till den rådande situationen för att avgöra om den 
kunde tillämpas. Slutligen tog rapportförfattarna fram förslag om förändrad tillgänglighet och 
förändring av processen som i den mån de var möjligt diskuterades med lämplig personal från 
Region Östergötland. Det för att se om åtgärderna var möjliga att förankra.  

4.3 Vilken form av genomförbarhet finns det för de eventuella förändringarna? 

För att besvara denna fråga har flera perspektiv använts. Dels om förändringen är genomförbar 
kopplat till begränsade resurser och dels hur det kommer påverka hälso- och sjukvården som 
organisation. I och med att hälso- och sjukvården är skattemässigt finansierad och redan har en 
hög beläggning har förändringens genomförbarhet analyserats utifrån det. Även om det finns 
fördelar med en förändring kanske det inte är genomförbart i form av begränsade resurser.  

Utöver det var det även av relevans att undersöka om förändringarna är genomförbara kopplat 
till sjukvårdens organisation. Detta eftersom det framförallt är människorna i en organisation 
som utgör ett hinder mot en förändring samt att det är människorna som arbetar i processen 
som har bäst inblick i vad som är praktiskt möjligt.  
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För att avgöra genomförbarheten hos den eventuella förändringen besvarades därför frågan 
med hjälp av litteratur och intervjuer. I de fall då önskade intervjuer med personal inte kunde 
genomföras på grund av begränsade resurser avsatta för denna studie besvarades frågan istället 
genom att resonera sig fram med hjälp av den litteratur som hittats.  

5.7   VISUALISERING AV GENOMFÖRANDET 
I Figur 13 nedan illustreras i vilken ordning delfrågorna från uppgiftspreciseringen besvarades.  

 

Figur 13 - Visualisering av genomförandet. 

Inledningsvis undersöktes huvudfråga 1 samtidigt som delfråga 2.1. Att undersöka nuläget är 
relevant som ingångspunkt i studien.  Parallellt med undersökning av nuläget undersöktes fråga 
2.1 Det eftersom fråga 2.1 har besvarats med litteratur som inte har något direkt beroende av 
någon tidigare fråga från uppgiftspreciseringen.  

Därefter genomfördes besvarandet av fråga 2.2. Fråga 2.2 behandlar vilka mål och krav som 
bröstprocessen har som helhet.  

Därefter för att summera upp och besvara huvudfråga 2 genomförde och behandlades fråga 
2.3. 

Därefter besvarades fråga 3.1 som hade ett starkt beroende till fråga 2.2 och 2.3. Fråga 3.2 
behandlar hur hela kedjan ska samordnas och hur det i sin tur påverkar leveransförmågan till 
hela kedjan. Därefter var huvudfråga 3 besvarad.  

Därefter besvarades fråga 4.1 och fråga 4.2 parallellt. Det eftersom fråga 4.1 syftar till att 
besvara om det finns ett behov av förändring medan fråga 4.2 behandlar hur detta ska uppnås.  
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Slutligen kommer fråga 4.3 besvaras fullständigt. Frågan behandlar vilken form av 
genomförbarhet det finns för de eventuella förändringarna. Denna fråga bearbetades från 
studiens inledning. I inledningen och under studien togs det fram hur genomförandet bör 
analyseras. Däremot har det slutgiltiga bearbetandet av frågan genomförts efter fråga 4.1 och 
fråga 4.2 då de faktiska förslagen till förändring tagits fram.  

5.8   METODKRITIK 
För den inledande litteraturstudien söktes information i form av tryckt och otryckt litteratur 
samt att kurslitteratur från rapportförfattarnas utbildningsprogram användes.  För att undvika 
att vinkla information eller samla in information som blivit vinklad granskades samtlig 
information källkritiskt. Det genom att ta ställning till när och varför informationen tagits fram. 
Även vem upphovsmannen var och varför verket skrivits reflekterades över och granskades. 
Däremot finns det alltid en risk att rapportförfattarna har vinklat information alternativt använt 
vinklad information. 

Den data som använts i studien har varit av den sekundära karaktären. Detta innebär att den 
inte har tagits fram för denna studie specifikt. Detta gör att rapportförfattarna inte har 
fullständig vetskap om hur data har samlats in och sammanställts. Berörda data avser ledtider 
och andel patienter på MDK för bröstprocessen som standardiserat vårdförlopp. Då använd 
data förekommer i nationella kvalitetsregister anses den av rapportförfattarna tillräckligt 
tillförlitlig för att användas. Data har varit begränsande i den bemärkelsen att endast 
sammanställda data fanns att tillgå. Den analys som kunde göras baserat på data har därmed 
blivit begränsad. Att kunna synliggöra exempelvis variationer hade varit önskvärt. Eftersom 
endast sammanställda data används har inte heller rapportförfattarna kunnat bestämma om 
exempelvis medelvärde eller median skulle användas.  

Det har dock av rapportförfattarna identifierats vissa tveksamheter bland dessa data från 
nationellt kvalitetsregister. Bland annat anges olika antal patienter som totalt antal när det i 
rapportförfattarnas mening borde röra sig om samma grupp av patienter. Det skiljer dock endast 
på en patient och utslaget på resultatet bedöms som marginellt. Vad detta beror på går dock 
inte att säga.  

Förhoppningarna från rapportförfattarna är att resultatet från denna studie hade blivit 
densamma även om primärdata hade funnits tillgänglig för studien. Däremot hade studien 
besvarat frågeställningarna djupare och rekommendationerna hade haft en starkare grund. Med 
det sagt vill rapportförfattarna påpeka att samla in data kan innebära svårigheter inom hälso-
och sjukvården då det råder sekretets för att skydda patienterna.  

Ett ytterligare problemområde avseende data är avsaknaden av data vad gäller svarstider för 
Klinisk patologi. Då statistik över dessa inte har erhållits har data inte kunnat användas för att 
bekräfta de svarstider som angetts under intervjuer.  

Vid en kartläggning är det enligt Mazur & Chen (2008) lämpligt att samla in kvalitativa data 
genom observation. Detta har endast varit möjligt att genomföra i begränsad omfattning. Den 
observation som var möjlig var ett kortare studiebesök hos Klinisk patologi. Att däremot följa 
och observera en patient genom processen har inte varit möjlig. Dels eftersom det råder en viss 
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sekretess inom vården, dels eftersom det anses okänsligt att be att få observera en patient som 
nyss insjuknat i cancer. Av samma skäl har det inte varit möjlig att delta på enskilda 
delprocesser som direkt behandlar patientkontakt eller patientuppgifter. Exempelvis MDK eller 
besök för utredning.  

Bristande möjligheter till kontakt med olika nyckelpersoner inom vården har förekommit i 
arbetet. Vårdpersonal har mycket hög arbetsbelastning och detta gjorde att tillgången till 
intervjuer och åsikter från vissa delar av bröstprocessen var begränsade. Detta gällde bland 
annat Mammografin som är en verksamhet inom Diagnostikcentrum och har en betydande roll 
i bröstprocessen.  

Bristerna som kan uppstå till följd av detta försökte minimeras genom att på olika sätt få fram 
relevant information genom andra källor. Till exempel kunde processledaren för 
bröstprocessen ställa upp på intervjuer vilket bidrog med övergripande information för samtliga 
delar. Det hade naturligtvis varit önskvärt att få denna information direkt från de som faktiskt 
arbetar i processerna. Rapportförfattarnas förhoppning är att resultatet från studien hade blivit 
densamma även med fler intervjuer. Däremot skulle de som nämnt ovan ge resultatet en 
starkare grund.  

För att stärka trovärdigheten och kvaliteten på rapporten hade det varit önskvärt att intervju fler 
personer från samma verksamhet. Detta för att få fler perspektiv och möjlighet att jämföra 
svaren. Detta har dock inte varit möjligt på grund av vårdens begränsade resurser till detta 
arbete. Istället har litteratur använts för att styrka det som framkom under intervjuerna i den 
mån det ansågs lämpligt samt säkerhetsställt informationen genom att fråga intervjupersoner 
som arbetar på en annan klinik.   
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6   DIAGNOSTIKCENTRUMS DELAKTIGHET I 
BRÖSTPROCESSEN 

I detta avsnitt beskrivs hur bröstprocessen ser ut i nuläget. Därefter redogörs hur 
Diagnostikcentrum deltar i den. Beskrivningen utgår från en flödeskartläggning och beskrivs 
uppdelad i olika delprocesser. Därefter sammanfattas hela processen och analys av processen 
presenteras. Slutligen besvaras huvudfråga 1 från uppgiftspreciseringen.  

6.1   KARTLÄGGNING 
För att utreda och beskriva hur bröstprocessen ser ut i nuläget och Diagnostikcentrums 
delaktighet genomfördes en flödeskartläggning enligt metoden i avsnitt 5.6.1. I Figur 14 nedan 
illusteraras hur flödet i kartläggningen representeras. Blå pil som är ifylld innebär att patient 
med information flödar genom processen. Blå streckad linje innebär att ett prov och 
information flödar. Slutligen innebär svart streckad linje att endast information flödar genom 
processen.  

 

Figur 14 - Flöde genom kartläggningen. 

6.1.1   INGÅNG  

I Figur 15 nedan illustreras den första delen av bröstprocessen. Denna omfattas av ingång till 
standardiserat vårdförlopp. I Figur 15 kan även de ingående ledtidskraven ses. Dessa 
presenteras i avsnitt 7.2.1 tillsammans med övriga ledtidskrav. För en illustration av hela 
bröstprocessen hänvisas till Bilaga 3. 
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Figur 15 – Ingång till standardiserat vårdförlopp. 

För att det standardiserade vårdförloppet ska inledas måste det finns en välgrundad misstanke 
för cancer. Det betyder att minst ett av kriterierna för välgrundad misstanke ska vara uppfyllt.  
Dessa kan till exempel vara en suspekt knöl i bröstet eller ändrad form på bröstet. Ingången till 
det standardiserade vårdförloppet kan ske på flera olika sätt. (Cancercentrum, 2015) Ett 
alternativ är att cancer har återupptäckts i ett kontrollprogram för uppföljning av tidigare cancer 
(Processledare, 2018a). 

Ytterligare alternativ är att en patient själv har tagit kontakt med vården. Om det anses 
nödvändigt bokas en tid in för besök. Nödvändigt syftar på att välgrundad misstanke kan vara 
uppfyllt. Därefter får patienten komma till Bröstenheten för en undersökning hos 
utredningsmottagningen. (Kirurg, 2018; Processledare, 2018a) 

Ett tredje alternativ till ingång är att en patient gjort mammografi(screening) på en 
röntgenklinik och att bilderna där lett till en välgrundad misstanke (Processledare, 2018a). 
Kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till mammografi(screening) regelbundet vartannat år. Detta 
görs på Röntgenmottagningen. (Tuominen, 2017)  

Majoriteten av bröstcancerfallen upptäcks via screeningverksamheten. Sett till de senaste fem 
åren har mellan 60 och 70 procent av alla fall identifierats via detta. Detta gäller för såväl 
Region Östergötland som landet som helhet. (Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland , 
2017) Om bilderna från mammografin tyder på välgrundad misstanke ska patienten kallas till 
återbesök för vidare utredning (Kontaktsjuksköterska, 2018).  

Den sista alternativa ingången till det standardiserade vårdförloppet är att misstanke uppstått 
av en annan vårdgivare. Denne har då skickat en remiss till Bröstenheten. Bröstenheten 
värderar sedan remissen och avgör om SVF är lämpligt för patienten. (Processledare, 2018b) 

När beslut om att välgrundad misstanke för cancer föreligger skickas en remiss om diagnostik 
och vidare utredning av patienten enligt SVF till utredningsmottagningen. Denna remiss ska 
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vara mottagen inom två kalenderdagar från det att beslutet fattades. Tiden från det att remissen 
mottagits till dess att ett första besök för vidare utredning sker är enligt riktlinjerna maximalt 
fem kalenderdagar. (Cancercentrum, 2015) 

6.1.2   TRIPPELDIAGNOSTIK 

Nedan presenteras genomförandet av trippeldiagnostik som är en del av bröstprocessen som 
standardiserat vårdförlopp. Se Figur 16 nedan. För en illustration av hela bröstprocessen 
hänvisas till Bilaga 3. 

 

Figur 16 – Trippeldiagnostik. 

För patienter som gjort en ingång i det standardiserade vårdförloppet utförs därefter diagnostik. 
I utredningsfasen i bröstprocessen som standardiserat vårdförlopp ingår alltid 
trippeldiagnostik. Trippeldiagnostik omfattar tre olika moment och grunder att diagnostisera 
på. Dessa är palpation, bilddiagnostik och morfologisk diagnostik. (Cancercentrum, 2015; 
Kirurg, 2018) 

Palpation av bröst går ut på att bröstet undersökts kliniskt efter knölar. Om patientens ingång 
skett genom att patienten tagit kontakt med vården sker palpation på utredningsmottagningen. 
Därefter fattas beslut om vidare utredning är nödvändig. Om misstanke kvarstår efter 
palpationen får patienten dessutom genomföra bilddiagnostik. En patient som kommer in med 
misstanke har vanligtvis en tid bokad för bilddiagnostik efter palpationen. Detta gör att 
bilddiagnostiken och palpationen kan genomföras under samma vårdtillfälle. För övriga 
patienter kan palpationen ske innan behandling eller operation. Bilddiagnostiken genomförs av 
Mammografimottagningen. (Kirurg, 2018)  

Mammografi och ultraljud används alltid som bilddiagnostik vid välgrundad misstanke. 
Därefter kan bilddiagnostiken kompletteras med magnetröntgen (MR) vid behov. Beslut om 
MR har fram tills nuläget tagits av Bröstenhetens kirurger. I de flesta fall har ett beslut om MR 
tagits senare i bröstprocessen vid den multidisciplinära konferensen och genomförts vid ett 
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senare tillfälle. I nuläget utreds en annan metod som innebär att Mammografin använder 
indikationer som underlag för om en patient ska genomgå en MR. Detta innebär att den kan 
ske vid samma tillfälle som övrig bilddiagnostik. (Kirurg, 2018) 

För de patienter som gjorde ingång i bröstprocessen via en mammografisk hälsokontroll har 
bilddiagnostik i form av mammografi redan utförts. Däremot kan dessa patienter få ytterligare 
mammografisk undersökning efter att beslut om välgrundad misstanke tagits. 
(Kontaktsjuksköterska, 2018; Tuominen, 2017) 

När diagnostiken av bilderna är färdiga skickas en remiss till kirurgen på Bröstenheten (Kirurg, 
2018). Vanligtvis kan bilderna analyseras samma dag och remissen mottas ofta samma dag 
eller nästkommande (Kontaktsjuksköterska, 2018).  

Morfologisk diagnostik inom bröstprocessen kan genomförs med två olika metoder. Inom 
Region Östergötland är den vanligaste metoden histopatologisk diagnostik vilket innebär att 
ett vävnadsprov tas med en mellannål. Alternativet är en finnålspunktion, detta kallas för 
cytologisk diagnostik. Processen för att analysera prover tagna med mellannål tar i regel längre 
tid än den alternativa metoden. Däremot anses det ge ett mer tillförlitligt resultat. Därför tas 
den typen av prover i första hand. (Patolog, 2018b) Ibland kan fler än ett vävnadsprov tas 
(Kirurg, 2018).  

Vävnadsprovet tas vanligtvis i samband med den bilddiagnostiska undersökningen hos 
Mammografin om det inte finns medicinska skäl att en kirurg borde ta provet. Ett exempel kan 
vara att patienten använder blodförtunnade medicin. (Kirurg, 2018)  

Det kan också finnas situationer då Mammografin inte tar provet på grund av att bilderna 
indikerar en godartad förändring. De anser därmed att det inte är deras arbete att göra detta. 
Eftersom vävnadsprovet ska ingå som diagnostik leder detta till att provet måste tas av 
kirurgens personal istället. Ibland kan detta ske samma dag men ibland måste det ske vid ett 
senare tillfälle. (Kontaktsjuksköterska, 2018) Kontaktsjuksköterska (2018) menar att det ur ett 
patientperspektiv vore bättre att Mammografin alltid tog vävnadsprovet. Eftersom 
Mammografin inte varit möjliga att ta kontakt med under studien vill rapportförfattarna 
anmärka att detta endast återspeglar ett perspektiv.  

Det tagna vävnadsprovet skickas vidare till Klinisk patologi för analys (Kirurg, 2018). En 
remiss tillhörande provet skickas även. Ibland tas fler än ett prov och varje prov har sin egen 
remiss. Vid den morfologiska diagnostiken tas även beslut om proverna ska akutmärkas. Det 
vill säga att de ska prioriteras i verksamheten Klinisk patologi. (Patolog, 2018a) 

Syftet med akutmärkning är att det ska användas när behovet av provsvaret är akut. Om 
akutmärkning används sker detta till en högre kostnad. (Patolog, 2018b; Kirurg, 2018) 
Rapportförfattarnas anmärkning är att det har framkommit under intervjuer att akutmärkning 
inte enbart används utifrån sitt syfte och ur ett patientperspektiv. Akutmärkning används även 
av processmässiga skäl för att snabba på den patologiska processen och få svaren snabbare. 
Akutmärkning leder i sin tur till att Klinisk patologi prioriterar den i laborationsverksamheten 
före andra prover som egentligen har samma prioritet. Det framkom att akutmärkning främst 
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används (vid ett processperspektiv) för att säkerhetsställa att provet kommer den dagen 
beställaren vill ha det.  

Vid den multidisciplinära konferensen (MDK) som sker senare i bröstprocessen kan det tas 
beslut om att göra om vävnadsprov eller komplettera med ytterligare prover eller 
bilddiagnostik. Det innebär att delprocessen för provtagning, röntgen och analys måste 
genomföras igen. (Processledare 2018b; Kirurg, 2018) 

6.1.3   ANALYS AV VÄVNADSPROV 

I Figur 17 nedan illustreras nästa steg i bröstprocessen som standardiserat vårdförlopp. Detta 
är Klinisk patologis arbete med att analysera vävnadsprover. För en illustration av hela 
bröstprocessen hänvisas till Bilaga 3. 

 

 

Figur 17 – Analys av vävnadsprov. 

För att slutföra trippeldiagnostiken av patienten behöver vävnadsproverna analyseras. Proverna 
analyseras av verksamheten Klinisk patologi. Som nämnt ovan anländer proverna fysiskt 
tillsammans med en skickad remiss. (Patolog, 2018b) 

Hos Klinisk patologi genomgår proverna olika processer beroende på vilken typ av prov det 
är. Proverna kan vara cytologiska, tagna med finnålspunktion eller histopatologika, tagna med 
mellannål. Dessa processer har olika medelsvarstid. (Patolog, 2018b)  

Uppföljning av svarstider görs på veckobasis och medelvärden per vecka redovisas (Patolog, 
2018b). Enligt Kontaktsjuksköterska (2018) har Klinisk patologi lovat att de kan hålla 
svarstider på åtta dagar för prover tagna med mellannål. Detta uppfylls enligt 
Kontaktsjuksköterska (2018) endast i begränsad utsträckning. Patolog (2018a) har angett att 
medelsvarstiden är sex dagar. Detta är dock inklusive prover med akutmärkning.  

Processerna innehåller flera olika steg. Generellt gäller att proverna först sorteras, prioriteras 
och märks. Sedan ska proverna prepareras och förberedas inför analysen. Analysen utförs av 
en läkare. Analysen leder till en diagnos som sedan används som beslutsunderlag för fortsatt 
behandling. Analysen sker i nuläget på en datorskärm då bilderna är inskannade. Ibland krävs 
ytterligare bearbetning och analys av provet innan en slutlig diagnos kan ställas. Detta 
illustreras i Figur 17 ovan med att flödet går tillbaka och samma steg utförs igen. När diagnosen 
är klar och nedskriven skickas en remiss till kirurgen. (Patolog, 2018a; Patolog, 2018b)  

De två förloppen illustreras och beskrivs mer i detalj i Bilaga 4. 
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Som ses i Figur 17 uppstår lager i processen. Dessa lager uppstår bland annat på grund av att 
det inte finns resurser att hantera proverna på en gång. På Klinisk patologi arbetar i nuläget 22 
specialistläkare och fem läkare under utbildning. Fyra av dessa läkare är specialiserade på 
bröstcancer och de är dessa som har kompetens att analysera och ställa diagnos i 
bröstprocessen. Samtliga av de fyra läkarna har dock även andra arbetsuppgifter eller 
specialistområden. (Patolog, 2018b) De olika läkarna blir tilldelade prover att diagnostisera 
(Patolog, 2018a).  

Ibland uppstår flaskhalsar i processen. I nuläget är diagnostiseringen i processen är en flaskhals 
som uppstår på grund av att det tidvis är för få läkare i förhållande till mängden prover att 
analysera. Prover som har akutmärkning prioriteras och kan behandlas inom en dag, men i 
övrigt bildas en kö av prover som ska bli diagnostiserade. Det finns mål om att en läkare ska 
analysera prover inom en vecka. Tidigare har labbpersonalen i form av biomedicinska 
analytiker varit en flaskhals i processen. (Patolog, 2018a)  

Patolog (2018b) menar att det idag är relativt svårt att få tag på nya biomedicinska analytiker 
och specialistutbildade patologer.  

En patient kan ha flera prover med tillhörande remisser som skickas till Klinisk patologi. De 
kan vara både cytologiska och histopatologiska. Trots att samtliga av en patients prover krävs 
för att kunna ställa en slutgiltig diagnos sker ingen koordinering av detta. Ett uppenbart 
problem uppstår om akutmärkning används, men endast på ett prov av flera. Det innebär att 
det akutmärkta får vänta in det icke-akutmärkta och i slutändan blir ledtiden lång. Ansvaret att 
akutmärka samtliga ligger dock på den som skickat remisserna till Klinisk patologi. (Patolog, 
2018a) 

Det är först när läkaren ska diagnostisera ett prov som denne kan se att samma patient har flera 
prover i omlopp. Det finns dock inget som garanterar att de andra proverna är redo för analys. 
Detta gäller oavsett om prover är akutmärkta eller inte. (Patolog, 2018a)   

Analysen av vävnadsprover är tidskrävande sett till övriga delar av bröstprocessen varför denna 
delprocess och Klinisk patologi utgör en flaskhals. Att vävnadsprovet är analyserat är också en 
förutsättning för att processen ska kunna gå vidare. Enligt Processledare (2018b) uppstår denna 
flaskhals inte endast på grund av att det finns för få resurser att hantera inkommande prover, 
utan också på grund av att det är ett varierande inflöde från Mammografin.  

Patolog (2018a) beskriver variationerna för verksamheten likt en akutmottagning. De kan inte 
i planeringssyfte förutsäga hur mycket prover som kommer in till verksamheten och uppger att 
de har mycket variationer. Antalet prover som ankommer har en stor variation vilket gör att det 
finns stora svårigheter att planera verksamheten för Klinisk patologi. Patolog (2018a) uppger 
att de har mycket säsongvariationer vid högtider och att det i sin tur ökar mängden 
akutmärkning av prover. Vilket leder till att de måste prioritera ned prover med ordinarie 
prioritet.  

Patolog (2018b) uppger att det skulle underlätta om Röntgenkliniken i form av Mammografi 
skulle utföra sina hälsokontroller på ett sådant sätt att inflödet av vävnadsprover till Klinisk 
patologi blev jämnare. Processledare (2018b) menar att flödet in till klinisk patologi till viss 
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del kan förutsägas. Åtminstone vad gäller bröstprocessen. Det finns data över antal patienter 
som hört av sig till mottagningen, antal remisser från vårdcentral liksom antal patienter som 
ska eller har screenats. Det som dock är problematiskt är att en patient kan generera olika 
många prover, vilket trots allt gör arbetsbelastningen oförutsägbart. (Processledare, 2018b) 

6.1.4   METASTASUTREDNING OCH ANMÄLA TILL MDK 

I Figur 18 nedan illustreras de senare delarna av bröstprocessen. Detta är metastasutredningen 
och anmälan av patient till MDK. För en illustration av hela bröstprocessen hänvisas till Bilaga 
3. 

  

Figur 18 – Metastasutredningen och anmälning till MDK. 

Metastasutredning görs inte för alla patienter, utan endast för de som anses ha ett behov av det. 
Detta behov uppstår på grund av att det identifierats en risk för metastaser. Metastaser är 
cancer som spridit sig till lymfkörtlar i armhålan. (Cancercentrum, 2015)  

Risk för metastaser upptäcks vanligen via den kliniska bedömningen eller bilddiagnostik. 
Beslut om metastasutredning ska fattas i samråd med kirurgen. Detta innebär att utredningen 
vanligtvis inte kan påbörjas fören efter MDK. Metastasutredningen innebär att en 
datortomografi görs, vilket är en typ av röntgen som utförs av mammografimottagningen. 
(Kontaktsjuksköterska, 2018) 

När patienten genomgått trippeldiagnostiken sker anmälan till MDK. MDK sker varje tisdag 
förmiddag. De patienter som ska diskuteras på en MDK har anmälts av en sjuksköterska på 
bröstkirurgin som har mottagit remiss från Mammografin och Klinisk patologi, alternativt 
endast Mammografin. Om anmälan sker innan remiss från Klinisk patologi har mottagits sätts 
patienten vanligen upp på MDK en tid framåt. Detta för att en patolog ska hinna analysera 
vävnadsprovet. (Kirurg, 2018) Anmälan baseras i dessa fall på att Klinisk patologi kan hålla 
en svarstid på åtta dagar (Kontaktsjuksköterska, 2018).  

För att en patient ska diskuteras på MDK nästkommande tisdag måste en anmälan göras innan 
anmälningsstoppet. Tidigare har detta varit torsdag klockan 16, men har nyligen flyttats fram 
till fredag klockan nio (Kontaktsjuksköterska, 2018). Anledningen att det finns en stopptid är 
att de som ska delta med sin expertis under MDK måste ha tid att läsa på om patienterna under 
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fredag och måndag (Kirurg, 2018). Om patienten anmälts innan remiss mottagits från Kliniks 
patologi gäller att patienten tas bort om provsvaren inte är klara till anmälningsstoppet 
(Kontaktsjuksköterska, 2018).  

Att MDK endast sker en gång per vecka gör det till något av en flaskhals i processen. Detta 
eftersom en patient kan tvingas vänta in nästa MDK om dess prover blir klara precis efter att 
anmälningstiden passerat. Trots att allt material är färdigställd måste nästa MDK inväntas. 
(Processledare, 2018b)  

Detta är en av anledningarna till att anmälningsstoppet har flyttats från torsdag till fredag. Detta 
för att ge större möjligheter att hinna med analysen. För att ytterligare frigöra tid för Klinisk 
patologi är det numera accepterat att en patients anmälan till MDK behålls utan att provsvaren 
är klara vid anmälningsstoppet. Dock under förutsättning att Klinisk patologi lovar att vara 
klara till den faktiska konferensen. Det förekommer dock att de inte håller vad som utlovats. 
Detta innebär att patienten måste tas upp på MDK nästa vecka igen. (Kontaktsjuksköterska, 
2018) 

På grund av att MDK är en flaskhals förekommer vissa diskussioner kring att ha MDK flera 
gånger per vecka. En svårighet är dock att samordna de olika verksamheterna och hitta tider 
för MDK där alla kan delta. (Processledare, 2018b) Patolog (2018b) menar dock att fler än en 
MDK per vecka inte skulle vara resurseffektivt då det troligtvis skulle ta mer tid totalt sett för 
de som ska delta. Detta på grund av allt extratid som krävs för varje MDK. Exempelvis 
administration och att förflytta sig till och från konferensen. Kontaktsjuksköterska (2018) 
menar att en förutsättning för att ha MDK endast en gång per vecka är att till exempel Klinisk 
patologi är klara med de provsvar de lovat att analysera.  

Kontaktsjuksköterska (2018) lyfte att det skulle vara av relevans att ha kortare förberedelsetid 
inför MDK. Dels skulle det kunna frigöra tid att arbeta för vårdgivarna. Dels skulle det innebära 
att det nuvarande upplägget att patologen tillåts missa anmälningsstoppet inte behövs. Detta 
vore positivt eftersom det skapar osäkerheter i och med att patologen trots utlovat inte alltid är 
klar. Kontaktsjuksköterska (2018) menar att i Jönköping är anmälningsstopp inför konferensen 
tre timmar innan den äger rum. Även Patolog (2018b) påpekade att nuvarande 
anmälningssystem har förbättringspotential.  

6.1.5   MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS OCH ÅTERBESÖK 

I Figur 19 nedan illusteraras den multidisciplinära konferensen och slutligen första 
behandlingsdiskussionen för patienten. För en illustration av hela bröstprocessen hänvisas till 
Bilaga 3. 
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Figur 19  - Multidisciplinär konferens och återbesök för patienten. 

 

Efter att trippeldiagnostiken är genomförd, det vill säga när bilddiagnostik och vävnadsprover 
är analyserade ska en multidisciplinär konferens (MDK) genomföras. Då diskuteras patienten 
och beslut om vidare utredning eller behandling görs. Multidisciplinär konferens används för 
att få flera vårdgivares professionella åsikt om fortsatt behandlingsplan eller behov av mer 
utredning. De som deltar på en MDK är bland annat onkologer, kirurger, en patolog och en 
röntgenläkare. (Cancercentrum, 2015) 

Under MDK diskuteras patienternas fall specifikt. Röntgenläkaren och patologen visar sina 
bilder och ger sitt utlåtande om dessa. Utifrån detta kan sedan kirurger och onkologer komma 
med sina åsikter om patienten och ett gemensamt utlåtande som väger in flera aspekter kan 
göras. (Kirurg, 2018) På MDK kan det fattas beslut om att det krävs mer utredning, till exempel 
en MR, metastasutredning eller ytterligare vävnadsprover (Kirurg, 2018; 
Kontaktsjuksköterska, 2018). Om beslut tas att genomföra ytterligare utredning betyder det att 
diagnostikdelprocessen i bröstprocessen måste upprepas. Detta innebär att det tar mer tid innan 
behandlingen kan starta.  (Kirurg, 2018) 

Det förekommer också fall där en patient tas upp på MDK utan att allt diagnostiskt material är 
sammanställt. Oftast är en patient sedan tidigare anmäld som fall på konferensen och sedan har 
inte allt material blivit färdigställt. Vanligast är att bilddiagnostiken är förberedd men att 
patologen inte kunnat analysera klart vävnadsprovet. Det leder till att ett beslut om behandling 
eller ytterligare utredning inte kan tas och patienten tas troligtvis upp en vecka senare igen.  
(Kirurg, 2018) 

Om underlaget som finns anses tillräckligt fattas beslut om vilken behandling som 
rekommenderas för patienten. En kallelse skickas då till patienten om det inte finns en tid 
inbokad sedan tidigare. En förhoppning är att detta möte redan har bokats in vid första besöket. 
(Processledare, 2018a) Kontaktsjuksköterska (2018) menar att det ur patientens synvinkel är 
mycket viktigt att återbesökstiden är bestämd på förhand. Detta för att patienten ska veta när 
besked kan förväntas och därigenom minska onödig stress (Kontaktsjuksköterska, 2018).  
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I nuläget bokas patienten in för återbesök baserat på en förväntad ledtid som bland annat 
innebär att Klinisk patologi kan hålla en utlovad svarstid på åtta dagar. Det förekommer dock 
fall då den planerade besökstiden inte kan uppfyllas på grund av att all utredning inte är klar. 
(Kontaktsjuksköterska, 2018) 

Patienten har sedan ett möte med behandlande personal, till exempel en kirurg som diskuterar 
den tänkta behandlingen med patienten. Vid mötet ges ett första diagnosbesked och en 
behandlingsplan presenteras för patienten.  Patienten måste också godkänna behandlingen. Om 
patient och vårdgivare är överens om behandling bokas patienten in för den. (Kirurg 2018; 
Processledare, 2018a) Vid detta möte kan också kompletterande klinisk bedömning 
göras (Kirurg, 2018).  

6.1.6   ÖVRIGT DELTAGANDE  

Förutom Röntgenkliniken och Klinisk patologi deltar även Klinisk genetik till viss del i det 
standardiserade vårdförloppet för bröstcancer. De ingår däremot inte som standardiserad 
aktivitet eller delprocess. Deras deltagande är kopplat till ärftliga former av bröstcancer. Deras 
involvering är i nuläget främst efter SVF, men för vissa patienter kan de även involveras under 
utredningsprocessen. (Genetiker, 2018) 

Klinisk genetik genomför vid behov utredningar om cancern är ärftlig. Den utredningen 
innebär att ett test tas för att avgöra om patienten bär på en ärftlig gen. I nuläget är 
utredningsprocessen inte standardiserad inom SVF. Ofta sker den först efter att patienten är 
behandlad och tillfrisknad. (Genetiker, 2018) I Figur 20 nedan kan en illustration av den 
utredningsprocessen ses.  

 

Figur 20 – Utredning för ärftlighet. 

För att ta ett beslut om gentest är av behov för patienten utgås vanligtvis från ärftliga 
indikationer. Därefter tas provet av Klinisk genetik som därefter skickar det till Lund för 
analys. Att skicka provet till Lund och få svar tar cirka två veckor. Tidigare tog det upp till sex 
månader att få svar från ett ärftlighetstest (Kontaktsjuksköterska, 2018). Om ärftlighet 
konstateras tillfrågas patienten därefter om den vill kontakta sina släktingar och låta dem testas 
för samma ärftliga gen. (Genetiker, 2018)  

Det kan vara av fördel för diagnostiken och efterföljande behandling att veta om en cancerform 
är ärftlig redan under utredningsfasen. Däremot är ärftlighetsutredningen en påfrestning för 
patienten i många fall. Ofta när en patient får förfrågan att genomföra en utredning för ärftlighet 
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har den nyligen fått besked om sin egen cancer. Vilket gör att patienten redan har fullt upp med 
att förbereda sig för utredningen och behandlingen av sin cancer. (Genetiker, 2018) 

Det krävs att patienten inledningsvis får hjälp av en sjuksköterska på Klinisk genetik att måla 
upp sitt släktträd för att få en överblick. Därefter även valet att kontakta släktingar och ge 
besked om läget, vilket uppges vara en påfrestning för patienten. Det uppges ta både tid och 
energi för en patient. (Genetiker, 2018) 

6.1.7   ÖVERGRIPANDE BILD AV BRÖSTPROCESSEN 

I Figur 21 nedan ses en övergripande illustration av bröstprocessen och dess aktiviteter. En 
större bild återfinns i Bilaga 3.  

 

Figur 21 - Övergripande bild av bröstprocessen. 

Från kartläggningen blir det tydligt att det är flera olika typer av flöden som förekommer i 
bröstprocessen. Övergripande genom processen är det en patient som flödar. Från första 
kontakt med vården, till dess att patienten är tillfrisknad. I denna studie är dock 
systemavgränsningen sådan att flödet slutar då patienten inleder sin behandling.  

Parallellt med att patienten rör sig i processen förekommer också ett informationsflöde, i form 
av remisser. Dessa rör sig mellan olika vårdenheter. I utredningen tas också vävnadsprover, 
vilka också skapar ett flöde. Dessa prover går från att vara fysiska, till att efter analys övergå 
till information. De olika flödena är dock i någon mening kopplade till en och samma patient-
process och det krävs att det finns en koordinering av de olika flödena. 

Något som noterats är att det i processen råder osäkerheter om när olika saker kommer att ske. 
Detta antas av rapportförfattarna till viss del bero på ett otillräckligt informationsdelande. 
Klinisk patologi vet inte vilket inflöde av vävnadsprover de kan förvänta sig samtidigt som 
vårdgivarna inte vet vilken svarstid som senare kan förväntas från Klinisk patologi 
(Kontaktsjuksköterska, 2018; Patolog, 2018b).  

Det är också svårt att förutsäga när en patients fall kommer att tas upp på MDK samt hur lång 
den totala ledtiden förväntas bli. Detta eftersom det kan förekomma iterationer på flera håll i 
processen.  

Anmärkningsvärt är att Mammografin som utför bilddiagnostik endast arbetar med bröst och 
bröstcancer. Med det menas att de är den verksamhet från Diagnostikcentrum som fokuserar 
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mest på bröstprocessen. Enligt Patolog (2018a) arbetar däremot Klinisk patologi med många 
fler typer av diagnoser än just bröstcancer. Rapportförfattarna påpekar därmed att 
verksamheternas förhållningssätt till utredningsfasen i bröstprocessen borde vara något 
annorlunda.  

6.1.8   ANALYS AV BRÖSTPROCESSEN 

Nedan följer en analys av bröstprocessen baserad på den kartläggning som gjorts, relevant teori 
och insamlad empiri.  

Suboptimeringar 

Under utredningsfasen deltar flera aktörer som vårdgivare från olika verksamheter 
(Processledare, 2018a). De har tagits upp i avsnitten ovan. Röntgenkliniken i form av 
Mammografi är den klinik som är mest inriktad mot bröstcancer och bröstprocessen. Detta 
eftersom de i princip endast arbetar med patienter kopplade till den processen. Detta gäller även 
för de övriga aktörerna som deltar i processen, till exempel kirurgen. Klinisk patologi däremot 
analyserar stora mängder av olika vävnadsprover kopplade till olika diagnoser (Patolog, 
2018a). På den multidisciplinära konferensen deltar ytterligare vårdgivare från andra kliniker 
(Processledare, 2018a). 

Från kartläggningen framkommer att det sker flera suboptimeringar inom bröstprocessen. Ett 
av dessa är felaktigt användande av akutmärkningar. Se avsnitt 6.1.2. Akutmärkning av prover 
används ibland enbart för att försäkra sig om att svar från Klinisk patologi ska fås inom rimlig 
tid. Provet behöver för den delen inte vara akut i verklig bemärkelse. Detta görs primärt för att 
underlätta för kirurgens arbete då de kan planera sin verksamhet bättre om de med säkerhet vet 
när svaret anländer (Kirurg, 2018). 

För Klinisk patologi innebär dock akutmärkta prover att dessa måste prioriteras i verksamheten. 
Detta påverkar naturligtvis det ordinarie flödet och icke-akutmärkta prover behöver vänta och 
det bildas köer. (Patolog, 2018a) Dessutom förstörs syftet med akutmärkning om det används 
även i andra situationer. För mottagaren av provet kan det bli en optimering av flödet för den 
enskilda situationen. Men för hela bröstprocessen med samtliga prover blir det en försämring 
av flödet eftersom andra prover med egentligen lika prioritet får vänta på att bli analyserade.  

En annan indirekt suboptimering är att Röntgenkliniken i form av Mammografi inte delar med 
sig av information för att underlätta produktionsplaneringen för Klinisk patologi. Enligt 
Processledare (2018b) och Patolog (2018b) finns det information som skulle kunna underlätta 
för Klinisk patologi. Men den delas inte mellan verksamheterna i nuläget.  

Ett annat alternativ som kan användas i kombination med att dela information är att 
verksamheterna tillsammans fokuserar på hela kedjan prestation. Det vill säga att 
verksamheterna behandlar och utreder patienter på ett sådant sätt att det blir ett jämnt flöde i 
bröstprocessen som löper på genom hela processen. I nuläget fokuseras på den enskilda 
verksamheten. Även om en patient får bilddiagnostik snabbt och effektiv spelar de ingen roll 
om den stannar upp i analysen av vävnadsprovet därefter.  
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Ytterligare ett exempel som indikerar en suboptimering är när Mammografin inte vill ta 
vävnadsprover på grund av att de anser att det inte är deras arbetsuppgift. Enligt 
Kontaktsjuksköterska (2018) vore det dock önskvärt om de kunde göra detta ändå. Detta för 
att förbättra för patienten och också för processen som helhet. Som nämnts har dock endast ett 
perspektiv i denna fråga kunnat betraktas i studien.  

Aronsson, et al. (2011) menar att sjukvården i grunden är organiserad i funktioner vilket 
försvårar ett systemperspektiv. Rapportförfattarna menar att denna funktionsindelning är tydlig 
för de verksamheter som deltar i bröstprocessen. Oskarsson, et al. (2013) menar att 
organisering efter funktioner kan ha negativ effekt på helheten och systemet. Speciellt vid 
hänsyn till suboptimeringarna.  

Oskarsson, et al. (2013) menar att det ofta handlar om att skapa en avvägning mellan funktions- 
och processtänkande. Även Hellström, et al. (2010) framhäver att det inte alltid är lämpligt med 
ett rent processtänkande. Det anses av rapportförfattarna osannolikt att verksamheterna inom 
bröstprocessen endast fokuserar på processen och inte på deras enskilda verksamhet, 
funktionen. Det eftersom det skulle bli svårt att planera och utföra sina vårdgivande processer 
på ett effektivt sätt. Detta eftersom hälso- och sjukvården är en komplex värdekedja med 
mycket behov av koordinering (Aronsson, et al., 2011).  

Syftet med standardiserat vårdförlopp är att ge ökat fokus på processerna  (Socialstyrelsen, 
2017). Rapportförfattarna menar dock att det finns ett betydande funktionstänkande inom 
processen. Specifikt har detta identifierats i form av ovan nämnda suboptimeringar. 
Resonemang stärks också av Socialstyrelsens uppföljning av SVF som visar att det finns en 
viss tröghet till ett processtänkande. (Socialstyrelsen, 2017) Rapportförfattarna föreslår därmed 
att verksamheterna försöker anpassa sina verksamheter till ett mer processtänk för att bidra mer 
till helheten.  

Flaskhalsar 

I arbetet med kartläggningen har i huvudsak två flaskhalsar identifierats i processen. Dessa är 
Klinisk patologi och den multidisciplinära konferensen (MDK).   

Klinisk Patologi är en flaskhals i den bemärkelsen att det ofta är där som processen stannar upp 
och att prover behöver väntas in. Till exempel för att kunna genomföra en MDK. 
(Kontaktsjuksköterska, 2018; Processledare, 2018a) Enligt Processledare (2018b) är den 
patologiska processen en flaskhals inte enbart på grund av för lite resurser i form av personal. 
En bidragande orsak kan också vara ett ojämnt flöde in till Klinisk patologi. Detta flöde 
kommer i huvudsak från Mammografin. (Processledare, 2018b) 

Baserat på detta kan det antas att det inte enbart är hos Klinisk patologi som problemen sitter, 
utan att det med en bättre samordning skulle kunna skapas ett bättre flöde. Både för 
bröstprocessen som helhet och för Klinisk patologi.  

MDK utgör en flaskhals eftersom det endast sker en gång per vecka och förberedelserna är 
långa (Kontaktsjuksköterska 2018; Processledare, 2018b). Ur ren logistiksynpunkt skulle fler 
MDK per vecka vara önskvärt för att därigenom jämna ut flödet och hantera patientärenden i 
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takt att de ankommer. Rent praktiskt och resursmässigt finns det dock ett visst motstånd, 
åtminstone med nuvarande utformning av MDK. Bland annat menar Patolog (2018b) att det 
skulle vara allt för resurskrävande att genomföra MDK fler än en gång per vecka. Detta på 
grund av att en MDK kräver en viss arbetsbelastning oavsett hur många patienter som ska tas 
upp. Med ett logistiktänkande kan detta jämföras med att det finns en ordersärkostnad.  

Det vore också önskvärt om förberedelsetiden till MDK kunde kortas (Kontaktsjuksköterska, 
2018; Patolog, 2018b) Det eftersom det skulle minska fall som tas upp flera gånger på MDK 
på grund av att patologen lovat att bli klar trots passerad anmälningstid. Är tiden kortare 
kommer det inte finnas behov av att lova att bli klar och sedan inte bli det.  

Att fokusera på att arbeta bort flaskhalsar i värdekedjor är nödvändigt. Detta eftersom en kedja 
aldrig är starkare än sin svagaste länk (The Health Foundation, 2013). Det innebär att 
bröstprocessen inte kan utvecklas till sin fulla potential utan att arbeta bort flaskhalsarna som 
nämnts ovan.  

Variationer 

Klinisk patologi anser sig fungera som en akutverksamhet med avseende på variationer när 
prover kommer in till dem. Som nämnts ovan kan detta enligt Processledare (2018b) vara en 
anledning till att Klinisk patologi bildar en flaskhals.  

Enligt Aronsson, et al. (2011) leder en fast kapacitet till att det bildas en kö om efterfrågan är 
högre än normalt. Det leder i sin tur till att ledtiderna kommer att variera. För Klinisk patologi 
har det identifierats att det både förekommer köer av prover och att ledtiderna kan variera. 
Detta indikerar att det inte finns en flexibilitet hos Klinisk patologi idag och att den varierade 
efterfrågan skapar köer.  

Även resonemanget från Eriksson, et al. (2011) om köer kan appliceras här, nämligen att det 
finns en obalans mellan kapacitet och efterfrågan. Detta borde kunna avhjälpas på två sätt, dels 
genom att i möjligaste mån jämna ut variationerna, dels genom att skapa en flexibilitet i 
kapaciteten.  

Gällande variationerna i ankommande prover till Klinisk patologi finns det två perspektiv. Det 
inkommer stora variationer i provmängder vilket försvårar produktionsplanen för 
verksamheten (Patolog, 2018b). Samtidigt menar dock Processledare (2018b) att det finns 
information från Mammografin som skulle kunna underlätta planeringen i den mån det går, 
trots de stora variationerna.  

Därmed är det en fråga om otillräcklig informationsdelning från de som sitter på informationen 
till Klinisk patologi. Det är också möjligt att variationerna kunde minska om Mammografin 
förändrade sitt sätt att arbete, exempelvis när patienter kallas till screening eller när det sker 
patientbesök för trippeldiagnostik.  

Iterationer i processen 

Som kan ses i kartläggningen förekommer iterationer i processen. En iteration kan uppstå på 
grund av att det under MDK fattas beslut om att mer utredning är nödvändigt (Kirurg, 2018). 
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En iteration bidrar därmed till att utredningen tar längre tid. Detta påverkar patienten eftersom 
behandlingen inte kan starta i tid. Samtidigt kan det dock också innebära att beslut som sedan 
fattas om behandlingen har högre kvalitet eftersom mer underlag finns. Det kan gynna 
patienten sett ur ett perspektiv med längre tidshorisont.  

Det bästa vore därmed att allt nödvändigt underlag fanns direkt till MDK vilket skulle ge både 
korta ledtider och hög kvalitet. Ledtiderna skulle därmed också bli mer förutsägbara kring hur 
lång tid som krävs för att slutföra utredningen. Svårigheten är att innan MDK veta vilka 
utredningar som faktiskt är nödvändiga. Alla patienter har inte samma behov av utredning och 
allt kan inte göras på alla för säkerhetsskull. Aronsson, et al. (2011) beskriv att hälso- och 
sjukvården ibland har små patientvolymer med varierande behov av vård vilket gör det svårt 
att standardisera samtliga vårdförlopp.  

Orsaken till vad som avgör om ytterligare utredning krävs och vad som eventuellt kan förhindra 
detta är därmed intressant för potentiella förbättringsområden, med mål att standardisera på 
sikt. Bohmer (2009) tar exempelvis upp att en heterogen grupp av patienter kan delas in i 
mindre grupper som har samma behov av vård. På så sätt kan standardisering ske utifrån dessa 
olika grupper (Bohmer, 2009). 

Som nämnts i kartläggningen kan det finnas patienter som har en ärftlig form av cancer och 
där valet av behandling kan göras bättre om detta är känt när beslut om behandling tas. Det vill 
säga då MDK genomförs. I nuläget är det sällsynt att en patient utreds för ärftlig cancer innan 
MDK. Diskussion pågår dock om en utredning av en viss grupp av patienter ska göras under 
utredningsfasen. För att klara tidsmålen på bröstprocessens utredningsfas skulle det dock 
innebära att Kliniks genetik behöver göra ärftlighetsutredningen på mycket kort tid. Detta 
eftersom proverna måste skickas till Lund är detta inte möjligt i nuläget. Det finns också en 
svårighet i att veta vilka patienter som bör utredas för ärftligheten. (Genetiker, 2018; 
Uppdragsgivare, 2018)  

Fördelen med att redan under utredningsfasen veta om en patient har en ärftlig form av cancer 
är att rätt behandling kan väljas direkt. Om det till exempel skulle visa sig att patienten hade 
ärftlig cancer vid en senare utredning kan det innebära att den valda behandlingen inte var rätt 
och en ny behöver göras. (Genetiker, 2018) Detta innebär också en iteration, dock inte under 
utredningsfasen utan av behandlingsfasen. Detta kan dock undvikas genom en bättre 
utredningsfas. Rapportförfattarna anser att även här skulle det underlättas om den heterogena 
gruppen av bröstcancerpatienter delas in i mindre grupper om det är möjligt för att 
standardisera vilka som har ett behov av utredning av ärftlighet. Detta för att tillräckligt många 
iterationer undviks utan att utredning för ärftlighet genomförs i onödan.   

Osäkerheter  

Både Oskarsson, et al. (2013) och Aronsson, et al. (2011) menar att det i en vårdprocess ofta 
förekommer osäkerheter i när nästa steg i en process kommer att ske. Detta förekommer också 
i bröstprocessen. I enlighet med det som Bohmer (2009) tar upp är inte bröstprocessen helt 
förutsägbar vad gäller exakt vilken utredning som patienterna behöver. Detta leder till att det 
förekommer iterationer i processen. Dessa iterationer leder i sin tur till att det blir svårt att 
förutsäga nästkommande steg och ledtider för processen.  
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Som exempel kan nämnas att det kan visa sig finnas ett behov av ytterligare utredning efter 
den första MDK. Vilket är en osäkerhet. Detta kan vara såväl utökad bilddiagnostik som nya 
vävnadsprover (Kirurg, 2018). Förutom detta kan tidpunkten för MDK vara svår att avgöra på 
förhand då det inte är givet hur lång tid förberedande steg kommer att ta. 

Att MDK endast sker en gång per vecka gör också att en patient kan ha otur och precis missa 
MDK. Det finns också en osäkerhet i hur lång tid Klinisk patologi behöver för att analysera 
vävnadsprovet. Tidsåtgången kan dels bero på hur stor arbetsbelastning som råder i aktuell 
tidpunkt, dels på hur komplicerat fallet är och om det i Kliniks patologis egna processer krävs 
upprepning för att nå rätt kvalitet (Patolog, 2018b). 

Idag finns det inget IT-system hos Kliniks patologi som stöder möjligheten till att ha bättre 
kontroll på vilka prover som är i omlopp. Exempelvis om en patient har flera prover som 
samtliga behöver vara klara för en slutgiltig diagnos. (Patolog, 2018a) Rapportförfattarna tror 
att ett sådant system skulle ha flera positiva fördelar. Det skulle dels innebära att arbetet kunde 
planeras bättre inom de patologiska processerna. Dels skulle systemet eventuellt också kunna 
bidra till att det blir tydligare vilka prover som är brådskande, exempelvis är lovade att bli klara 
till nästa MDK. Dessa kan då prioriteras.  

Sammantaget leder detta till att det är oerhört svårt att på förhand avgöra hur lång tid en patients 
process kommer att ta och när nästa steg kan ske. Förhoppningen att kunna ge en patient en tid 
för återbesök direkt blir därför svår att uppnå med rådande osäkerheter. Det är inte endast för 
patienten som detta kan orsaka problem och oviss väntan utan det kan också påverka de olika 
vårdenheternas förmåga att planera sin egen verksamhet. Som nämnts behöver både 
Mammografin och Klinisk patologi vara klara med sin analys till MDK. I nuläget finns ingen 
samordning eller möjlighet att se den andres status med ett visst patientfall. Detta kan leda till 
onödigt eller fel prioriterat arbete. Exempelvis att Mammografin lägger mycket tid på ett 
patientfall trots att vävnadsprovet är fast i en kö hos Klinisk patologi och ändå inte kommer att 
vara klart till nästa MDK.   

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så framkommer det från kartläggningen en del förbättringsområden för att 
förbättra processen. Dessa förbättringar handlar om att hantera suboptimeringar, flaskhalsar, 
variationer, iterationer samt osäkerheter inom bröstprocessen.  

6.2   BESVARANDE AV HUVUDFRÅGA 1 
Med hjälp av den gjorda kartläggningen kan nu huvudfråga 1 besvaras. Samtlig information 
som tas upp i besvarandet av frågan kommer från avsnittet 6.1.  

1.   Hur ser Diagnostikcentrums delaktighet ut i bröstprocessen? 

Frågan har brutits ned i två underfrågor som beskrivs och besvaras och besvaras nedan.  

1.1  Hur ser utredningsfasen av bröstprocessen ut? 
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För svar på denna fråga hänvisas till den tidigare gjorda kartläggningen som presenteras i 
avsnitt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 och 6.1.6. 

Fråga 1.2 från uppgiftspreciseringen formuleras likt nedan. 

1.2 På vilket sätt är Diagnostikcentrum delaktiga i bröstprocessen? 

Från kartläggningen framgår att det framförallt är Röntgenkliniken, mer specifikt 
Mammografimottagningen och Klinisk patologi som deltar i utredningsfasen av 
bröstprocessen. Mammografin har även en betydande roll i ingången till bröstprocessen i och 
med screeningverksamheten. Detta behandlas dock inte i denna studie då systemet avgränsats 
till att endast titta på SVF när det faktiskt har påbörjats.  

Av bröstprocessens delprocesser är det framförallt i den inledande trippeldiagnostiken som 
Diagnostikcentrum deltar. Mammografin är involverade i själva patientmötet och tar bilder och 
vävnadsprover. Personal från röntgenkliniken analyserar sedan bilderna och ställer diagnos 
utifrån dessa. Klinisk patologi bidrar till trippeldiagnostiken genom att analysera de 
vävnadsprover som tagits. Allt det arbete som görs av Mammografin och Klinisk patologi är 
av stor vikt för kvaliteten i diagnosen och därmed möjligheterna att välja rätt behandling.  

Mammografin deltar genom att fysiskt träffa patienter, med sin utrustning för bilddiagnostik 
samt med sin kompetens att analysera bilderna. Klinisk patologi deltar genom att tillhandahålla 
den utrustning som krävs för att förbereda prover för analys samt med sin kompetens att göra 
detta och att slutligen analysera proverna. Båda verksamheterna bidrar också genom att skicka 
vidare information i form av remisser till bröstmottagningen.  

Mammografin och Kliniks patologi deltar även med representanter vid de multidisciplinära 
konferenserna. De ger sitt utlåtande om patienter baserat på den diagnos de ställt. Vid dessa 
bidrar de med sin kompetens. Kompetensen kommer till användning i valet av behandling eller 
genom att rekommendera vidare utredning. Representanterna deltar genom att vara fysiskt 
närvarande vid konferensen. Dessutom krävs det att de innan konferensen förbereder sig genom 
att läsa på om aktuella patientfall.   

För vissa patienter ingår även en metastasutredning i bröstprocessen. Även i denna deltar 
Diagnostikcentrum. Risk för metastaser kan exempelvis upptäckas genom bilddiagnostik. 
Utredningen av metastaser sker genom att en datortomografi görs. Denna görs av 
Mammografin.  

Förutom Mammografin och Klinisk patologi kan Klinisk genetik delta i bröstprocessen. Detta 
gäller om patienten har en ärftlig form av cancer. En representant från Klinisk genetik kan i 
dessa fall ge sitt utlåtande vid de multidisciplinära konferenserna. Detta utlåtande sker dock 
skriftligt. Bidraget sker i form av kompetens och bidrar till valet av behandling.  

Klinisk genetik utför också utredning om en patient i SVF har en ärftlig form av cancer. Denna 
utredning är dock inte standardiserad inom SVF utan sker ofta efter avslutad behandling. Det 
pågår dock en diskussion om denna utredning kring ärftlighet bör bli en del av utredningsfasen 



69 
 

i SVF. Detta eftersom det kan bidra till ett bättre val av behandling. Deltagandet från Klinisk 
genetik består av deras kompetens att avgöra om en patient bär på ett särskilt anlag.  

En viktig skillnad mellan Mammografin och Klinisk patologi är att Mammografimottagningen 
enbart arbetar med bröstcancerpatienter. För Klinisk patologi är bröstprocessen endast en del 
av det totala arbetet. Klinisk patologi analyserar även prover från andra cancerdiagnoser. 

De olika verksamheterna påverkar varandra och processen. Hur Mammografin arbetar påverkar 
inflödet av prover till Klinisk patologi. Klinisk patologi påverkar processen genom att utgöra 
en flaskhals. Detta kan dock grunda sig i hur Mammografin arbetar. 

Sammanfattningsvis är Klinisk patologi och Röntgenkliniken i form av Mammografin delaktiga 
aktörer i bröstprocessen. De är delaktiga i flera av delprocesserna i utredningsfasen. De deltar 
framförallt med resurser och kompetens. Klinisk patologi analyserar vävnadsprover medan 
Mammografin både utför analyser av bilder och deltar i patientmötet. Båda verksamheterna 
deltar på MDK. Rapportförfattarnas anmärkning är att deltagandet i form av 
informationsdelande kan bli bättre.  

Därmed är huvudfråga 1 besvarad.  
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7   LEVERANSFÖRMÅGA 
Nedan presenteras och diskuteras teori, empiri och analys tillhörande området 
leveransförmåga för bröstprocessen och Diagnostikcentrum. Slutligen besvaras huvudfråga 2 
och huvudfråga 3 och dess underfrågor.  

7.1   TRADITIONELLA BEGREPP INOM LEVERANSFÖRMÅGA 
Leveransförmåga eller leveransservice är ett brett begrepp som kan brytas ner i olika element. 
Vilka dessa element är beror av situationen. Detta tas upp av såväl Mattsson (2004) som Novak 
& Thomas (2004) och Oskarsson, et al. (2013). Mycket av den litteratur som finns om 
leveransförmåga är anpassad efter tillverkande företag. Leveransförmågan ska i dessa fall mäta 
den service som kunden upplever när en produkt ska levereras. Inom klassisk logistik 
diskuteras vanligen elementen ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, 
information och flexibilitet. (Oskarsson, et al., 2013) 

För sjukvården gäller att det är en tjänsteverksamhet och att det är patienter som flödar genom 
processerna (Oskarsson, et al., 2013). Detta innebär att vissa av de ovan nämnda elementen 
inte är lämpliga eller behöver omdefinieras för att kunna tillämpas inom vården.  

Nedan diskuteras de leveransserviceelement som tagits upp i den teoretiska referensramen, se 
avsnitt 3.4.1 och hur de kan tillämpas i vården. Begreppen enligt Oskarsson, et al. (2013) 
används här. Andra författare använder något annorlunda terminologi, men innebörden är den 
samma.  

7.1.1   ANALYS AV LEVERANSSERVICEELEMENT OCH DESS TILLÄMPBARHET 
INOM SJUKVÅRDEN 

Ledtid avser den tid det tar från orderläggning till mottagen leverans (Oskarsson, et al., 2013). 
Inom vården är ledtiden högst aktuell och en lämplig översättning av elementet är att betrakta 
ledtiden som tiden från första vårdkontakt till färdigbehandlad patient. Det är också möjligt att 
dela upp ledtiden för en patients hela vårdförlopp till tider för olika delprocesser. Från första 
kontakt till inbokat läkarbesök eller från läkarbesök till första behandling. Ledtidsbegreppet 
kan även tillämpas på interna processer mellan olika vårdenheter. Som att få svar på prover 
som skickats vidare för analys.  

Mattsson (2017) diskuterar ledtid och bryter ner den i tre olika delar: tid före order, bekräftad 
ledtid och faktisk ledtid. Tiden före order är den tid som antas att en order kommer att ta. Den 
bekräftade tiden är den tiden som utlovas vid mottagen order och den faktiska tiden är den tid 
det faktiskt tog. (Mattsson, 2017) 

Denna nedbrytning av ledtid kan göras även inom vården. Vårdgarantin innebär till exempel 
att det finns olika riktlinjer för ledtidskrav för olika delprocesser inom vården (Nestor, 2018). 
Inom standardiserade vårdförlopp finns också olika riktlinjer för ledtidskrav (Cancercentrum, 
2015). Detta kan ses som tid före order. När en patient sedan tar kontakt med vården, kommer 
en besökstid att bokas in beroende på de resurser som finns tillgängliga. Tiden till besöket blir 
ett uttryck för den bekräftade leveranstiden. Slutligen kan den faktiska ledtiden bekräftas då 
besöket har ägt rum. Det som blir speciellt inom vården är att patienten till viss del kan påverka 
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ledtiden genom att boka om och flytta fram tider på grund av egna intressen (Cancercentrum, 
2015). Detta ger då längre ledtider som inte främst orsakas av vården. Dock har som tidigare 
nämnt leveransservice flera aspekter och ska återspegla kundens uppfattning av service 
(Oskarsson, et al., 2013). I detta fall värdesätter troligtvis patienten en tid som passar framför 
en kort ledtid.  

Elementet leveranspålitlighet syftar till att levererar på utsatt tid (Oskarsson, et al., 2013). Vad 
gäller ett patientflöde skulle detta kunna handla om att en planerad operation eller ett 
läkarbesök inte flyttas från den planerade tiden. Leveranspålitlighet lämpar sig också att 
använda som mått på leveransservice mellan vårdens interna processer. Som att blodprov 
analyseras och svar erhålls på en utlovad tid.  

Begreppet leveranssäkerhet, som det definieras av Oskarsson, et al. (2013) innebär att leverans 
sker av rätt vara, i rätt mängd och i rätt kvalitet. Kunden ska få det som kunden har beställt 
med andra ord. Inom vården blir detta mer komplext eftersom det finns en viss obalans i 
kompetens hos patienten och den vårdgivande personalen. Det är inte alltid säkert att det 
patienten vill är samma ska som vad den faktiskt behöver (Lillrank, et al., 2014). Att utgå från 
patientens perspektiv i detta fall är troligtvis inte rätt väg att gå. Däremot kan leveranssäkerhet 
innebära att den vård som ges patienten är av rätt kvalitet ur ett medicinskt perspektiv.  

Ett element som inte kan översättas till vården är lagertillgänglighet. Vilket innebär förmågan 
att leverera direkt från lagret (Oskarsson, et al., 2013). Faktum är att det måttet endast lämpar 
sig om det sker produktion mot lager. Som nämnt är sjukvården en tjänsteverksamhet. 
Utmärkande för en tjänsteverksamhet är bland annat att tjänster inte kan lagras (Kotler, et al., 
2013).  

Elementet lagertillgänglighet kan inte heller tillämpas på flöden av blodprover eller likande. 
Det eftersom även prover är kopplat till en tjänst. Det går inte att lagra ett blodprov innan provet 
faktiskt är taget. En någorlunda översättning av elementet skulle vara att betrakta förmågan att 
analysera ett prov direkt när det ankommer.  

Elementet information syftar på att inom tillverkande företag ge kunden information om 
leveransen för att till exempel kundens verksamhet ska kunna planeras (Oskarsson, et al., 
2013). Information är högst aktuellt inom vården. Rapportförfattarna anser att detta gäller både 
information mellan olika enheter i vårdprocessen och information som går ut till patienten. 
Inom vården finns det ett behov av att ge information utöver ledtider. Även information om 
vart i behandlingsprocessen patienten befinner sig eller information om till exempel 
medicinering. Förutom information som bör delas mellan vårdenheter finns det behov att ge 
patienten information. Den informationen kan dels vara att ge information om när nästa steg i 
behandling kommer ske och även information om själva behandlingen för patienten. 
Informationen till patienten bör vara uttryckt på ett sätt som gör att patienten förstår.  

Det sista av de element som tas upp är flexibilitet, detta innebär möjligheten att anpassa sig 
efter kundens önskemål (Oskarsson, et al., 2013). Inom vården finns ett behov av att vara 
flexibel i termer av att anpassa vården efter patienten. Huruvida anpassningar ska göras efter 
patientens önskemål om behandling kan vara en svår fråga. Det är inte alltid att patientens 
önskemål är det som är mest lämpligt ur medicinsk synvinkel (Lillrank, et al., 2014). Detta kan 
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potentiellt skapa en konflikt. Det kan även finnas behov av flexibilitet mellan avdelningar eller 
inom en vårdprocess. Den flexibiliteten mot avdelningar kan vara att anpassa ledtider i den 
mån som det går för att nästa steg i vårdprocessen ska fungera som den ska eller bättre.  

Flexibilitet diskuteras också av Aronsson, et al. (2011) i termer av att kunna anpassa sin 
kapacitet till efterfrågan. Flexibilitet i detta fall innebär snarare en inre flexibilitet av resurser 
än att direkt göra anpassningar till önskemål. Enligt Aronsson, et al. (2011) innebär en sådan 
resursflexibilitet större sannolikhet att ledtiderna kan hållas säkra, det vill säga uppnå en hög 
leveranspålitlighet. Flexibiliteten är särskilt viktig om det finns mycket variationer.  

Se Tabell 2 för en sammanfattning vilka element inom leveransservice som är tillämparbara 
och inte inom vården.  

Tabell 2 - Sammanfattande tabell om element inom leveransservice. 

Leveransserviceelement Tillämpbar med 
modifikation 

Ej tillämpbar 

Ledtid x  

Leveranspålitlighet x  

Leveranssäkerhet x  

Lagertillgänglighet  x 

Information x  

Flexibilitet x  

 

7.2   KRAV OCH MÅL FÖR BRÖSTPROCESSEN SOM HELHET 
Nedan diskuteras krav och mål för bröstprocessen. Därefter presenteras en analys som ligger 
till grund för besvarandet av fråga 2.2 från uppgiftspreciseringen. 

7.2.1   KRAV OCH MÅL FÖR LEDTIDER 

I de standardiserade vårdförloppet ingår olika ledtidskrav. Framförallt finns ett övergripande 
krav på ledtid vad gäller tiden från att välgrundad misstanke identifierats till dess att 
behandlingen startar. För bröstprocessen gäller att tiden från välgrundad misstanke till första 
behandling ska vara 28 kalenderdagar. På den tiden ska remisser skickas och mottas, 
trippeldiagnostik och eventuell kompletterande diagnostik genomföras. Dessutom behöver 
MDK genomföras och patienten måste kontaktas för diskussion av tilltänkt behandling. 
(Cancercentrum, 2015; Processledare, 2018a) Tiden från första behandlingsdiskussion till start 
av behandling ska vara 14 dagar.  

För de delprocesser som leder fram till behandlingen finns också vissa tider satta. 
(Cancercentrum, 2015; Processledare, 2018a) I Tabell 3 nedan illustreras en sammanfattande 
tabell över ledtider. Tabellen kommer från Cancercentrum (2015). Kraven på dessa ledtider 
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kommer från riktlinjer för SVF för bröstcancer. Sammanfattningsvis finns det målbilder i form 
av ledtider övergripande för det utredande systemet, 28 kalenderdagar, och för några 
delprocesser.  

Tabell 3 - Sammanfattande tabell över ledtider. 

Delprocess Ledtid 

Beslut välgrundad misstanke till välgrundad misstanke - 
remiss mottagen 

2 kalenderdagar 

Välgrundad misstanke-remiss mottagen till första besök i 
specialiserad vård 

5 kalenderdagar 

Första besök i specialiserad vård till Diagnosbesked och 
första behandlingsdiskussion 

7 kalenderdagar 

Diagnosbesked och första behandlings diskussion till start 
av första behandling 

14 kalenderdagar 

Bröstprocessen - utredningsfasen 28 kalenderdagar 

 

Förutom de krav på ledtider som redovisas i Tabell 3 ovan delar inte Region Östergötland upp 
ledtiderna ytterligare och fördelar dessa på delprocesserna. De processer som inte har krav eller 
mål på ledtider är därmed genomförandet och analyserandet av trippeldiagnostiken och att 
fallet ska tas upp på MDK. Det är upp till var och en av verksamheterna som ska utföra en 
tjänst i bröstprocessen att se till att den övergripande kedjan förhoppningsvis når sitt slutgiltiga 
mål. Det vill säga att utredningsfasen genomförs på 28 kalenderdagar. Störst fokus läggs på att 
uppnå 28 dagarsmålet. (Processledare, 2018b) 

Processledare (2018b) tar upp att det saknas mätning om hur delprocesserna presterar. I några 
fall genomför enheterna egna studier såsom Klinisk patologi. Däremot saknas det mätbar 
information om hur många patienter som behandlads under en tidsperiod, vilka variationer som 
finns och hur lång tid en patient tar i en delprocess. I de fall där det finns data använder Region 
Östergötland ofta medelvärden. Processledare (2018b) påpekar att han skulle önska att de inte 
enbart använde sig av medelvärden eftersom det inte visar vilka variationer det finns.  

Nationellt mål för år 2020 är att 80 procent av patienterna som ingår i SVF ska starta sin 
behandling inom fastställd tid (Carlén-Hallström, 2018; Processledare, 2018b). Processledare 
(2018b) påpekar att det alltid kommer finnas patientfall som blir försenade av skäl som inte 
beror på processen. Det kan vara att patienten av personliga skäl inte kan delta i behandlingen 
eller utredningen vilket leder till att ledtidskraven inte hålls. Även att en patient har flera 
diagnoser påverkar utredning i bröstprocessen och kan leda till förseningar. Därmed är det inte 
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av relevans att fokusera på att 100 procent av patienterna som ingår i SVF ska starta sin 
behandling i tid. (Processledare, 2018b) 

Om en patient inte får utredning i tid enligt de krav som tagits fram för bröstprocessen blir det 
endast dåligt statistik för Region Östergötland. Ledtidskraven följs upp och jämförs på nationell 
nivå. (Processledare, 2018b) Därmed kan det argumenteras för att kraven på ledtider bör ses 
som mål för ledtider. Berörd personal inom Region Östergötland är införstådda med behovet 
av snabb utredning för patienterna (Processledare, 2018b). 

7.2.2   KRAV OCH MÅL PÅ RESURSER 

Utöver kraven på ledtider finns det även krav på vilka resurser som ska ingå i bröstprocessen. 
Varenda patient ska genomgå trippeldiagnostik. Det innebär som nämnt ovan att patienten ska 
undersökas kliniskt genom palpation, genomgå bilddiagnostik och morfologisk diagnostik. Det 
finns krav att alla patienter ska genomgå mammografi och ultraljud som bilddiagnostik. Dessa 
krav är framtagna från de nationella vårdprogrammen. (Processledare, 2018b; Kirurg, 2018) 

Inom Region Östergötland kan sedan även en MR genomföras vid behov. Kravet på MR kan 
variera inom landet eftersom alla sjukhus inte har tillgång till en magnetröntgen. Det är därmed 
en lokal anpassning från Region Östergötland. (Processledare, 2018b) 

Det finns även mål att 100 procent av patienterna i bröstprocessen ska tas upp på MDK innan 
behandling. Det för att sträva efter högre kvalitet i deras utredning och kommande behandling. 
(Processledare, 2018b) Andel patienter som tas upp på MDK är en av kvalitetsindikatorerna 
som används för bröstprocessen (Sandelin, 2017). Däremot saknas det bevis för att MDK 
faktiskt höjer kvaliteten (Patolog, 2018b).  

Det råder delade meningar om huruvida MDK är nödvändigt för alla patienter och om det 
faktiskt leder till en bättre behandling. Processledare (2018b) menar att det troligtvis blir ett 
bättre beslut om flera kompetenser gemensamt diskuterar och fattar beslut om behandling. 
Patolog (2018b) menar dock att detta inte alltid gäller för samtliga patienter utan att det kan 
finnas fall där diagnosen är tydlig och att en viss behandling är given. Även Processledare 
(2018b) håller med om att det kan finnas fall som inte behöver tas upp på MDK. 
Kontaktsjuksköterska (2018) menar att det ofta är bra att fler än en läkare fattar beslut om 
behandling. Särskilt om det är mer komplicerade fall.  

Däremot är det inte givet att MDK är den enda lösningen. Kontaktsjuksköterska (2018) menar 
dock att någon form av godkännande av en patients behandling behöver göras av flera läkare. 
Att alla fall ska tas upp har beslutats på nationell nivå vid införandet av SVF för bröstcancer. 
Inom Region Östergötland förekom dock MDK för bröstcancerpatienter även innan införandet 
av SVF. (Kontaktsjuksköterska, 2018) Patolog (2018b) upplever MDK stundtals som ett 
ineffektivt utnyttjande av resurser.  

Det finns krav på vilka vårdgivare som ska delta på MDK men inte att den ska ske en gång per 
vecka på tisdagen. Det är en lokal anpassning från Region Östergötland. Det finns heller inga 
krav att konferensen måste äga rum fysiskt. (Processledare, 2018b) Patolog (2018a) menar att 
det vore intressant att titta på andra lösningar än det nuvarande fysiska mötet.  
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7.2.3   ÖVRIGA KRAV OCH MÅL 

Förutom krav på ledtider och resurser ska även processen hålla en viss kvalitet. Det anses bättre 
med lite längre ledtid men att vården som ges håller kvaliteten. Samma sak anses gällande 
analysen av vävnadsprover. Om kvaliteten på ett vävnadsprov anses vara för lågt måste 
analysprocessen upprepas ännu en gång. Detta leder till att ledtiden blir betydligt längre. 
(Patolog, 2018a) Processledare (2018b) påpekar att uppföljning av kvalitetskraven främst är 
upp till de olika avledningarna som utför tjänsterna. Det vill säga att till exempel Klinisk 
patologi ansvarar för kvaliteten kopplad till vävnadsprover.  

Ett annat mål med SVF är att standardisera aktiviteterna för en patient i vårdprocessen. För att 
på så sätt kunna ge en snabbare och mer kvalitativ utredning för patienten. Det ska inte spela 
någon roll vart i landet en patient söker vård, utan vårdprocessen ska se ut på samma sätt. 
(Processledare, 2018b) Detta uppfylls dock mer eller mindre genom att följa de nationella 
riktlinjer som finns för SVF.  

Trots att SVF har ett tydligt fokus på ledtider har det framkommit att patienterna även 
värdesätter andra aspekter. Detta kan vara kontinuitet i processen och bemötande. 
(Socialstyrelsen, 2017).  

Patolog (2018b) lyfter att det inte finns särskilt mycket mätning och uppföljning kring 
överlevnaden. Enligt Patolog (2018b) borde det vara av stort intresse att utvärdera detta och 
inte endast fokusera på ledtider eller att alla patienter tas upp på MDK. I det nationella 
kvalitetsregistret för bröstcancer finns lite statistik över överlevnaden efter fem år. Överlevnad 
ingår dock inte som en kvalitetsindikator för bröstprocessen (Sandelin, 2017).  

7.2.4   ANALYS AV KRAV OCH MÅL 

Det kan vara problematiskt att de processer som saknar formella krav på ledtider från 
Cancercentrum (2015) inte har en viss ledtid eller leveransförmåga de ska svara emot. 

Dessa delprocesser involverar främst trippeldiagnostiken, analys av vävnadsprov och 
multidisciplinära konferenser. Från Tabell 3 gäller att hela bröstprocessen ska klara av att ge 
utredning på 28 kalenderdagar. Av dessa dagar är sju kalenderdagar avsatta från beslut om 
välgrundad misstanke till första besök i specialiserad vård. Tiden från första 
behandlingsdiskussion till start av behandling är 14 kalenderdagar. 

Rapportförfattarnas anmärkning är att det leder till att trippeldiagnostiken och MDK måste 
utföras på sju kalenderdagar. Se Figur 22 för en illustration.  
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Figur 22 - Illustration av hur de 28 dagarna fördelas. 

Enligt Processledare (2018b) delar inte Region Östergötland upp ledtiderna internt. För de 
diskuterade sju kalenderdagarna ska en patient genomgå bilddiagnostik, klinisk undersökning 
av bröstet, ta vävnadsprov samt att bilder och vävnadsprover ska analyseras. Utöver det ska 
resultatet från diagnostiken sammanställas och skrivas in i journaler och förberedelser inför 
MDK ska göras. 

Patolog (2018b) uppger att medeltiden för analys av vävnadsprov är sex kalenderdagar i 
nuläget. Detta avser tiden från att provet är hos Klinisk patologi till dess att ett definitivt svar 
är klart. Samtidigt menar Kontaktsjuksköterska (2018) att Klinisk patologi lovar att ge svar 
inom åtta kalenderdagar men att detta sällan uppfylls. Bilddiagnostiken kan oftast göras klar 
på samma dag som besökstillfället (Kontaktsjuksköterska, 2018). Problematiken med att MDK 
endast genomförs en gång i veckan har tagits upp ovan. Det innebär att om en patients 
diagnostik blir klar precis efter att en MDK har ägt rum får patientens fall vänta på MDK och 
beslut om behandling en arbetsvecka.  

Aronsson, et al. (2011) tar upp att hälso-och sjukvården som värdekedja är en komplex 
verksamhet med ett stort behov av koordinering. En svårighet är att det saknas vetskap om när 
nästa steg i patientens behandling eller utredning kommer äga rum. Aronsson, et al. (2011) 
menar också att det förekommer stora ledtidsvariationer som beror på dessa tidsmässiga 
osäkerheter. Enligt Processledare (2018b) finns det idag dåligt kontroll på hur ledtiderna 
varierar i processen. Dels för de totala ledtiderna genom hela processen, dels genom de olika 
delprocesserna. I de fall där ledtider mäts, har endast medelvärden betraktats.  

Elg (2013) påpekar att det för att förstå och kunna förbättra en process är viktigt att ta 
variationer i beaktan. Av den anledning anser rapportförfattarna att det även är av relevans att 
följa upp variationer i processen. Vetskapen om dessa variationer bör inte begränsas till att 
endast titta på hur ledtiderna varierar. Det kan även vara intressant att titta på om det 
förekommer andra variationer i processen. Exempelvis att det finns en variation bland 
patienternas behov av anpassad utredning. 

Vad gäller de krav på aktiviteter och resurser som måste ingå i bröstprocessen som SVF är 
detta i huvudsak trippeldiagnostik och MDK. Vad gäller trippeldiagnostiken kan denna ibland 
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kompletteras med ytterligare utredning. Ett exempel på detta är att MR genomförs. (Kirurg, 
2018) Det finns inga nationella krav på att MR ska förekomma som diagnostikmetod i SVF. 
Däremot genomförs det på vissa patienter inom Region Östergötland. (Processledare, 2018b)  

Kraven på MDK omfattas av att detta ska ske för alla patienter (Processledare, 2018b). Patolog 
(2018b) menar dock att det saknas bevis för att MDK faktiskt har en effekt på kvaliteten. 
Speciellt för mer komplicerade fall kan dock MDK vara nödvändigt (Patolog, 2018b; 
Processledare, 2018b). Inom Region Östergötland genomförs MDK en gång per vecka. När 
och exakt hur det ska genomföras är dock osagt på nationell nivå. (Processledare, 2018b)  

Detta öppnar upp för diskussion kring huruvida detta är den bästa lösningen. Som redan 
diskuterats kan det finnas anledning att utvärdera om MDK bör ske flera gånger per vecka eller 
om anmälningsstoppet kan flyttas fram. Det kan också vara intressant att diskutera om MDK 
ska ske som ett fysiskt möte för alla deltagare eller om det kan finnas fördelar med en mer 
virtuell utformning (Patolog, 2018a).  

Patolog (2018b) menar att det vore bättre att mäta överlevnad som ett mått på bröstprocessens 
kvalitet snarare än andel patienter på MDK. Att endast titta på andel patienter på MDK säger 
egentligen inget om vilken kvalitet som MDK har. Det säger inte heller något om det faktiskt 
bidrar till att vald behandling blir bättre. Enligt rapportförfattarna blir det mer ett mått på hur 
väl riktlinjerna följs. 

Eftersom MDK kan utgöra en flaskhals finns det anledning att verkligen utvärdera om kravet 
att alla patienter ska tas upp på MDK verkligen är rimligt. Om den inte ger ett mervärde för 
patienterna utan endast försenar processen kan det finnas andra sätt och mål som är bättre.  

Kravet att processen ska hålla kvalitet påverkas av hela processen och dess utformning. Den 
totala kvaliteten kan sägas bero av kvaliteten på de olika delprocesserna.  

Sammanfattningsvis finns det övergripande ledtidskrav samt krav för ledtiden vid ingången. 
Däremot så saknas det interna uppdelningar i ledtid utöver dessa vilket kan bli problematiskt 
vid samordning. Det finns även krav att 100 procent av patienterna ska tas upp på MDK. Det 
kravet finns för att säkerhetsställa kvalitet på utredningen. Rapportförfattarna rekommenderar 
att utreda om det är den bästa lösningen.  

7.3   HUR SKA LEVERANSFÖRMÅGA DEFINIERAS? 
Nedan presenteras analys kring hur leveransförmåga för bröstprocessen kan definieras. 
Analysen baseras på tidigare analyser av leveransserviceelement och bröstprocessens krav och 
mål. Analysen ska bidra till besvarandet av fråga 2.3. 

7.3.1   ANALYS AV HUR LEVERANSFÖRMÅGA SKA DEFINIERAS 

Från analys av leveransserviceelementen och dess tillämpbarhet inom vården togs ett antal 
kandidater till element som kunde användas fram. Det framkom också att det troligtvis behövs 
flera element för att beskriva den totala leveransförmågan. Lämpliga kandidater på ingående 
element är ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information och flexibilitet.  
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Från analysen av krav och mål på bröstprocessen togs sedan viktiga aspekter att ta hänsyn till 
fram. De viktigaste är de nationella krav på processen som finns. Detta gäller att vården ska 
utföras inom de tider som anges för SVF. Därmed är ledtid ett lämpligt element.  

Vad gäller leveranspålitlighet finns inget från bröstprocessens krav eller mål som kräver att det 
finns en viss säkerhet i interna ledtider för de ingående delprocesserna. Däremot kan det, enligt 
rapportförfattarna, finnas en poäng med att tillämpa dessa termer och dess innebörd. Detta kan 
styrkas med resonemang från Aronsson, et al. (2011) som menar att den totala ledtiden oftast 
kan bli kortare om kedjan präglas av säkra ledtider. Dessutom är det i bröstprocessen önskvärt 
att ge patienten en tid för återbesök direkt vid besökstillfället (Processledare, 2018b). Detta är 
enligt Kontaktsjuksköterska (2018) mycket viktigt för patienten. För att dessa ska kunna hållas 
är det nödvändigt att ledtiderna är säkra.  

För den totala ledtiden på 28 dagar finns mål att uppnå detta för 80 procent av patienterna som 
utreds enligt SVF (Carlén-Hallström, 2018). Detta kan ses som en leveranspålitlighet på 80 
procent, vilket ur ett traditionellt logistikperspektiv kan anses som lågt. Som nämnt tidigare 
kan det dock inom vården förekomma att förseningar uppstår på grund av faktorer som inte 
beror av processen själv (Processledare, 2018b)  

Vården ska enligt SVF ges till patienterna på ett standardiserat sätt och hålla rätt kvalitet 
(Cancercentrum, 2017). Används begreppet leveranssäkerhet i betydelsen att diagnostik och 
behandling håller rätt kvalitet är även detta ett element som kan tillämpas på bröstprocessen.   

Vad gäller information och flexibilitet är dessa element svåra att kvantifiera och direkt koppla 
till övergripande krav och mål. Det som dock kan nämnas är att det alltid är viktigt med 
information, inte minst i bröstprocessen där flera olika aktörer ingår. Dessutom är det av vikt 
att information når patienten för att denne ska uppleva att vården är god. Flexibilitet är viktigt 
i den bemärkelsen att rätt patient får rätt vård inom ledtiden. Kopplat till tidigare resonemang 
om iterationer vid till exempel MR kan en flexibilitet i hur utredningen görs innebära att de 
patienter som behöver MR också får det.  

Att överlevnad inte mäts och följs upp mer är enligt rapportförfattarna anmärkningsvärt. 
Leveransförmåga innefattar kundens, eller i detta fall patientens, totala upplevelse av 
leveransen (Oskarsson, et al., 2013). Det borde därmed vara mer intressant med en hög 
överlevnad. Detta även om en patient under utredningen behövt vänta längre än den uppsatta 
tiden eller att fallet inte tagits upp på MDK. Under förutsättning att rätt behandling kan väljas 
och genomföras med gott resultat borde sådant vara av sekundärt intresse. En jämförelse med 
ett tillverkande företag skulle vara att mäta leveransförmåga som andel produkter skickade till 
kund inom utlovad tid, men utan att ta hänsyn till produkternas kvalitet och om de går att 
använda.  

Sammanfattnings rekommenderar rapportförfattarna att ett fokus på ledtider och säkerhet i 
processerna är av relevans för bröstprocessen som helhet.  
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7.4   BESVARANDE AV HUVUDFRÅGA 2 
Nedan besvaras de underfrågor som leder fram till svaret på huvudfråga 2 från 
uppgiftspreciseringen. Samtlig information som används för besvarade på frågan bygger på 
avsnitt 7.1, 7.2 och 7.3. 
 

2.   Hur ska leveransförmåga definieras i bröstprocessen? 
 
Fråga 2.1 från uppgiftspreciseringen formuleras likt nedan och besvaras i detta avsnitt.  
 

2.1 Vilka definitioner från traditionell litteratur kan tillämpas i vården? 

Leveransservice som begrepp diskuteras sällan inom vården. Framförallt är det ledtider som är 
i fokus. Oskarsson, et al. (2013) problematiserar att det ofta finns en osäkerhet i en vårdprocess 
om när nästa steg kommer att ske. Detta indikerar att det även finns ett behov av en viss 
leveranspålitlighet inom vården. Att leveransförmåga diskuterats i relativt liten skala i ett 
vårdperspektiv hänger troligtvis samman med att logistiktänkande inom vården är relativt nytt.    

Däremot finns det riktlinjer för vad som anses vara en god vård. Broman, et al. (2014) tar upp 
att vården ska vara kunskapsbaserad, säker för patienten, individanpassad, effektiv, jämlik och 
ges i rimlig tid. När leveransförmåga definieras i vården bör naturligtvis dessa aspekter på ett 
eller annat sätt vägas in.  

Ur ett patientperspektiv är ledtiden för hela processen viktigt. Att information når patienten 
och att vården har en hög kvalitet. För de interna processerna inom vården kan även 
leveranspålitlighet vara av stor vikt då det innebär att ledtiderna är säkra, vilket underlättar 
planering och därigenom kan bidra till en kort total ledtid. Detta gynnar i slutänden patienten.  

Sammanfattningsvis är det ur teoretisk synvinkel möjligt att tillämpa de flesta av de ovan 
nämnda elementen även inom vården. Dock med en viss modifikation. Det är viktigt att ta 
hänsyn till vårdens tjänstekaraktär och att det är patienter som flödar och inte produkter.  

Mest lämpligt anses av rapportförfattarna vara att använda är ledtid, leveranspålitlighet och 
leveranssäkerhet i betydelsen att vården har rätt kvalitet. Även information är en viktig aspekt 
att ta hänsyn till. Precis som leveransförmåga för ett tillverkande företag gäller att den totala 
leveransförmågan behöver byggas upp av flera olika element. Vilka dessa är beror precis som 
för ett tillverkande företag på situationen. En annan likhet är att kundens eller i vården 
patientens upplevelse bör vägas in.  

Fråga 2.2 från uppgiftspreciseringen formuleras likt nedan och besvaras i detta avsnitt.  
 

2.2 Vad är målet och kraven för bröstprocessen som helhet? 
 

Det främsta övergripande målet med bröstprocessen som SVF är att patienter ska få utredning 
vid välgrundad misstanke inom rimlig tid samtidigt som kvaliteten hålls hög. Genom att 
standardisera vilka aktiviteter som behövs i en utredning av bröstcancer kan detta uppnås. 
Vilket är syftet med SVF. Även att utredningsprocessen som helhet ska ta 28 kalenderdagar. 
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Därefter finns det andra ledtider inom bröstprocessen. Ett krav på hela kedjan är att patienten 
ska få snabb och kvalitativ utredning vid välgrundad misstanke om cancer. (Cancercentrum, 
2015; Processledare, 2018b) 

Det finns även mål om att 100 procent av patienterna som genomgår bröstprocessen ska tas 
upp på en multidisciplinär konferens, MDK. Det för att höja kvaliteten på utredningen. 
(Processledare, 2018b) Samtliga patienter ska även genomgå trippeldiagnostik såsom 
morfologisk diagnostik och bilddiagnostik. Däremot varierar det beroende på patientfall exakt 
vilken diagnostik som bör ingå. (Kirurg, 2018) 

Sammanfattningsvis är de viktigaste kraven eller målen för bröstprocessen att patienterna får 
utredning inom 28 kalenderdagar, att trippeldiagnostik ingår samt att patientens fall tas upp på 
MDK.  

Fråga 2.3 från uppgiftspreciseringen formuleras likt nedan och besvaras i detta avsnitt.   

2.3 Vad bör definitionen utifrån detta vara för bröstprocessen som helhet? 

För bröstprocessen som helhet bör leveransförmågans definition utgå från de ledtidskrav som 
finns. Att utredningsfasen för en patient ska ta 28 kalenderdagar. Utöver de övergripande 
ledtidskraven finns även några ingående ledtidskrav. En definition på leveransförmåga för 
bröstprocessen borde ta hänsyn till helheten.  

Ett uppsatt mål för bröstprocessen är att minst 80 procent av patienterna som ingår i SVF inte 
ska behöva vänta längre än 28 dagar från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart. 
Målet är att nå detta år 2020. (Carlén-Hallström, 2018)  

Det är även av relevans att studera pålitlighet i form av att hålla ledtider inom processen, det 
vill säga hålla leveransförmågan. För de olika delprocesserna i utredningsfasen borde detta 
underlätta i planeringssyfte. Detta både ur ett patientperspektiv, att en tid kan bokas i förväg 
och ur ett mer planeringsmässigt perspektiv för de vårdenheter som ingår i processen. De tider 
som finns beslutat om på nationell nivå bör uppnås. En rekommendation är dock att arbeta med 
leveranspålitlighet även i andra delprocesser.  

Det bör dessutom tas hänsyn till övriga önskemål från patienterna samt övriga generella krav 
på vården. Att utredningen håller en hög kvalitet är naturligtvis givet.  

Sammanfattningsvis definieras leveransförmåga för bröstprocessen som helhet att hålla en 
leveranspålitlighet på 80 procent, från välgrundad misstanke till start av behandling. Samtidigt 
som utredningen sker med rätt kvalitet och hänsyn till patientens önskemål tas. I rätt kvalitet 
innefattas att de nationella kraven på trippeldiagnostik och ingående ledtidskrav uppfylls.  

Därmed är huvudfråga 2 besvarad.   
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7.5   UPPNÅS KRAVEN OCH LEVERANSFÖRMÅGA? 
Nedan presenteras empiri kring hur bröstprocessen i Region Östergötland presterar. Det 
presenteras även om bröstprocessen uppnår definierad leveransförmåga, se fråga 2.3. Därefter 
presenteras en analys som ligger till grund för besvarandet av fråga 3.1 från 
uppgiftspreciseringen. Data som presenteras i avsnittet kommer från det nationella 
kvalitetsregistret för bröstcancer. Det är Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland som 
ansvarar för registret (Sandelin, 2017).  

7.5.1   HUR PRESTERAR BRÖSTPROCESSEN I FORM AV LEVERANSFÖRMÅGA? 

I Tabell 4 nedan kan det ses hur stor andel av patienter som blir utredda för bröstcancer inom 
kravet på 28 kalenderdagar. Av totalt 235 patienter inom Region Östergötland fick 41 procent 
utredning inom 28 kalenderdagar. I Sverige som helhet fick 49 procent av de 2169 patienterna 
utredning i tid. Kontaktsjuksköterska (2018) påpekar att patienterna inte alls är nöjda med 
ledtiderna utan tycker att det tar alldeles för lång tid.  

Tabell 4 - Andel patienter som får utredning inom 28 kalenderdagar. 

Hela bröstprocessen - 
utredningsfasen 

Tidsperiod Totalt antal 
patienter  

Ledtid 
[dagar] 

Andel 
patienter 
inom ledtid 

Region Östergötland 2017-09-02 
till 2018-
03-01 

235 28  41 % 

Sverige 2017-09-02 
till 2018-
03-01 

2169 28  49 % 

 

I Tabell 5 nedan presenteras hur lång tid i median som det tar för en patient inom Region 
Östergötland samt Sverige från välgrundad misstanke till första besök i specialiserad vård. I 
första besöket i specialiserad vård inleds trippeldiagnostik om det anses finnas behov. 
Ledtidskravet från välgrundad misstanke remiss är mottagen till första besök i specialiserad 
vård är fem kalenderdagar. Inom Region Östergötland uppnåddes det ledtidskravet för fyra 
procent av patienterna. I hela Sverige var motsvarande siffra 23 procent.  
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Tabell 5 - Andel patienter som inom ledtiden för välgrundad misstanke till första besök i specialiserad vård. Tabellen avser 
kalenderdagar. 

Välgrundad misstanke-
remiss mottagen till första 
besök i specialiserad vård 

År Totalt 
antal 
patienter 

Ledtid 
[dagar] 

Median 
[dagar] 

Andel 
patienter 
inom ledtid 

Region Östergötland 2016 371 5 20 4 %  

Sverige 2016 8082 5 14 23 % 

 

I Tabell 6 nedan beskrivs hur stor andel patienter som behandlats med operation som fick den 
inom ledtiden från första behandlingsdiskussionen. Operation är ett vanligt behandlingssätt 
inom bröstprocessen. Ledtidsmålet är satt att vara 14 dagar. Region Östergötland klarade detta 
för 27 procent av patienterna och hade en median på 20 dagar. Sverige som helhet hade en 
median på 15 dagar och klarade målet för 47 procent av patienterna.  

Det finns även patienter vars första behandling inte är operation. Ledtider för dessa patienter 
har inte återfunnits för år 2016. Det är dock en relativt stor andel patienter som blir opererade. 
Som ses ur Tabell 5 och Tabell 6 är det 316 av de 371 patienterna inom Region Östergötland 
som får en operation. Detta avser cirka 85 procent. De resterande 15 procenten bör dock inte 
glömmas bort då de har en påverkan på det totala resultat för hur många patienter som får 
utredning inom ledtiden.  

Tabell 6 - Andel patienter inom ledtiden från första behandlingsdiskussion till operation. Primärt opererade fall utan 
fjärrmetastaser. Tabellen avser kalenderdagar. 

Första 
behandlingsdiskussion till 
operation 

År Totalt 
antal 
patienter 

Ledtid 
[dagar] 

Median 
[dagar] 

Andel 
patienter 
inom ledtid 

Region Östergötland 2016 316 14 20 27 %  

Sverige 2016 7036 14 15 47 % 

 

Tabell 7 nedan beskriver hur stor andel patienter av totala antalet som tas upp som fall på MDK 
innan start av behandling. Som nämnt i avsnitt 7.2.2 anses det vara ett kvalitetsmål att 100 
procent av patienterna ska tas upp som fall på MDK innan en behandling inleds. Region 
Östergötland tog upp 87 procent av patienterna på MDK år 2016 medan Sverige presterade 
som helhet på 98 procent.   
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Tabell 7 - Antal patienter som togs upp på MDK innan behandling. 

MDK År Totalt antal 
patienter 

Andel mål Andel patienter 
som tas upp på 
MDK 

Region 
Östergötland 

2016 372 100 % 87 % 

Sverige 2016 8438 100 % 98 % 

 

7.5.2   ANALYS AV HUR BRÖSTPROCESSEN PRESTERAR I FORM AV KRAV OCH 
LEVERANSFÖRMÅGA 

Som framgått av föregående stycke lyckas bröstprocessen inom Region Östergötland inte nå 
upp till de tidskrav på 28 dagar som finns. Detta gäller inte enbart för regionen, utan även 
Sverige som helhet har svårt att nå dessa mål. Från Tabell 4 ovan kan ses att endast 41 procent 
av patienterna inom Region Östergötland får vård i tid. Detta innebär samtidigt att 139 av de 
235 patienterna fått vänta längre än de 28 dagarna. 

Eftersom den data som ligger bakom sammanställningen inte varit tillgänglig kan dock inget 
sägas om hur mycket längre dessa patienter har fått vänta. Tänkbara orsaker till att tiderna inte 
uppnås kan vara den nuvarande utformningen av processen. Som framkom i analysen av 
bröstprocessen, se avsnitt 6.1.8 finns det flera potentiella förbättringsmöjligheter. I processen 
har identifierats flaskhalsar, variationer, iterationer och otillräcklig informationsdelning. 
Rapportförfattarna anser att detta kan friseras med hjälp av bättre samordning.   

Enligt nedbrytning av 28 dagars målet finns det sju dagar för trippeldiagnostik, med ingående 
analys av vävnadsprov samt MDK. Se avsnitt 7.2.4 och Figur 22. Att det är svårt att nå de 28 
dagarna inses då Klinisk patologis svarstider tas i beaktan. Medelsvarstiden har angetts vara 
sex dagar. Att endast MDK sker en gång per vecka är inte heller till en fördel för att nå 
tidsmålet. I kartläggningen syns också att det förekommer iterationer i processen. Om en 
iteration är nödvändig innebär det att målet i princip blir omöjligt att nå.  

I Tabell 5 syns att tiden från remiss om välgrundad misstanke till första besök har en median 
på 20 dagar inom Region Östergötland. Detta är långt över den rekommenderade tiden på fem 
dagar som är målet. Att det redan gått 20 dagar innan första besöket gör det mycket svårt att nå 
en total tid på 28 dagar. Vad detta beror på går dock inte att säga på grund av att information 
rörande ingång till SVF inte funnits att tillgå. Då Mammografin inte kunnat delta i studien har 
exempelvis variationer i screeningverksamhet eller kapacitetsproblem inte kunnat avgöras. 
Kontaktsjuksköterska (2018) uppger att det främst är en högre efterfrågan än kapacitet.  

Betraktas tiderna från första behandlingsdiskussion till operation ses att även dessa tider 
överskrider de mål som finns. Generellt kan sägas att samtliga av de uppsatta tider som finns 
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inte verkar uppnås, varken för Region Östergötland eller Sverige som helhet. Det som dock 
kan konstateras är att Region Östergötland presterar sämre än Sverige som helhet. Detta 
indikerar dels att det finns ett behov av att arbeta med förbättringsåtgärder, dels att det är 
möjligt att prestera på en högre nivå.  

Ett krav på bröstprocessen som SVF är att alla patienter ska tas upp på MDK innan 
behandlingen. Detta är också en av kvalitetsindikationerna som används för att utvärdera 
bröstprocessen (Sandelin, 2017). Region Östergötland presterar med 87 procent vilket är något 
sämre än Sverige som helhet där 98 procent av patienterna upp på MDK.  

De olika verksamheterna som utför diagnostik är ensamt ansvariga för att bidra med diagnostik 
med rätt kvalitet (Processledare, 2018b). Ingen direkt kvalitetsuppföljning har återfunnits.  

Aronsson, et al. (2011) tar upp att sjukvården som värdekedja har en svårighet att organisera 
vårdprocesserna på ett sätt som innebär att patienterna får likvärdig och effektiv vård. Det syns 
på bröstprocessen nuvarande prestationer i form av leveransförmåga. I nuläget får 41 procent 
av patienterna utredning enligt ledtidskrav. Det i sin tur visar att en del av patienterna får 
utredning för cancer inom tid men det visar även på svårigheter att ge likvärdig och effektiv 
vård till samtliga patienter. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till att patienten kan påverka 
sin behandling och utredning genom att boka av och boka om behandlingstillfällen. Vilket 
påverkar leveransförmågan för bröstprocessen. Lillrank, et al. (2014) problematiserar att det 
patienten vill inte alltid är desamma som vad den är i behov av. Vilket kan bli problematiskt 
för patienten och utformandet av vården.  

Enligt Elg (2013) finns det stora fördelar med att mäta processer och framförallt variationer. 
Av de data som funnits att tillgå har dessa endast avsett medelvärden, medianer eller andel 
inom ett visst tidsspann. För att kunna dra nytta av den statistik som tas fram skulle det i 
rapportförfattarnas mening vara positivt om data även togs fram avseende variationer i 
processen. Detta för att bättre kunna identifiera förbättringsområden. 

Sammanfattningsvis har bröstprocessen och Diagnostikcentrum en del att jobba med för att nå 
upp till satta krav och mål. Rapportförfattarna anser också att i nuläget når bröstprocessen som 
helhet inte upp till definierad leveransförmåga.   

7.6   SAMORDNING AV BRÖSTPROCESSEN FÖR ATT UPPNÅ 
LEVERANSFÖRMÅGA 

Nedan presenteras analys som ligger till grund för att besvara fråga 3.2 från 
uppgiftspreciseringen. Analysen utgår från den teoretiska referensramen, se avsnitt 3, samt den 
definierade leveransförmågan i fråga 2.3. Dessutom tas hänsyn till den analys som gjorts i 
samband med kartläggningen, se avsnitt 6.1.8. 
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7.6.1   ANALYS AV HUR SAMORDNING SKA SKE FÖR ATT UPPNÅ 
LEVERANSFÖRMÅGA 

Den teoretiska referensramen tar upp flera sätt att samordna en värdekedja. Vissa rör direkt 
leveransförmåga och ledtider medan andra tar upp hur en värdekedja samordnas i generella 
termer.   

Supply Chain Management (SCM) går ut på att värdekedjan genom synkronisering och 
integrering ska agera som en helhet för att ge värde åt kunden (Van Weele, 2010). För att uppnå 
SCM finns flera olika byggstenar som kan användas, ett exempel på några av dessa har tagits 
upp i den teoretiska referensramen, se avsnitt 3.6.  

Eftersom definierad leveransförmåga, att 80 procent av patienterna ska få utredning inom 28 
kalenderdagar, är ett övergripande mål som berör flera aktörer kan Supply Chain Management 
vara av relevans. Mentzer (2001) tar upp och redogör kring filosofin bakom begreppet, att det 
krävs att aktörerna har en helhetssyn och samarbetar på strategisk och operativ nivå för att 
fokusera på kunden, det vill säga patienten.  

I nuläget finns det relevans i att samarbeta ytterligare inom bröstprocessen för att på sikt bidra 
till ett bättre patientflöde och arbeta som ett system. Aronsson, et al. (2011) menar att det inom 
sjukvården ofta saknas en övergripande strategi med försvårar ett systemperspektiv. Ofta 
saknas även direktiv om hur de olika delprocesserna ska bidra till den övergripande strategin. 
(Aronsson, et al., 2011) 

Rapportförfattarnas anmärkning är att det stämmer överens med fallstudien och 
bröstprocessen. Dock finns det en övergripande strategi eftersom SVF i detta fall syftar till att 
ge utredning inom 28 kalenderdagar. Däremot saknas direktiv om hur delprocesserna ska bidra 
till helheten och även hur de ska vara samordnade för att på bästa sätt leva upp till 
ledtidskraven. Kwon, et al. (2016) tar upp fördelen med att fokusera på en koordinerad 
värdekedja i stället för att optimera interna processerna var för sig. Även Oskarsson, et al. 
(2013) tar upp fördelarna med att fokusera på processen och arbeta mot ett gemensamt mål. I 
bröstprocessen finns ett gemensamt mål i att uppnå leveransförmågan.  

De aktiviteter som tas upp av Mentzer (2001): integration, samarbete, informationsdelning och 
gemensamma mål och kundfokus, är inte direkt inriktade på leveransförmåga och att uppnå 
ledtidskrav. Trots detta kan de indirekt leda till att leveransförmågan förbättras och uppnås.  

Ökad integration kan leda till ett förbättrat flöde (Mentzer, 2001). Ett förbättrat flöde kan 
naturligtvis ge en förbättrad leveransförmåga. Flödet genom processen är trots allt det som 
slutligen leder fram till leveransen. Mattsson (2017) diskuterar integration direkt kopplat till 
leveransförmåga och menar att en ökad integration inom kedjan skapar en bättre helhetsbild 
och underlättar planeringen. Detta ska i sig bidra till mindre osäkerheter i ledtider, det vill säga 
en högre leveranspålitlighet. Mentzer (2001) menar att interaktion kan uppnås genom att de 
olika aktörerna i kedjan anpassar sig efter varandra. Inom bröstprocessen har det noterats att 
de olika aktörerna i kedjan inte fullt ut arbetar med att anpassa sig till varandra. Att i högre 
grad göra detta skulle troligen kunna förbättra kedjans totala prestation och leveransförmåga.  
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Samarbete eller samverkan tas även det upp av Mattsson (2017) som en strategi för att minska 
osäkerheter i ledtider. Mentzer (2001) menar att samarbete behövs för att stötta de olika 
aktörerna som ingår i kedjan och att det leder till en bättre koordinering inom kedjan. 
Samverkan kan enligt Mattsson (2017) innebära att aktörerna arbetar med olika 
överenskommelser, exempelvis av leveranstider och att dessa ska vara säkra.  

Mentzer (2001) menar att informationsdelning kan bidra till bättre planering inom kedjan. En 
faktor som kan förkorta ledtider och göra dem mer säkra är just att kunna planera (Aronsson, 
et al., 2011).  

Även Mattsson (2017) tar upp informationsdelning som ett verktyg för att minska osäkerheter 
inom en kedja och därigenom underlätta planeringen för de aktörer som ingår. Mattsson (2017) 
ger exempel på att sådan informationsdelning kan handla om att uppdatera kunden om aktuella 
leveranstider. 

Stahre (2016) tar i sin tur upp att delande av information kan förbättra såväl hela kedjans 
prestation som de ingående aktörernas. I fallet bröstprocessen kan hela kedjans prestation 
likställas med leveransförmågan. Det har noterats att informationsdelningen inom 
bröstprocessen har förbättringspotential. Informationsdelning kan genomföras genom att 
meddela nästa aktör i behandlingskedjan vilket behov som finns. Exempelvis att Mammografin 
meddelar sitt behov av vävnadsprovsanalys från Kliniks patologi liksom att Klinisk patologi 
delar information om förväntade ledtider till andra aktörer och därigenom möjliggör att de kan 
planera.  

Förutom de aktiviteter som tagits upp ovan finns andra angreppssätt för att samordna en kedja 
av aktörer. Aronsson (2000) tar upp att en strategi som innebär att det totala ledtidsmålet bryts 
ned till ledtidskrav för de ingående delprocesserna. Syftet är att varje delprocess ska hålla sin 
tilldelade ledtid. I förlängningen innebär detta att det finns en förutsägbarhet kring när olika 
saker kommer att ske, vilket underlättar för samtliga aktörers förmåga att planera. (Aronsson, 
2000) 

Som framkom under analysen av kartläggningen, se avsnitt 6.1.8 finns det inom bröstprocessen 
osäkerheter kring när de olika delprocesserna kommer att ske. Fasta ledtider inom kedjan är 
också något som Mattsson (2017) tar upp som ett sätt att minska osäkerheter som förekommer 
i en kedja av flera aktörer. Aronsson (2000) menar dock att det för att varje delprocess ska klara 
av att prestera på en fast ledtid krävs att det finns en viss flexibilitet i kapaciteten. Detta för att 
kunna hantera osäkerheter i efterfrågan. Även Mattsson (2017) tar upp att förändringar i 
efterfrågan kan hanteras genom en kapacitetsflexibilitet.  

Sett till bröstprocessens mål att uppnå en total ledtid på 28 dagar vore det önskvärt att kunna 
dela upp denna tid på de olika delprocesserna. I nuläget görs detta endast i mindre utsträckning 
och på en relativt generell nivå, se Tabell 3. Från avsnitt 7.2.4 framkommer det att 
trippeldiagnostiken och MDK ska genomföras inom sju kalenderdagar för att utredningsfasen 
ska uppnå sitt övergripande mål. Detta givet att de andra tiderna i Tabell 3 uppfylls. Däremot 
sker det ingen uppdelning eller samordning kring dessa ledtider internt inom Region 
Östergötland. Detta trots att flera aktörer och aktiviteter är inblandade. Under de sju dagar som 
nämns ska olika aktörer utföra olika aktiviteter som i slutänden måste vara klara samtidigt för 
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att processen ska kunna gå vidare. Det finns därmed ett behov av att arbeta i takt för att undvika 
att flödet stoppas upp i processen.  

Tydligare direktiv och samordning kring ledtiderna skulle enligt rapportförfattarna kunna bidra 
till förbättrad planering för enskilda verksamheter och större sannolikhet att uppnå 
leveransförmågan tack vare detta. Dessutom skulle det verka som mer tydliga direktiv om hur 
de olika delprocesserna kan arbeta mot det övergripande målet. Detta är annars ett vanligt 
problem inom vården, vilket har tagits upp av Aronsson, et al. (2011) enligt ovan.  

Att arbeta med fasta ledtider ställer som nämnt ovan krav på delprocessernas flexibilitet vad 
gäller kapaciteten (Aronsson, 2000). För att till exempel Klinisk patologi alltid ska kunna svara 
inom en viss ledtid krävs att deras kapacitet kan hantera även perioder av större inflöden. I 
kartläggningen framkom dels att inflödet är av varierande grad, dels att Klinisk patologi i 
nuläget inte har förmågan att anpassa sig till dessa variationer. Resultatet är att det bildas köer.  

Bidragande orsaker och potentiella förbättringsmöjligheter är att arbeta med åtgärder som kan 
minska variationerna alternativt göra gällande hur inflödet förväntas se ut en viss tid framåt. 
Syftet skulle vara att underlätta planeringen och därigenom möjligheterna att leverera med en 
säker ledtid. Som tagits upp tidigare kan planering underlättas genom interaktion eller bättre 
informationsdelande inom kedjan. Det vill säga genom att på ett bättre sätt samordna kedjan.  

Sammanfattningsvis finns mycket att göra för att uppnå en bättre samordning av en värdekedja. 
Det väsentliga är enligt rapportförfattarna att arbeta med ett utökat samarbete för att verka mer 
som ett och samma system med ett tydligt fokus på helheten. Samtidigt bör det bli tydligare för 
de enskilda aktörerna hur de på bästa sätt kan bidra till att helheten når sitt mål. Detta eftersom 
det primära i leveransförmågans definition från fråga 2.3 är att som helhet klara av tidsmålet 
på 28 dagar. Hur de olika aktörerna, däribland Diagnostikcentrum, kan bidra till en förbättrad 
samordning tas upp i avsnitt 8.  

7.7   BESVARANDE AV HUVUDFRÅGA 3 
Nedan besvaras de underfrågor som leder fram till svaret på huvudfråga 3 från 
uppgiftspreciseringen. Samtlig information som tas upp i besvarandet av frågan kommer ifrån 
avsnitt 7.5 och 7.6.  
 

3.   Vad krävs av bröstprocessen och Diagnostikcentrum för att uppnå leveransförmåga? 
 
Den har brutits ned i två underfrågor. Den första lyder likt nedan. 

 
3.1 Hur presterar bröstprocessen i form leveransförmåga? 

Enligt den definition som gjorts i fråga 2.3 ska bröstprocessen uppnå en ledtid på 28 dagar för 
minst 80 procent av de patienter som ingår i SVF. Som nämnts ovan nås inte detta mål för 
Region Östergötland. Inte heller på nationell nivå uppnås detta. Att nå målet med 80 procent 
är egentligen satt till år 2020 men rapportförfattarna menar att det baserat på den statistik som 
presenterats är en lång väg innan detta kan nås.  
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Antal patienter som tas upp på MDK når inte heller målnivån på 100 procent, utan ligger för 
Region Östergötland på 87 procent.  

Vad gäller patienternas uppfattning har detta inte kunnat besvarats inom ramen för denna 
studie.  

Sammanfattningsvis når bröstprocessen och Diagnostikcentrum inte upp till satta krav och mål. 
Rapportförfattarna anser också att bröstprocessen som helhet inte når upp till definierad 
leveransförmåga.   

Fråga 3.2 från uppgiftspreciseringen lyder enligt nedan och bevaras här.  

3.2 Hur ska kedjan samordnas och integreras för att totalt sett kunna uppnå 
leveransförmåga? 

Från analysen kring samordning av kedjan, se avsnitt 7.6.1 framkom att en utökad samordning 
av de aktörer som verkar inom bröstprocessen vore att föredra. Det för att kunna nå den 
definierade leveransförmågan på sikt. Detta eftersom det skulle bidra till ett tydligare fokus på 
helheten och målet. Dessutom skulle det bli mer tydligt hur enskilda aktörer kan bidra till detta 
helhetsmål.  

Enligt teorin bakom Supply Chain Management kan en samordnad kedja uppnås med hjälp av 
interaktion, samarbete och informationsdelning. Detta är element som kan tillämpas inom 
bröstprocessen. Samtliga element kan bidra till minskade osäkerheter och bättre förutsättningar 
att som enskilda aktörer planera sin egen verksamhet. Detta kan i sin tur leda till att förloppet 
blir mer förutsägbart och att kortare och säkrare ledtider kan uppnås, både internt inom 
processen och för processen som helhet.  

Interaktion kan uppnås genom bättre anpassning till varandras behov. Till exempel att 
Mammografin lägger upp sin verksamhet för att bättre matcha kapaciteten hos Klinisk patologi 
och vice versa. Samarbete uppnås genom olika överenskommelser, till exempel om vilka 
ledtider som ska gälla. Informationsdelning kan avse att dela information om sina behov eller 
sin aktuella status. Till exempel att Mammografin talar om vilket behov som kommer att råda 
en viss tid framöver. Information kan med fördel även delas om status för aktuella ledtider. Till 
exempel att det finns tillgänglig information om vilken kapacitet som råder hos Kliniks patologi 
och vilka svarstider som kan förväntas.  

En annan intressant strategi är den som tas upp av Aronsson (2000) och som innebär att den 
totala ledtiden delas mellan de ingående delprocesserna. Denna form av samordning kring 
ledtider bör utvärderas för bröstprocessen då detta är något som saknas i nuläget. Förutom en 
utredning kring exakt hur tiderna bör fördelas behöver det också finnas en flexibilitet som gör 
att dessa tider kan hållas med en hög säkerhet. Framförallt för Kliniks patologi bedöms denna 
flexibilitet och förmåga att anpassa sin kapacitet inte tillräcklig. Med de ovan nämnda 
elementen för bättre samordning bedöms dock detta kunna förbättras. Detta genom att 
därigenom minska osäkerheterna i inflödet. 
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Sammanfattningsvis anser rapportförfattarna att kedjan kan samordnas genom interaktion, 
samarbete och informationsdelning. Detta kan uppnås genom bättre anpassning till varandra 
och att delge sitt behov av andras tjänster. Dessutom genom att informera om den egna 
verksamhetens status. Allt detta kan innebära minskade osäkerheter och bättre förutsättningar 
för planering. Vilket i sin tur kan leda till kortare och säkrare ledtider. Slutligen finns det 
anledning att samordna genom att fördela den totala ledtiden inom kedjan. Detta för att uppnå 
kortare ledtider och därmed leveransförmåga.   
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8   TILLGÄNGLIGHET 
Nedan presenteras och diskuteras analys tillhörande området tillgänglighet för 
Diagnostikcentrum och bröstprocessen. Med tillgänglighet menas på vilket sätt som 
Diagnostikcentrum ska delta i bröstprocessen för att bidra till att uppnå leveransförmågan. 
Exempelvis vad gäller resurser och samverkan med andra aktörer. Dessutom om det finns 
generella förändringsbehov av bröstprocessen som helhet. Detta baseras på tidigare avsnitt 
som redogör hur bröstprocessen fungerar i nuläget samt leveransförmågan och relevant teori. 
Slutligen besvaras huvudfråga 4 och dess underfrågor.  

8.1   FINNS DET BEHOV AV FÖRÄNDRING? 
Nedan presenteras en analys av vilken tillgänglighet som krävs av Diagnostikcentrum och 
övriga aktörer i bröstprocessen samt generella förändringsförslag för bröstprocessen. Analysen 
kommer ligga till grund för besvarandet av fråga 4.1 och fråga 4.2.  

8.1.1   ANALYS AV FÖRÄNDRAD TILLGÄNGLIGHET OCH BRÖSTPROCESSEN 

Från tidigare avsnitt kan slutsatsen dras att det finns ett behov av förändring i bröstprocessen. 
I nuläget lyckas inte bröstprocessen prestera enligt de krav och mål som finns. För patienterna 
med behov av cancerutredning är det av relevans att målet uppnås i större skala. Även 
Diagnostikcentrums tillgänglighet har behov av att förändras mot bakgrund av att exempelvis 
Klinisk patologi utgör en flaskhals för den totala processen.  

Målet är som nämnts att uppnå ledtiden på 28 dagar för 80 procent av patienterna. Det som 
dock bör nämnas är att en viss andel av patienterna antas falla bort på grund av faktorer som 
inte beror av processen. (Processledare, 2018b) Processen själv bör därmed vara utformad och 
utgå från att klara målet för en betydligt större andel än så. Kartläggningen visar också att det 
finns förbättringspotential i processen.  

Bohmer (2009) menar att det ofta tar ett tag innan en process blivit mogen och kan verka med 
hög effektivitet. Eftersom bröstprocessen som SVF är relativt ny är det troligt att alla arbetssätt 
ännu inte är fullt utvecklade och att processen på sikt kan bli mer effektiv och prestera ett bättre 
resultat. Därmed anser rapportförfattarna att det är av relevans att identifiera vad som är i behov 
av att förändras för att på sikt kunna prestera bättre.  

Analysen är uppdelad i olika underrubriker för att underlätta för läsaren. Först diskuteras hur 
anpassningar till efterfrågan kan bidra till ett förbättrat flöde och därmed leveransförmåga. 
Därefter diskuteras flexibilitet. Sedan diskuteras hur samarbete mellan varandra kan vara 
fördelaktigt. Sedan följer en analys av MDK och iterationer och hur dessa kan motverkas. 
Slutligen tas det upp hur strategin om att dela ledtider kan tillämpas, hur suboptimeringar kan 
undvikas och vilket behov som finns av mätning.  

Arbeta med flödet genom anpassning till efterfrågan 

Att ledtiderna inte uppnås i praktiken tyder bland annat på att det förekommer väntan och köer 
i processen. Detta har identifierats bland annat för vävnadsprover hos Klinisk patologi. 
Dessutom kan vissa patienter antas få vänta på MDK beroende på när förberedelserna dit är 
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klara. Enligt Eriksson, et al. (2011) är köer inom vården ofta ett resultat av att kapaciteten inte 
matchas till efterfrågan. Enligt The Health Foundation (2013) är ett vanligt problem att 
kapaciteten planeras efter medelvärden. Detta är i hög grad en tillgänglighetsfråga som är 
relevant för Diagnostikcentrum. Om köer och väntan i processen kan minska innebär det också 
att det är större sannolikhet att ledtiderna hålls på rätt nivå. Även Arvidsson (2007) tar upp att 
bättre anpassning av kapaciteten till efterfrågan kan leda till att patienterna kan få vård 
snabbare.  

Arvidsson (2007) menar att strategier för att anpassa sig till efterfrågan kan uppnås genom att 
prognosticera. Som nämnts tidigare i rapporten kan inte Klinisk patologi i nuläget veta hur 
efterfrågan kommer att se ut (Patolog, 2018b).  

För att kunna anpassa sig bättre till efterfrågan bör därför efterfrågemönster först och främst 
försöka identifieras genom mätning. Detta för att undersöka om det finns något tydligt 
variationsmönster som kan planeras efter. Patolog (2018a) har beskrivit verksamhet hos 
Klinisk patologi som något av en akutverksamhet avseende just varierande inflöden. Förutom 
att konstatera en variation skulle diagram som presenterar data dock kunna undersökas och 
analyseras vidare för att eventuellt identifiera några mönster på dags- och veckonivå. Hur 
mätningen ska gå till tas upp i ett avsnitt nedan. 

Arbeta med flödet genom flexibilitet 

Om efterfrågan inte går att förutse helt och hållet krävs också en flexibilitet i kapaciteten 
(Aronsson, 2000). Patolog (2018b) gav som förslag att denna form av kapacitet hos Klinisk 
patologi kan förbättras genom att ha utökade samarbeten över regiongränserna. Detta skulle 
innebära att när efterfrågan är stor inom Region Östergötland kan personal från till exempel 
Kalmar hjälpa till och vice versa. Detta kan ses som en form av aggregering av flöden för att 
minska osäkerheter och underlätta planering som tagits upp av Mattsson (2017).  

Tidigare har analysen av vävnadsprovet identifierats som en flaskhals i och med att det tidvis 
är begränsad kapacitet alternativt en oförmåga att hantera variationerna. Rapportförfattarna vill 
därmed ge som förslag att försöka implementera en mer agil strategi inom Klinisk patologi. 
Detta eftersom det tidigare identifierats stora variationer i antalet prover som inkommer till 
kliniken. En agil strategi innebär stor flexibilitet (Aronsson, et al., 2011). 

Olsson & Aronsson (2015) tar upp tre karaktärsdrag för en agil strategi: snabbt kunna svara på 
förändrat behov, anpassa sig till nya förutsättningar och att variationer hanteras på ett robust 
sätt.  

För att kunna arbeta agilt krävs att det finns möjligheter att påverka sina resurser. Dessa 
möjligheter kan vara att ringa in extra personal när efterfrågan kräver det och utöka sina 
verksamma tider i kliniken. Detta innebär givetvis en högre kostnad. Rapportförfattarna 
föreslår att den extra kostnaden jämförs med fördelarna som genereras. Hur många patienter 
påverkas positivt? Minskas kostnaderna senare i bröstprocessen eftersom flödet i processen 
förkortas och förbättras?  
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Även det ovan nämnda förslaget om samarbete utanför regiongränsen innebär en ökad 
möjlighet att påverka resurserna. Detta kan därmed ses som en agil strategi.   

Andra förutsättningar som kräver utredningar för en agil strategi är hur kliniken ska agera 
robust. För att agera robust krävs kunskap om vilka variationer som fluktuerar och vilka 
strategier som är mest lämpliga (Olsson & Aronsson, 2015).  

Det är därmed av relevans för Klinisk patologi att reda ut hur de ska hantera variationer. Vilka 
variationer kan hanteras med endast övertid vid enstaka tillfällen och vilka kräver inringning 
av extra personal. Det är även av relevans att utreda hur dessa variationer ska upptäckas för att 
sedan kunna hantera dessa och till vilken kostnad.  

Aronsson (2000) visar också att en flexibilitet kan leda till att ledtiderna kan hållas säkra. Detta 
skulle vara av stor vinst för bröstprocessen. Bland annat eftersom det skulle leda till en bättre 
förutsättning för planering av nästkommande steg. Dessutom skulle de förbokade återbesöken 
inte behöva ombokas i lika stor utsträckning vilket skulle vara av värde för patienterna.  

Förbättra flödet genom anpassning till varandra och processen 

Som även det tagits upp tidigare i rapporten skulle eventuellt ett utökat samarbete och 
informationsdelande mellan Klinisk patologi och Mammografin underlätta för planeringen hos 
Klinisk patologi och därmed deras förmåga att anpassa sig till efterfrågan. Detta avser att 
Mammografi delger sitt behov av vävnadsanalyser ett tag i förväg. Genom detta anses Klinisk 
patologis vetskap om variationerna kunna göras synlig i förväg och flödet förväntas förbättras 
i bröstprocessen.  

Processledare (2018b) menar att det finns data hos Mammografin som skulle kunna användas 
för att bättre förutsäga behovet av Klinisk patologis tjänster. Då Mammografin inte varit 
möjliga att komma i kontakt med under studien har dessa uppgifter inte kunnat bekräftas. Data 
kan avse hur många och när patienter tar kontakt med vården på grund av egen misstanke om 
cancer. Dessutom statistik över hur stor andel av dessa som leder till SVF och behov av 
vävnadsprov. Även data om hur screeningverksamheten planeras kan med fördel delges till 
Klinisk patologi. 

Sett till de senaste fem åren upptäcks mellan 60 och 70 procent av bröstcancer via screeningen 
(Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland , 2017). Beroende på när screening sker borde 
det i viss må gå att förutse hur många och ungefär när ett vävnadsprov kommer att tas. Om 
dessutom ledtiderna från upptäckt till första besök i större utsträckning uppnås blir detta än mer 
förutsägbart.  

Eftersom Mammografin endast är inriktad på bröstcancer är det i rapportförfattarnas mening 
rimligt att större anpassning görs av Mammografi till Klinisk patologi än tvärtom. Detta 
eftersom bröstcancerprocessen endast är en liten del av Klinisk patologis verksamhet och en 
fullständig anpassning inte kan begäras.  

För Mammografin är det däremot enklare att ha ett tydligare processfokus och det är också mer 
troligt att anpassningarna som görs genererar fördelar för Mammografin och för bröstprocessen 
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som helhet.  Detta för att på så sätt jämna ut efterfrågan. Konkreta förslag kan vara att se över 
screeningverksamheten och om den kan fördelas jämnare. Vid tidigare diskussion om hur 
kedjan ska samordnas, se avsnitt 7.6.1, togs anpassning till varandra upp som ett sätt att uppnå 
bättre integration.  

Klinisk patologi kan anpassa sig bättre till andra aktörer genom att delge information om hur 
analysen av vävnadsprovet ligger till.  Som nämnt i kartläggningen har Klinisk patologi inte 
möjlighet att följa statusen av ett vävnadsprov i och med avsaknaden av datorsystem som 
stödjer detta. Med förbättrade datorsystem skulle Klinisk patologi lättare kunna delge hur lång 
tid det är kvar på ett vävnadsprov.  

MDK och dess påverkan på flödet 

MDK har identifierats som en potentiell källa till långa ledtider. MDK upplevs problematiskt 
av i huvudsak två skäl: att det endast sker en gång per vecka och att alla patienter måste tas upp 
innan behandling. 

Huruvida nuvarande upplägg är den bästa lösningen bör därmed diskuteras. Det finns flera 
olika perspektiv. Rapportförfattarna kommer nedan diskutera för- och nackdelar med olika 
lösningar på dilemmat: genomföra MDK löpande, genomföra MDK fler gånger per vecka, 
förändra anmälningsstoppet, inte ta upp alla patientfall på MDK och slutligen reflektera över 
virtuell utformning.  

Sett till flöden och variationer vore det bättre att ha MDK löpande och diskutera patientfall 
allteftersom de blir klara. Då undviks att patienterna och därmed arbetsuppgifter grupperas, 
vilket enligt Olsson & Aronsson (2012) är ett exempel på internt skapad variation som beror 
på sättet att arbeta. Roemeling, et al. (2017) kallar detta för artificiell variation vilket indikerar 
att det kan undvikas. Att genomföra MDK exakt då ett patientfall blir klart är i praktiken 
omöjligt då det skulle kräva att all personal kan samlas för diskussion utan förvarning. Ett sätt 
att närma sig detta skulle vara att införa fler MDK per vecka. Det skulle innebära att 
konsekvensen av att en patient precis missar MDK görs mindre.  

Sett till andra perspektiv finns dock försvårande faktorer vad gäller införandet av fler MDK 
per vecka. Framförallt sett ur ett resursperspektiv. Patolog (2018b) menar att fler MDK 
kommer att innebära att mer total tid måste läggas på dessa konferenser. Både administration 
och själva mötestiden. Även Processledare (2018b) påpekar vissa resursmässiga svårigheter, 
till exempel att hitta tider där alla inblandade kan delta. Rent praktiskt är det mycket svårt och 
troligtvis inte lämpligt att genomföra MDK tätare än i nuläget. Detta skulle ta upp alltför 
mycket tid från de som ska delta. (Kontaktsjuksköterska, 2018) 

Både Patolog (2018b) och Kontaktsjuksköterska (2018) påpekade att anmälningsstoppet för att 
en patient ska tas upp på MDK kan förändras till det bättre. I dagsläget måste en patients 
diagnostik vara klar senast fredag klockan nio. Kontaktsjuksköterska (2018) menar att måndag 
klockan tolv vore en bättre lösning då det skulle frigöra mer tid för analys av vävnadsprover. 
Vilket är det som framförallt saktar ner processen. Det skulle också innebära att det nuvarande 
upplägget att Klinisk patologi tillåts komma med provsvar direkt till MDK kan tas bort 
(Kontaktsjuksköterska, 2018). Detta skulle ha fördelen att innan MDK veta om en patient 
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kommer att tas upp eller inte. Rapportförfattarna anser att detta förslag kan ha sina fördelar. 
Dels genom att undvika att patienter precis missar MDK, dels genom att på förhand veta om 
Klinisk patologi inte är klara. Att veta om detta i förväg gör att ett patientbesök hinner bokas 
om och patienten behöver inte komma i onödan (Kontaktsjuksköterska, 2018).  

Att alla patienter enligt de nationella kraven måste tas upp på MDK är en faktor som indirekt 
bidrar till att MDK är en flaskhals. Om endast en del av patienterna togs upp skulle det inte 
vara ett lika stort problem. Detta eftersom en viss andel av patienterna skulle kunna få en 
snabbare process. Istället för att försöka införa fler MDK per vecka rekommenderas att 
utvärdera om alla patienter verkligen behöver tas upp på MDK.  

Ett exempel kan vara att en patients fall är tydligt. Om både patologen och radiologen är säkra 
på att det är cancer och vilken behandling som är lämplig kanske det räcker att de stämmer av 
med varandra. Därefter kan en remiss skickas direkt till kirurgen om att en operation behövs. 
Då får patienten en kortare process. Om det finns en lika bra men snabbare väg genom 
processen bör denna användas istället. Samtidigt skulle det innebära att färre fall behöver 
diskuteras vid MDK. Det skulle spara både förberedande tid och ren mötestid (Patolog, 2018b). 
Målet att 100 procent av patienterna ska tas upp på MDK kanske bör omformuleras till att gälla 
de patienter som har ett behov av det. Det skulle exempelvis kunna innebära att MDK ska 
genomföras på 100 procentsnivån för 80 procent av patienterna. Vilka dessa 80 procent är bör 
dock utvärderas. En försvårande faktor är dock att målet om 100 procent har tagits fram på 
nationell nivå.  

Det kan även vara intressant att undersöka möjligheterna till en mer virtuell utformning av 
MDK eller om alla deltagare behöver närvara fysiskt. Att ha en mer virtuell utformning skulle 
innebära att extratid för att förflytta sig till och från möten skulle försvinna. Det skulle också 
ge möjlighet att göra andra arbetsuppgifter under tiden som aktivt deltagande inte sker. Som 
att patienter diskuteras där en viss kompetens inte är inblandad. Däremot skulle det inte 
förbättra MDK som flaskhals och bidra till helheten. Därför bortser rapportförfattarna från detta 
förslag.  

Hantera iterationer  

Ett annat problem som leder till långa ledtider i processen är de iterationer som sker. En 
iteration innebär att processen inte sker helt sekventiellt. Istället upprepas tidigare steg i 
processen. Exempelvis att ytterligare bilddiagnostik eller vävnadsprover anses nödvändigt.   

Iterationerna uppstår bland annat till följd av att den utredning som patienterna är i behov av 
varierar beroende på patientens karaktäristik (Bohmer, 2009). Därför kan inte processen göras 
helt standardiserad och sekventiell. Aronsson, et al. (2011) menar att inom sjukvården kan 
patientvolymerna vara små med hög variation vilket ställer krav på att vårdprocessen ska kunna 
agera flexibelt. Den efterfrågade flexibiliteten ligger i att anpassa vården efter patientens 
behov. Inom bröstprocessen sker detta bland annat genom dessa iterationer.  

Iterationerna innebär att patienter med ett utökat behov av utredning också får det. Problemet 
ur ett leveransperspektiv är att ledtiderna blir långa. Detta eftersom beslut om den utökade 
utredningen fattas sent i processen.  
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Dessutom innebär förekomsten av iterationer att det är svårt att på förhand avgöra ledtider för 
en viss patients process. Detta försvårar ett eventuellt införande av den strategi som innebär att 
ledtiden delas mellan delprocesserna, vilken har tagits upp i avsnitt 7.6.1.  

Problemet är en tillgänglighetsfråga i den mening att det handlar om vilka resurser och 
kompetenser som ska användas när i processen och vilken kompetens som ska fatta besluten 
om en viss utredning. Rent logistiskt skulle det vara fördelaktigt att göra alla utredningar på en 
gång för alla patienter. Det skulle innebära större möjlighet att arbeta med fasta ledtider 
eftersom förloppet blir standardiserat och utan iterationer. I praktiken är det dock inte en 
gångbar lösning då det skulle innebära onödigt utnyttjande av resurser.	  

Det finns två strategier för att hantera iterationer. Dessa kan även användas i kombination med 
varandra. Den första strategin handlar om att hantera iterationer genom att dela in en heterogen 
grupp in mindre homogena grupper (Bohmer, 2009). Den andra strategin syftar till att 
undersöka i vilka fall en iterativ process är nödvändigt ur ett patientperspektiv eller 
kostnadsaspekt.  

Om det är en relativt stor andel patienter som kräver en iteration bör det utredas om denna 
patientgrupp har en särskild karaktäristik som kan identifieras tidigare i processen. Vilket är 
den första strategin. Detta skulle därmed bli en variant av den strategi som Bohmer (2009) 
presenterar vilken innebär att en heterogen grupp av patienter delas in i mindre grupper med 
samma vårdbehov. Ett sådant exempel är de nyligen införda indikationer som används för att 
fatta beslut om MR. Det bör undersökas även för andra typer av utredningar, exempelvis 
angående ärftlighet eller vid beslut om typ av vävnadsprov.   

Genom att identifiera denna patientgrupp kan beslut om ytterligare utredning fattas tidigare i 
processen. Det innebär att rätt utredning kan göras på en gång vilket kan undvika de 
identifierade iterationerna från kartläggningen.  

Den andra strategin går ut på att vidare undersöka de iterationer som förekommer. Denna 
undersökning bör titta på hur många iterationer av en viss typ som förekommer i processen. 
Om majoriteten av patienterna behöver ytterligare utredning finns det anledning att införa detta 
som en standardiserad aktivitet i flödet. Däremot är det är ett slöseri av resurser att införa en 
standardiserad aktivitet som egentligen inte behövs för alla patienter. Om exempelvis 90 
procent av patienterna har behov av en utredning skulle det innebära att en extra utredning görs 
i onödan för en patient av tio. 

Rapportförfattarna föreslår att jämföra kostanden som iterationerna gav upp upphov till jämfört 
med att standardisera den aktiviteten. Vad blir mest fördelaktigt ur en kostnadssynpunkt? 
Dessutom bör den totala måluppfyllelsen vad gäller ledtider tas i beaktan.  

Är det däremot en mycket liten andel patienter som har behov av en utredning bör den troligtvis 
inte standardiseras. Kostnaden för en standardisering skulle bli allt för stor i förhållande till den 
ledtidsförkortning som endast uppnås för en liten grupp patienter. Istället får iterationen 
accepteras. 
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Sammanfattningsvis kan dessa två strategier användas tillsammans och var för sig. 
Rapportförfattarna rekommenderar att båda implementeras då bröstprocessen troligtvis inte 
uppnått sin mognad och fulla potential än.  

Dela upp ledtiden 

För att kunna införa den strategi som presenteras av Aronsson (2000) och som innebär att den 
totala ledtiden delas mellan de olika delprocesserna tror rapportförfattarna att det först krävs 
att samarbete och informationsdelning förbättras inom processen. Detta enligt det som tagits 
upp vid analys av hur kedjan ska samordnas, se avsnitt 7.6.1. Detta för att minska osäkerheter 
inom kedjan som leder till svårigheter att hålla tider som är säkra. Detta är en förutsättning för 
att strategin ska fungera. Därefter bör det utvärderas hur tiderna ska fördelas. En anmärkning 
är att det i nuläget är relativt lite tid avsatt till trippeldiagnostik och MDK.  

Nedan ses ett exempel som illustrerar hur de sju kalenderdagarna för trippeldiagnostik och 
MDK kan fördelas. I Figur 23 nedan har det utgåtts från att sju dagar ska uppnås vilket innebär 
att det finns två dagar tillgängliga för analys av vävnadsprover hos Klinisk patologi. Det utgås 
också från att patientens besök för behandlingsdiskussion kan ske dagen efter MDK. Vilket i 
praktiken kan vara svårt att uppnå för alla patienter. 

I Figur 24 under har istället den utlovade svarstiden från Kliniks patologi på åtta dagar använts. 
Detta visar att sju dagar inte går att nå under dessa förutsättningar. Inte heller om Klinisk 
patologi tillåts analysera fram till MDK. Detta skulle endast förkorta förloppet med fyra 
kalenderdagar.  

 

Figur 23 - Illustration av hur de sju kalenderdagarna kan fördelas. Tillrättalagt för att passa in till MDK. 

 

Figur 24 - Illustration av hur de sju kalenderdagarna kan fördelas när medelsvarstiden för analys av vävnadsprover 
används. Tillrättalagt för att passa in till MDK. 

Det som också bör noteras är att dessa figurer illustrerar en tillrättalagd process som innebär 
att första besök sker på en veckodag som innebär minimal väntan på MDK. 
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I Figur 25 illustreras hur ledtiderna förlängs om första besök sker på en annan veckodag än 
optimalt. Den önskade ledtiden för analys av vävnadsprover på två dagar har använts. 

 

Figur 25 - Illustration av den förskjutning i ledtid som sker om en patient missar MDK. 

Samtliga figurer ovan illustrerar en process som inte innehåller iterationer. Varken för analysen 
av vävnadsprover eller för exempelvis en ytterligare utredning i form av MR. Ledtiderna för 
en sådan process redovisas i Figur 26 nedan. Det antas att en iteration och förskjutning på två 
dagar sker hos Kliniks patologi samt att det vid MDK fattas beslut om MR. Här antas att 
patienten kan infinna sig för att göra MR dagen efter beslutet fattades samt att bilderna kan 
analyseras under samma dag.  

 

Figur 26 - Illustration av processen när iterationer krävs. 

Det som kan konstateras från figurerna ovan är att det är svårt att uppnå ledtiden på sju 
kalenderdagar för dessa aktiviteter. Det bör utvärderas om det är möjligt att förkorta ledtiderna. 
Exempelvis genom snabbare analyser eller utvärdering av nuvarande upplägg av MDK och 
iterationer. Detta har tagits upp tidigare. I Figur 27 nedan illustreras hur ett framflyttat 
anmälningsstopp av MDK kan påverka processen och ledtiderna. I figuren antas 
anmälningsstopper vara på måndagen. Detta innebär att Klinisk patologi har sex kalenderdagar 
för analys av vävnadsprover. Precis som i tidigare illustrationer gäller detta under förutsättning 
att MDK prickas in precis.  

 

Figur 27 - Illustration av processen om anmälningsstoppet till MDK förlängs till måndag. 

Dessutom bör det undersökas om det kan frigöras tid från övriga delprocesser i bröstprocessen. 
I nuläget är det 14 dagar mellan behandlingsdiskussion och start av behandling. Om det inte 
finns medicinska skäl till denna väntan skulle denna tid kunna göras kortare. Med ett mer 
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förutsägbart flöde borde det inte vara ett problem rent planeringsmässigt för till exempel 
kirurgen.  

Något som noterats från utvärderingen av hur bröstprocessen presterar idag är att det är långa 
ledtider från remiss till första besök. Inom Region Östergötland var medianen hela 20 dagar år 
2016 (Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland , 2017). Att utifrån det som helhet nå 
målet på 28 dagar är i princip omöjligt. Då ingen kontakt med berörda vårdgivare har varit 
möjlig har ingen vidare utredning kring orsaker kunnat göras.  

Dock indikerar det att kapaciteten inte matchas med efterfrågan. Det som kan arbetas vidare 
med är att undersöka inflödet och hur resurserna kan utnyttjas för att möta detta. Det kan handla 
om förändrade eller utökade öppettider eller att screeningverksamheten jämnas ut mer över 
året. Som tagits upp tidigare i rapporten kan även patienterna påverka ledtider om de bokar om 
eller inte kan på en föreslagen tid. 

Sammanfattningsvis rekommenderar rapportförfattarna att dela upp ledtiden på två olika sätt 
beroende på resurser. Om det anses vara viktigast att uppnå trippeldiagnostik och MDK på sju 
dagar totalt bör ledtiden delas upp så att Klinisk patologi får två kalenderdagar att analysera 
vävnadsprovet. Med nuvarande resurser känns det inte genomförbart vilket bör tas i beaktan.  

Andra alternativet är att dela upp ledtiden och flytta anmälningsstoppet inför MDK till måndag 
klockan tolv. Det medför att Klinisk patologi får sex kalenderdagar att analysera vävnadsprovet 
i bästa fall, se Figur 27 ovan. Eftersom nuvarande medeltid för analys av vävnadsprovet är sex 
dagar anses det mer genomförbart med nuvarande resurser. Rapportförfattarna vill dock 
poängtera att för att nå målet på sju kalenderdagar måste processen starta på rätt veckodag. 

Undvika suboptimeringar och arbeta i jämn takt 

En viktig aspekt inom processorientering såsom bröstprocessen är att arbeta som ett 
flödesorienterat system. Oskarsson, et al. (2013) tar upp att det kräver en samordning inom och 
mellan berörda enheter. Ett annat sätt att bättre anpassa sig till efterfrågan är genom att jämna 
ut flödet (Arvidsson, 2007).  Rapportförfattarnas anmärkning är att det är en tydlig uppdelning 
i funktioner inom bröstprocessen. Det är därmed av relevans att utreda hur arbete som ett 
system ska bli möjligt.  

Hellström, et al. (2010) tar upp att det genom att undvika suboptimering inom funktioner kan 
skapas en bättre helhetsbild. En av dessa suboptimeringar som nämnt tidigare är 
akutmärkningen som ibland används av andra skäl än rent patientmässiga. En vanlig orsak till 
användandet kan vara att av processmässiga skäl säkerställa att provsvaren anländer i tid. 
Exempelvis för att kunna planera sin egen verksamhet bättre eller för att se till att den enskilda 
patientens process uppnår ledtiden. Detta leder dock till att andra patienters prover som inte är 
akutmärkta drabbas och får vänta. Detta eftersom kapaciteten är begränsad och prioritering 
krävs. Dessa patienter kan då få en längre tid i processen. 

Rapportförfattarnas anmärkning är att denna felaktiga användning beror på för dålig 
leveransservice inom processen. Det finns som nämnt tidigare ingen klarhet i när nästa steg i 
processen kommer äga rum. Den felaktiga användningen av akutmärkningen blir därmed 
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resultat av denna osäkerhet. För de aktörer som ingår i bröstprocessen är det därför viktigt att 
i större utsträckning arbeta med säkra ledtider. Detta har tagits upp tidigare och ett alternativ 
är att införa mer flexibel kapacitet för att hantera och uppnå detta.  

En annan aspekt som är nödvändigt inom en process är att arbeta med ett jämnt flöde. En kedja 
är aldrig starkare en sin svagaste länk (The Health Foundation, 2013). Detta för att undvika att 
processen stoppar upp eller att en aktör tvingas ta till akutmärkning av processmässiga skäl för 
att få den andre aktören att arbeta i rätt takt. I rapportförfattarnas mening vore det av relevans 
att utreda hur denna takt ska tas fram och hur den ska säkerhetsställas i processen. Det är även 
av relevans att ta hänsyn till resurser i vården. Detta för att flödet ska vara rimligt att generera 
för en funktion samtidigt som övriga hålls kostnadseffektiva.  

Mätning 

Rapportförfattarna rekommenderar mätning som ska synliggöra variationer. Elg (2013) menar 
att mätning, och framförallt synliggörande av variationer kan bidra till att en process kan 
förbättras. Inom Region Östergötland mäts främst medelvärden eller median vilket inte 
möjliggör att se variationer (Processledare, 2018b).  

Dessa variationer kan vara till fördel för planerandet av processen och enskilda kliniker. För 
Klinisk patologi kan det vara av relevans att studera hur variationer påverkar deras verksamhet 
på dag- och veckonivå. Finns det en trend som innebär att mängden inkommande prover är 
stort en viss veckodag? Därefter är det av relevans att utreda hur dessa variationer ska hanteras. 

Det är även av relevans att studera hur ledtiderna inom en delprocess i bröstprocessen varierar. 
Detta för att undersöka vilka orsaker som finns till detta och på så sätt utveckla och förbättra 
bröstprocessen för att hantera dessa variationer. Olsson & Aronsson (2012) delar upp 
variationer i externa och interna. Interna variationer uppstår på grund av sättet att arbeta och 
genom att identifiera de variationer som uppstår av den anledningen syns också vad som kan 
förändras internt. Ett exempel på hur interna variationer kan uppstå är genom att 
arbetsuppgifter grupperas vilket ger en ojämn arbetsbelastning (Olsson & Aronsson, 2012).  

Det är även av relevans att identifiera aspekter som på vilket sätt och hur vanligt förekommande 
det är att en patient bokar om eller behöver specialanpassning. Lillrank, et al. (2014) tar upp 
att det patienten vill inte alltid matchas med vad den behöver. Olsson & Aronsson (2012) menar 
att patienterna kan ha olika behov, ankomstmönster, kunskap, ansträngning och personlig 
preferens. Patienterna kan därmed ha olika karaktäristik som påverkar hur processen fortlöper. 
Det kan handla om mycket komplicerade fall eller fall där patienten själv bokar om besökstider. 
Genom att följa upp även sådana faktorer kan patienter där ledtidskrav inte med rimlighet kan 
uppnås identifieras. Fokus kan istället läggas på att uppnå ledtiderna för de patienter där det 
faktiskt är möjligt.  

Slutligen är det av stor relevans att inte endast mätningar genomförs utan att de också kommer 
till användning. Om mätningsresultatet inte används som underlag för förbättring och 
utveckling är det en kostnad som genererats i onödan. För ett önskvärt resultat behövs därmed 
kompetens hos medarbetare att analysera den data som samlats in.  
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Sammanfattning  

Sammanfattningsvis finns det flera aspekter som rapportförfattarna föreslår. Att arbeta med 
flödet i bröstprocessen genom anpassning till efterfrågan, flexibilitet och anpassning till andra 
aktörer. Att minimera flaskhalsar i processen genom att inte ta upp alla fall på MDK. Dessutom 
att hantera de iterationer som uppstår, undvika suboptimeringar och utöka mätningen för att ta 
mer strategiska beslut.  

8.2   VILKEN FORM AV GENOMFÖRBARHET FINNS DET? 
Nedan analyseras de förändringar som diskuterats i föregående avsnitt utifrån dess 
genomförbarhet. Analysen grundar sig i den litteratur som tagits upp i den teoretiska 
referensramen.  

8.2.1   ANALYS AV GENOMFÖRBARHET 

Nedan presenteras en analys av vilken genomförbarhet som det finns i rekommendationerna 
kopplat till fråga 4.1 och fråga 4.2.  

I den teoretiska referensramen har det tagits upp att det finns vissa svårigheter med att införa 
förändringar inom sjukvården. Ett stort problem är när ett förslag till förändring ska 
implementeras. Ofta ligger det största problemet i att omsätta ett förslag i praktiken. (Hellman, 
et al., 2015) Detta eftersom det kräver att det finns en förankring hos de som omfattas av det 
nya sättet att arbeta. Eriksson (2005) menar att det ofta krävs att personalen ser ett tydligt syfte 
med förändringen kopplat till deras mål och uppfattning. Av de förslag som tagits fram i 
tidigare stycken gäller därför att de bör kunna förankras och uppskattas av de berörda parterna.  

Dessutom krävs det att en förändring är kostnadsmässigt försvarbar och praktiskt genomförbar. 
De förändringsområden som tagits upp i avsnitt 8.1.1 kommer analyseras utifrån potentiella 
problem kopplat till förväntat mottagande, kostnad och praktisk möjligt.  

Att arbeta mot att Klinisk patologi ska anpassa sin kapacitet kräver att efterfrågans mönster 
kan tas fram och planeras efter. För att kunna göra en planering som är anpassad till efterfrågan 
krävs också att det finns mönster som kan identifieras och att efterfrågan inte är helt 
oförutsägbar. Då rekommenderas istället en mer agil strategi.  

Ett förslag är att patologen ska agera mer agilt för att hantera den varierande efterfrågan. En 
agil strategi kräver dock att resurserna är flexibla. Detta sker till en ökad kostnad.  (Aronsson, 
et al., 2011) Denna kostnad bör utvärderas mot de fördelar som kan fås och därigenom dess 
genomförbarhet. En svårighet kan vara om fördelarna uppnås för bröstprocessen som helhet 
exempelvis genom förbättrad måluppfyllelse men att de ökade kostnaderna endast hamnar hos 
Klinisk patologi. På regional nivå kan det innebära en fördel kostnadsmässigt om det på sikt 
innebär förkortade ledtider för bröstprocessen och potentiellt även andra processer som 
utnyttjar Klinisk patologis tjänster. Det som därmed krävs är att budgeten för Region 
Östergötland fördelas annorlunda och Klinisk patologi ges mer resurser för att kunna agera mer 
agilt och flexibelt.  
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Ytterligare aspekter som påverkar detta förslags genomförbarhet är tillgången till flexibla 
resurser. Finns det personal med rätt kompetens som är villiga att arbeta övertid eller kan ringas 
in vid behov? Patolog (2018b) påpekade att det var svårt att få tag i laborationspersonal samt 
läkare med rätt utbildning och kompetens.  

Ett förslag som nämnts i tidigare avsnitt var att Röntgenkliniker i form av Mammografi ska 
anpassa sin verksamhet för att skapa ett jämnt flöde in till Klinisk Patologi. Det skulle 
framförallt kräva en arbetsinsats och förändring från Mammografin. För personal hos 
Mammografin kanske det inte enbart blir positivt att förändra redan invanda mönster. 

Hellman, et al. (2015) menar att det ofta finns en motvilja till att ändra invanda rutiner inom 
sjukvården. Det gäller då att informera om syftet och vilka effekter det kan få på helheten. Och 
att det är helheten som är av störst relevans. Det måste finnas någon som har ansvar att 
informera om detta. Förslagsvis den som bär ansvaret för att implementationen. Detta skapar i 
sin tur en fråga om vem detta är. Rapportförfattarna rekommenderar att förändringen 
genomförs i samverkan mellan Klinisk patologi och Mammografi på ledningsnivå. Sedan är 
det upp till respektive ledning att informera sin personal om syfte och vinster. Huruvida det är 
praktiskt möjligt för Mammografin att förändra sitt sätt att arbeta har inte kunnat utvärderas i 
denna studie.  

Förslaget att flytta fram anmälningsstoppet inför MDK har redan fått positiv respons från delar 
av de aktörer som deltar. Det kan dock finnas ett motstånd från de som drabbas av kortare tid 
för förberedelser eller att tidpunkten för förberedelser blir mindre flexibel. Exempelvis genom 
att detta måste göras under måndag eftermiddag. Att det i Jönköping fungerar med 
anmälningsstopp tre timmar innan MDK visar dock på att det finns en praktisk genomförbarhet.  

Utifrån vad som tagits upp under intervjuerna bör förslaget som innebär att MDK inte bör 
genomföras för alla patienter ha potential att uppskattas av personalen. Det eftersom det kan 
innebära mindre arbetsbelastning för personalen.  

Rapportförfattarnas förhoppningar är att även om inte alla patienter tas upp på MDK ska 
kvaliteten på vården vara på samma nivå. Samtidigt bör även ledtiden för patienten kunna 
förkortas. Detta borde sammanfalla med vad personalen anser är en god vård. Vilket är en 
förutsättning för att en förändring ska uppskattas och mottas väl och därigenom vara möjlig att 
genomföra enligt Eriksson (2005). Exakt hur patienterna skulle särskiljas bör dock utvärderas 
liksom hur de som inte tas upp på MDK ändå får en behandling som är korrekt och godkänd 
av tillräckligt många läkare.   

Kvaliteten av utredningen måste kunna säkerställas. Idag används andel patienter på MDK som 
en av kvalitetsindikatorerna för bröstprocessen (Sandelin, 2017). Som tagits upp är detta dock 
en tveksam utvärderingsmetod för att säkerhetsställa kvaliteten på utredningsfasen. Istället 
skulle till exempel överlevnad eller antal patienter som blivit korrekt behandlade kunna mätas 
som en indikation på kvaliteten av bröstprocessen. En försvårande faktor är att det går emot de 
nationella riktlinjerna. Rapportförfattarna hoppas dock att förslaget ändå skapar en diskussion 
kring detta och att fördelarna utvärderas. 
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Förslaget som berör iterationerna skulle innebära en förändring i invanda arbetssätt. Detta kan 
enligt Hellman, et al. (2015) leda till motstånd. Precis som för förslaget om MDK kan det 
förhoppningsvis leda till kortare tider för patienterna i processen. Detta borde vara i 
personalens intresse.  

Kostnadsaspekten av att införa en standardiserad aktivitet istället för iterationer har tagits upp 
i avsnitt 8.1.1. För att kunna utvärdera och använda de strategier som rekommenderas krävs att 
det finns data om iterationerna. För att kunna dela in patienterna i grupper behöver också 
lämpliga indikationer kunna tas fram. Detta är en faktor som har medicinsk karaktär och 
rapportförfattarna kan inte uttala sig i den frågan.  

Försvårande faktorer för att kunna införa en strategi om att dela upp den totala ledtiden har 
redan tagits upp i tidigare analyser.   

Den mätning och uppföljning av variationer som rekommenderas kräver en ytterligare 
arbetsinsats. Detta kan vara en kostnadsfråga. Liksom ovanstående förslag bör denna kostnad 
utvärderas i förhållande till de vinster som kan uppnås. För att ha nytta av mätningen krävs 
dock att det finns kompetens att analysera denna. Det måste också av praktiska skäl vara möjligt 
att ta fram den data som önskas. Detta kan komma att bli ett problem om det strider mot 
exempelvis sekretess. Slutligen krävs att det finns en vilja att agera på de förbättringar som 
synliggörs via mätningarna, annars finns det ingen anledning att lägga resurser på det.  

Sammanfattningsvis kan förändringarna antas möta ett visst motstånd. Detta framförallt 
eftersom det innebär ett annat sätt att arbeta än idag. Rapportförfattarna tror dock att förslagen 
på sikt kan uppskattas om de förankras väl och ett helhetsfokus antas. För att till fullo kunna 
avgöra förändringarnas genomförbarhet måste kostnadsaspekten tas hänsyn till. 
Rapportförfattarna vill dock påpeka att eventuella ökade kostnader måste ställas mot de 
fördelar som kan uppnås.  

8.3   BESVARANDE AV HUVUDFRÅGA 4 
Nedan besvaras de underfrågor som leder fram till svaret på huvudfråga 4 från 
uppgiftspreciseringen. Samtlig information som tas upp för besvarandet av huvudfrågan 
kommer ifrån avsnitt 8.1 och 8.2. 
 

4.   Hur ska Diagnostikcentrum och bröstprocessen arbeta i form av tillgänglighet för att 

uppnå leveransförmåga?  

Frågan har brutits ned i tre underfrågor. Då fråga 4.1 och fråga 4.2 har ett beroende av varandra 
kommer de att besvaras tillsammans.  

4.1 Finns det ett behov av förändrad tillgänglighet hos Diagnostikcentrum eller av 
bröstprocessen? 

4.2 Vad ska förändras för att uppnå leveransförmåga? 
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Från tidigare avsnitt 6 och avsnitt 7 framkom att det finns ett behov av förändring i 
bröstprocessen. Både vad gäller bröstprocessen som helhet och Diagnostikcentrums 
tillgänglighet i den.  Tillgängligheten syftar till hur Diagnostikcentrum deltar i bröstprocessen 
och på vilket sätt. Det finns flera aspekter som rapportförfattarna rekommenderar förändras 
eller tas i beaktan. Dessa rekommendationer bygger på analysen i avsnitt 8.1.1. 

Den första rekommendationen bygger på att anpassa kapaciteten till efterfrågan i 
bröstprocessen. Det eftersom det framkommit att det finns köer och väntetider för patienter 
inom bröstprocessen. Dessa köer leder till att bröstprocessen inte når upp till det övergripande 
målet att ge utredning inom cancervård på 28 kalenderdagar.  

Flexibilitet rekommenderas också av rapportförfattarna. Flexibel eller agil strategi används när 
efterfrågan inte kan förutsägas vilket är relevant i detta fall. Ett exempel på en flexibel strategi 
framkom under intervjuerna. Detta skulle uppnås genom att de patologiska verksamheterna 
samarbetar och hjälper varandra utanför regiongränserna. Därmed kan de totala variationerna 
inom processerna minska. En annan aspekt som rekommenderas av rapportförfattarna är att 
Klinisk patologi använder sig av en mer agil strategi. Det eftersom de i nuläget är en flaskhals 
och på sikt skulle processen gynnas av detta.  

En annan rekommendation är att de olika aktörerna inom bröstprocessen anpassar sig till 
varandra för att bidra till helheten av kedjan. Ett av dessa är att Röntgenkliniken i form av 
Mammografin ska anpassa sin verksamhet för att skapa ett jämnare flöde in till Klinisk 
patologi. Utöver detta rekommenderas det att Mammografin delger information som kan 
underlätta Klinisk patologis produktionsplan.  

En annan flaskhals som tidigare redogjorts för är den multidisciplinära konferensen. 
Rapportförfattarna rekommenderar att anmälningsstoppet ses över och flyttas fram och att alla 
patienter inte tas upp på konferensen om deras behandling eller nästa steg är uppenbart. Det 
sistnämnda går dock emot rekommendationer på nationell nivå.  

Det rekommenderas även att förändra tillgängligheten i form av vidare utredningar. Dessa 
vidare utredningar leder till iterationer som i sin tur gör att ledtidskraven på nationell nivå inte 
kan uppnås. För att hantera dessa iterationer rekommenderas två strategier. Den första är att 
tidigt försöka dela in patienter med indikationer i homogena grupper. Dessa patienter ska 
genom indikationer få den vård som är mest lämplig och förhoppningsvis få vård i tid utan 
iterativa processer. Det efterfrågas även att undersöka i hur många fall som iterationerna var 
nödvändiga. Om majoriteten av patienterna i slutändan kräver vidare utredningar och 
iterationer kanske det är av relevans att standardisera den utredningen.  

Det rekommenderas av rapportförfattarna att dela upp ledtiden i bröstprocessen. I nuläget finns 
det från nationell nivå några ledtider som krav. Främst inledningen och den övergripande 
ledtiden. Däremot saknas det i många delprocesser och det är osäkert när nästa steg i processen 
kommer äga rum för patienten. Rapportförfattarna föreslår därmed en samordning kring 
uppdelningen av ledtid.  

Det bör även fokuseras på helheten i bröstprocessen. Det kan genomföras genom att minska på 
akutmärkningar. Dessa akutmärkningar har tidigare använts för att bland annat motverka 
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osäkerhet. Det finns även fördelar med att processen arbetar i ett jämnt tempo för att gynna 
hela kedjan. Framtagandet av detta tempo bör ske i samband med en bättre samordning av 
ledtider.  

Slutligen rekommenderar rapportförfattarna att Diagnostikcentrum är delaktiga genom att mäta 
variationer i processen. I nuläget fokuseras det på medelvärden och medianer vilket inte 
synliggör variationer i och inom processen. Genom att studera variationer kan möjliga orsaker 
kring dessa variationer synliggöras och på sikt åtgärdas.  

Sammanfattningsvis finns det ett behov av att förändra tillgängligheten för att 
leveransförmågan ska kunna uppnås. Även övergripande förändringar av bröstprocessen som 
helhet rekommenderas. De förändringar som rekommenderas är att arbeta med flödet genom 
anpassning till efterfrågan och med ökad flexibilitet, förbättra flödet genom anpassning till 
varandra och processen, hantera MDK och iterationer och dess påverkan på flödet, hantera 
iterationer, undersöka hur ledtiden kan fördelas, undvika suboptimeringar och arbeta i jämn 
takt och slutligen förbättra mätning. Från Diagnostikcentrum krävs för att uppnå detta bland 
annat ett bättre informationsdelande och utökad mätning. Dessutom en anpassning till övriga 
aktörer och mer flexibilitet hos Kliniks patologi. Detta kan innebära behov av förändrade 
arbetstider.  

Fråga 4.3 tar upp förslagens genomförbarhet och besvaras nedan. 

4.3 Vilken form av genomförbarhet finns det för de eventuella förändringarna? 

Hälso- och sjukvården kan som organisation ibland benämnas som en professionell byråkrati 
(Loodin & Nordgren, 2014). Inom en sådan organisation kan det finns det svårighet att förankra 
nya förändringar. Detta eftersom personalen i en professionell byråkrati har stor självständighet 
och auktoritet (Loodin & Nordgren, 2014). Det är därmed av relevans för denna studie att 
utvärdera förslagen utifrån den förväntade respons de kan generera. Dessutom är ytterligare en 
faktor såsom att de är praktiskt genomförbara inom Region Östergötland viktigt att ta hänsyn 
till.  

Från analysen i avsnitt 8.2.1 framkom att de rekommenderade förslagen kan komma att stöta 
på ett visst motstånd. Samtidigt har förslagen även potential att leda till förbättringar som borde 
uppskattas. Framförallt sett ur ett helhetsperspektiv. Rapportförfattarna rekommenderar därför 
att de förslag som önskas implementeras förankras väl och att dess fördelar delges. Dessutom 
betona att det finns ett gemensamt mål, att ge patienterna rätt vård i rätt tid.  

I analysen har också förslagen utvärderats ur en kostnadssynpunkt. För de förslag som ger en 
ökad kostnad rekommenderas att väga dessa kostnader mot fördelar. Dessutom anta ett mer 
systemtänkande och se till helheten.   

Sammanfattningsvis finns det potential att genomföra förändringarna. Ett visst motstånd kan 
dock förväntas och förankring är viktigt. Det krävs dock en vidare utvärdering av kostnader 
innan ett slutgiltigt beslut om genomförbarhet kan tas.  
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9   SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Utifrån analysen i avsnitt 6, 7, och 8 sammanfattas slutsatser om vilken tillgänglighet och 
samordning som krävs av Diagnostikcentrum för att bidra till leveransförmåga i 
standardiserat vårdförlopp för bröstcancer. Syftet med studien är att ge förslag hur detta kan 
uppnås. Dessa förslag är framförallt framtagna ur ett helhets- och logistikperspektiv. Slutligen 
diskuteras slutsatserna utifrån generaliserbarhet och intressanta studier inför framtiden.   

9.1   SLUTSATSER 
De förbättringsförslag och förändringar som presenteras ska göras med syfte att på sikt uppnå 
tillfredställande leveransförmåga för vårdprocessen som helhet. Eftersom Diagnostikcentrum 
utgör en viktig komponent i vårdförloppet är deras deltagande och tillgänglighet betydelsefullt. 
Det i kombination med samordning med övriga aktörer krävs för att på sikt kunna uppnå 
leveransförmågan. Det är därmed inte enbart Diagnostikcentrums verksamheter som är av 
intresse, utan hela processen bör vara i fokus. 

Leveransförmåga för bröstprocessen innebär att 80 procent av patienterna ska få utredning för 
bröstcancer inom 28 kalenderdagar. I nuläget nås inte detta mål av Region Östergötland.  

9.1.1   FINNS DET ETT BEHOV AV FÖRÄNDRING I BRÖSTPROCESSEN? 

Från avsnitt 6 som presenterar en kartläggning över utredningsfasen i bröstprocessen 
framkommer det att Diagnostikcentrum deltar med tre olika verksamheter: Röntgenkliniker i 
form av Mammografi, Klinisk patologi och vid ärftliga indikationer även Klinisk genetik. 
Under utredningsfasen genomförs trippeldiagnostik som ska ge ett underlag till medicinska 
beslut. Trippeldiagnostik innebär klinisk undersökning, bilddiagnostik och vävnadsprover. Vid 
ett första besök tas bilder och vävnadsprover av Mammografin. Därefter analyseras 
vävnadsprovet av Klinisk patologi och en multidisciplinär konferens äger rum när diagnostiken 
är klar. Under konferensen bidrar flera aktörer, däribland representanter från 
Diagnostikcentrum. Under konferensen sker en diskussion om fortsatt behandling eller om det 
finns behov av ytterligare diagnostik.  

Från kartläggningen och dess analys framkom att det finns en del förbättringsområden. I 
nuläget förekommer det suboptimeringar, flaskhalsar, variationer, iterationer och den del 
osäkerheter inom processen. En av suboptimeringarna är det felaktiga användandet av 
akutmärkningar av vävnadsprover. Akutmärkningarna används ibland enbart för att garantera 
svar från Klinisk patologi inom rimlig tid, ett processperspektiv. Det i sin tur påverkar det 
ordinarie flödet och icke-akutmärkta prover behöver vänta och i sin tur bildas det köer. En 
annan suboptimering är funktionstänket bland de olika verksamheterna. I många fall planerar 
inte verksamheterna sin avdelnings arbete för att bidra till ett jämnt flöde vidare i processen. 

Klinisk patologi och den multidisciplinära konferensen har framkommit som flaskhalsar. 
Klinisk Patologi eftersom processen ofta stannar upp under analysen av vävnadsprover. Vilket 
i sin tur påverkar totala ledtiden för processen negativt. Den multidisciplinära konferensen är 
en flaskhals i den bemärkelsen att den endast sker en gång per vecka och ibland måste väntas 
in för patienten. Vilket även det påverkar den totala ledtiden. Det har även framkommit från 
kartläggningen att det förekommer variationer inom bröstprocessen. Dessa variationer 
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påverkar främst Klinisk patologi och avser hur och när det finns ett behov av att analysera 
vävnadsprover.  

Iterationer kan ske i processen på grund av att det behövs ytterligare utredningar i form av 
diagnostik. En iteration innebär att det sker en upprepning i processen, exempelvis av 
vävnadsprovtagning och analys. Detta leder till att den totala ledtiden påverkas negativt och 
det blir svårt att uppnå ledtidskraven. Slutligen förekommer det osäkerheter inom 
bröstprocessen. Övergripande är att det är svårt att avgöra när nästa steg i processen kommer 
ske för patienten. Det beror på att det ibland saknas information och att information inte alltid 
delas om den finns. Ett dilemma är hur lång tid det kommer ta att få resultat från 
trippeldiagnostiken. Det leder till att utredningsfasen blir svårplanerad vilket i sin tur påverkar 
patienten negativt i form av oro.  

Av de förbättringsområden som identifierats är det vissa som kan kopplas till vilken 
tillgänglighet som Diagnostikcentrum har och hur de verkar gentemot övriga aktörer inom 
processen. Detta gäller exempelvis det faktum att Klinisk patologi är en flaskhals, orsaken till 
felaktig akutmärkning och osäkerheter, för mycket fokus på den egna verksamheten och till 
viss del iterationer.  

Det finns också förbättringsområden som inte direkt kopplar till tillgängligheten men som ändå 
är viktiga för att processen som helhet ska kunna uppnå leveransförmåga. Dessa förbättringar 
syftar mer på processens utformning och hur de olika aktörerna ska vara samordnade. Detta 
gäller exempelvis nuvarande upplägg med multidisciplinär konferens och iterationer. 
Diagnostikcentrum kan dock bidra till nödvändiga förändringar även kring detta.  

9.1.2   HUR SKA DIAGNOSTIKCENTRUM VARA TILLGÄNGLIGA OCH 
SAMORDNADE MED ANDRA AKTÖRER? 

För att en process ska kunna leva upp till hårda krav krävs ur ett logistikperspektiv att det finns 
ett fokus på helheten samt en övergripande styrning av processen. För att en kedja ska nå sitt 
övergripande ledtidsmål är det starkt rekommenderat att dela upp ledtiden inom processen och 
styra efter detta. Det finns en övergripande uppdelning av de 28 dagarna enligt det 
standardiserade vårdförloppet. Det verkar dock saknas tydlig styrning efter detta inom Region 
Östergötland. Eftersom ett helhetsperspektiv efterfrågas är det inte enbart Diagnostikcentrum 
som behöver förändras, utan även processen själv och andra aktörer inom processen. Ett antal 
förändringsområden har tagits upp i avsnitt 7 och avsnitt 8 samt i avsnittet ovan. Dessa 
sammanfattas nedan och är framförallt framtagna ur ett helhetsperspektiv. 

Matcha kapacitet med efterfrågan  

Något som identifierats är att det förekommer köer inom bröstprocessen. Ett sätt att motverka 
detta är att arbeta med att bättre anpassa kapaciteten till efterfrågan. Det är framförallt vid 
analys av vävnadsprover som detta är ett problem. Fokus bör därmed ligga på hur Klinisk 
patologi ska planera sin verksamhet och sina resurser för att på bästa sätt matcha efterfrågan. 
Detta kan även vara relevant för andra verksamheter om det finns problem att anpassa 
kapaciteten till efterfrågan.  
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Genom att anpassa kapaciteten till efterfrågan kan det leda till att fler patienter än i nuläget får 
utredning i tid vilket i förlängningen kan öka deras chanser till överlevnad. Därmed 
rekommenderar rapportförfattarna att mer detaljerad mätning av efterfrågan genomförs för att 
på sikt kunna planera kapaciteten efter den. Det bör undvikas att enbart använda medelvärden 
och medianer för att även kunna se hur variationer påverkar och på vilket sätt. För att detta ska 
vara möjligt måste det dock finnas tillgång till data som beskriver efterfrågans mönster. Det 
har under studien varit svårt att få tag på den typen av data även om indikationer har getts att 
data finns tillgänglig inom Region Östergötland. 

Flexibilitet och variationer 

Det har som tidigare nämnt även framkommit att det förekommer många variationer inom 
bröstprocessen. Det eftersom efterfrågan i nuläget inte alltid går att förutse för verksamheterna.  
Dessa variationer skapar problem som i sin tur leder till att leveransförmågan inte kan nås. 
Variationer i efterfrågan kan leda till att det skapas köer och långa väntetider. 

För att kunna hantera variationerna när de uppstår i bröstprocessen finns det fördel att agera på 
ett mer flexibelt arbetssätt enligt en agil strategi. Detta kan i praktiken innebära att det finns 
möjligheter till övertidsarbete eller att ringa in extra resurser. Ett annat förslag för att skapa 
flexibilitet som kommit upp under intervjuer är att skapa samarbeten över regiongränserna för 
att på så sätt jämna ut variationerna. När Region Östergötland har hög beläggning kan andra 
regioner hjälpa till och vice versa. Vilket minskar variationerna totalt sett för dessa regioner.  

Fördelarna med ett flexibelt arbetssätt är att ledtiderna i större utsträckning kan hållas säkra. 
Detta skulle i sin tur kunna minska behovet av akutmärkning av processmässiga skäl. Dessutom 
skulle det även bidra till minskade osäkerheter när nästa steg i processen kan ske. Det skulle 
också i högre utsträckning vara möjligt att boka in en patient för återbesök och sedan hålla 
denna.  

Det kan också vara av fördel att undersöka om variationerna kan minska. Detta är möjligt om 
variationerna uppstår av skäl som beror av processen och sättet att arbeta. Ett exempel på 
variationer som skapas av processen är att patienter grupperas inför den multidisciplinära 
konferensen. Det vill säga att ett antal patienter samlas ihop och tas upp på nästa konferens. 
Motsatsen skulle vara att diskutera patientfallen löpande. Ytterligare orsaker till variationer kan 
vara hur Mammografin kallar patienter till screening och när patientbesök för trippeldiagnostik 
bokas in. Ett förslag är därmed att Mammografi i samråd med Klinisk patologi ser över hur 
respektive verksamhet kan planeras för att skapa ett bra och jämnt flöde. Ett annat förslag är 
att de som har behov av Kliniska patologis tjänster såsom Mammografin och bröstkirurgier 
delger sitt behov en tid i förväg och anpassar sig till bättre till varandra och processen.  

Ett bättre IT-system för uppföljning och kontroll på vart i processen exempelvis en patients 
vävnadsprov befinner sig kan också underlätta planeringen. Dels för Klinisk patologi som 
tydligt kan se om en patient har flera prover i omlopp. Dels för de som behöver veta när svaret 
anländer för vidare planering, till exempel för att förutsäga när en patient kan tas upp på 
konferensen och när ett patientbesök därefter kan ske.  
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Multidisciplinär konferens 

Ytterligare ett problem som behöver hanteras för att uppnå ledtiden är den multidisciplinära 
konferensen. Eftersom den enbart sker en gång per vecka innebär det stor risk att förloppet 
förskjuts på grund av detta. Det bör utredas om alla patienter bör tas upp som fall på 
konferensen. Beslut om nästkommande steg bör fattas så tidigt som möjligt i processen. Detta 
ur ett logistikperspektiv. Det rekommenderas att för fall där nästa behandlingssteg är uppenbart 
bör patienten inte tas upp på den multidisciplinära konferensen utan istället bör en remiss till 
nästa behandlingssteg ske på en gång. Rapportförfattarna rekommenderar att detta exempelvis 
kan ske om en radiolog upptäcker en självklar diagnos och behandling vid analys av bilderna 
och sedan dubbelkollar med en patolog att det stämmer överens med resultatet från 
vävnadsprovsanalysen. Därefter om resultatet sammanfaller skickar någon av dessa en remiss 
direkt till nästa behandlingssteg, utan att fallet tas upp på konferensen.  

Ett annat förslag kring förändrad tillgänglighet och den multidisciplinära konferensen är att 
anmälningsstoppet flyttas fram till exempelvis måndag klockan tolv. I nuläget är den fredag 
förmiddag. Detta är dock ett förslag som inte endast berör Diagnostikcentrum och hur de ska 
vara tillgängliga utan påverkar hela processen med samtliga aktörer. Bakgrunden till förslaget 
är att frigöra mer tid för analys av diagnostikmaterial och därmed öka chanserna att en patients 
fall hinns med till nästa konferens. Vilket i sin tur ökar möjligheterna att uppnå målet på den 
totala ledtiden. 

Iterationer 

Med nuvarande utformning av processen är det mycket svårt att nå målet på leveransförmåga. 
I processen förekommer förutom flaskhalsar också iterationer, det vill säga upprepningar, 
vilket innebär att ledtiderna blir alldeles för långa för de patienter som drabbas. För att kunna 
förkorta ledtiderna är det därmed nödvändigt att göra något åt detta. För att undvika iterationer 
behöver beslut om ytterligare utredning fattas tidigare i processen. Ett bra exempel är det arbete 
som redan gjorts med indikationer för beslut om magnetröntgen. Detta bör utvärderas för andra 
utredningar också.  

Dela upp ledtiden 

Att dela upp ledtiden inom processen kräver en vidare utredning kring hur denna fördelning 
ska göras. Diagnostikcentrum kan bidra till denna utredning genom att delge vilka ledtider som 
anses rimliga att uppnå med det övergripande ledtidsmålet i fokus. För att denna strategi senare 
ska fungera och nå sitt syfte bör också arbete för att hålla säkra ledtider göras. Detta kan ske 
med den agila strategi som tagits upp ovan.  

Rapportförfattarna rekommenderar två alternativ för uppdelningen av ledtiden. Flyttas 
anmälningsstoppet för den multidisciplinära konferensen till det förslagna måndag klockan tolv 
kan de frigöras ytterligare tid för analysen av vävnadsprovet, som i nuläget är en flaskhals. 
Framflyttningen leder till att om Klinisk patologi klarar av att leverera inom sex kalenderdagar 
finns det mycket goda möjligheter att det övergripande ledtidsmålet uppnås. Ett annat alternativ 
är att behålla det nuvarande anmälningsstoppet för den multidisciplinära konferensen. Det leder 
dock till att Klinisk patologi måste kunna leverera ett resultat från vävnadsprovsanalysen inom 
två kalenderdagar. I nuläget utlovas svar inom åtta kalenderdagar vilket inte alltid uppnås.  
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Rapportförfattarnas anmärkning är att med nuvarande resurser bedöms det inte troligt att 
Klinisk patologi ska klara av två kalenderdagar. Därmed rekommenderas det första alternativet. 

Sammanfattningsvis tror rapportförfattarna att de presenterade förslagen kan bidra till bättre 
förutsättningar att uppnå leveransförmågan för bröstprocessen. Diagnostikcentrum kan inte 
ensamt uppnå alla de förändringar som krävs utan samarbete med andra aktörer av stor vikt. 
Som har nämnts på flertalet ställen i rapporten är det viktigt att ha ett helhetsfokus.  

9.2   DISKUSSION 
Nedan diskuteras de resultat och slutsatser som tagits fram. Diskussionen tar upp hur 
slutsatserna kan göras mer generella och vad som kan gälla även utanför bröstprocessen. 
Slutligen ges förslag på intressanta studier som kan göras i framtiden.  

9.2.1   GENERALISERBARHET 

Denna studie har fokuserat på bröstprocessen och hur denna kan förbättras för att nå 
leveransförmåga. Det som har kommits fram till kan dock sägas vara generellt och gälla även 
för andra processer. Oavsett om det handlar om bröstcancer, någon annan form av cancer eller 
generella vårdprocesser är målet att uppnå korta ledtider för patienterna. Detta samtidigt som 
vården håller rätt kvalitet. De rekommendationer som tagits fram i denna studie är baserade på 
det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer men dess innebörd anses lämpliga för flera 
SVF och andra vårdprocesser där flera aktörer är inblandade. 

Att ha ett ökat helhetstänkande med fokus på systemet och den totala måluppfyllnaden gäller 
för samtliga processer inom vården. Detta då SVF i synnerhet men även andra vårdförlopp 
innebär ett fokus på patientens väg genom vården och att en total leveransförmåga ska nås. De 
aktiviteter som tagits upp kopplade till Supply Chain Management är primärt framtagna för 
tillverkande företag. Den här studien har visat att de även kan användas på bröstprocessen och 
bör vara lämpliga även för andra processer inom vården. Att anpassa sig bättre till varandra 
och dela information är grundläggande för vilken kedja som helst. Utmaningen är att komma 
till insikt vilken anpassning som är lämplig och vilken information som ska delas. För att reda 
ut detta kan en viss analys och kartläggning av den specifika processen vara nödvändig. Dock 
kan inspiration från denna studie användas.  

En bättre anpassning av kapaciteten till efterfrågan är också något som är allmänt tillämpbart. 
Särskilt eftersom en felaktig kapacitetsplanering kan leda till köer och väntetider. Vilket är 
precis vad som vill undvikas genom SVF och generellt inom vården. Efterfrågemönster bör 
dock kartläggas för det specifika vårdförloppet. Vad gäller Klinisk patologi bör dock en 
kartläggning av den totala efterfrågan av verksamhetens tjänster göras. Vilket därmed har 
potential att gynna flera vårdförlopp. 

Ett av förslagen som tagits fram handlar om att Klinisk patologi ska anta ett mer agilt och 
därmed flexibelt arbetssätt. Detta antas inte bara gynna bröstprocessen utan även andra kunder 
och processer. Detta är därmed ett förslag som rapportförfattarna tror är av stor relevans.  

Förslagen som berör MDK och iterationer är även dem något som kan tillämpas på andra 
processer. Inte bara inom SVF utan också för andra vårdprocesser där detta förekommer. 
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Anmälningstiden inför MDK kan ses över inom andra förlopp också. Det kan dock vara 
lämpligt att utvärdera detta i förhållande till exempelvis övriga ledtider eller vilken mängd 
förberedelsearbete som krävs. Huruvida alla patienter behöver en MDK kan också kräva 
anpassning till det specifika förloppet. Det kan finnas förlopp där det alltid är nödvändigt med 
MDK. Det samma gäller för iterationerna. Dessa bör undersökas för den enskilda processen.  

En strategi som tagits upp i den här studien är att dela upp ledtiderna inom en process. Detta 
anses i hög grad lämpligt för andra processer. Framförallt eftersom arbetssättet kan leda till 
kortare totala ledtid. Vilket är eftersträvansvärt inom vården. Förslagen har också handlat om 
att undvika suboptimeringar, exempelvis genom felaktig användning av akutmärkningar. Detta 
kan förekomma i andra processer också. Lösningen, att i den mån det är möjligt att uppnå 
ledtider som är mer säkra kan även det vara positivt för andra förlopp.  

Utökad mätning och uppföljning av variationer är också något som inte bara bröstprocessen 
skulle ha nytta av utan detta gäller även för andra processer. 

Sammanfattningsvis kan egentligen alla de slutsatser som kommits fram till mer eller mindre 
tillämpas på andra SVF eller vårdprocesser. Naturligtvis med en viss anpassning till rådande 
förlopp. Det som dock kan sägas gälla för alla förlopp är att ökat fokus på helheten, processen, 
är viktigt.  

9.2.2   VIDARE STUDIER 

Genom det genomförda arbetet har det uppkommit intressanta områden att studera vidare. 
Nedan presenteras ett antal områden som bygger vidare på de slutsatser som tagits fram.  

Ett sådant är att mer detaljerat undersöka den strategi som innebär att den totala ledtiden delas 
upp inom processen. En vidare undersökning om hur tiderna ska delas upp för att med bästa 
förutsättningar uppnå det totala målet vore intressant. Det kan också vara intressant att utreda 
om det faktiskt är möjligt att uppnå 28 dagarsmålet för en tillräckligt stor andel patienter. Det 
eftersom Sverige som helhet inte heller klarar målen. Det kanske finns ett mer realistiskt mål 
som kan accepteras av såväl vårdgivare som patienter? 

Det skulle även vara intressant att ytterligare studera hur en agil strategi kan tillämpas inom 
Klinisk patologi. Vilka element som skulle vara lämpliga och vilka förändringar som skulle 
krävas.  

Slutligen skulle en djupare analys av variationer inom bröstprocessen kunna göras. Det har 
under denna studie varit svårt att få tillgång till data om exempelvis ledtider och variationer. 
Detta hade behövts för att kunna göra riktigt bra analyser. Inför framtiden rekommenderas 
därför att ta fram nödvändiga data och analysera dessa. Indikationer har getts att det är möjligt 
att få ut önskade data ut systemen, men att detta endast används i begränsad utsträckning. Det 
är därmed framförallt en fråga om rätt kompetens och tid.   
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BILAGA 1 - DIAGNOSTIKCENTRUM 
Klinisk farmakologi: Berör läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvården. Mer specifikt 
ingår bland annat rådgivning och informering till sjukvården om hur läkemedel ska användas, 
stöd till utveckling och förvaltning av de delar av patientjournalen som är relaterad till 
läkemedelsanvändning, arbete mot mer rationell användning av läkemedel samt arbete med 
terapistyrning och individuell dosering. (Diagnostikcentrum, 2017) 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin: Denna klinik arbetar dygnet runt med 
laboratorieservice och kompetens för donatorer och mottagare inför blodtransfusioner och 
transplantation av stamceller. Det utförs analyser av allergi, diagnostik av autoimmuna 
sjukdomar och analys för att identifiera immunbristtillstånd.  (Diagnostikcentrum, 2017) 

Klinisk kemi: Utför provtagning och laboratorieanalyser. Vanligast är analys av blod, men det 
förekommer även analyser av exempelvis njur- och leverfunktion, proteiner, hormoner och 
blodgaser. Förutom från prover från Östergötland tas även prover emot från Kalmar och 
Jönköpings län. Totalt görs omkring fem miljoner analyser per år. (Diagnostikcentrum, 2017) 

Klinisk mikrobiologi: Utför mikrobiologisk diagnostik, det vill säga diagnostik av 
mikroorganismer (bakterier, virus, svampar och parasiter) som kan ge svåra infektioner. De 
viktigaste uppgifterna innefattar att tolka de analyser som gjorts för att sedan ge läkarna råd 
angående antibiotikabehandling och att medverka i epidemiologiska kartläggningar av 
infektioner. Avdelningen samarbetar med Infektionskliniken, Vårdhygien och 
Smittskyddsenheten. (Diagnostikcentrum, 2017) 

Klinisk patologi arbetar i huvudsak med diagnostik inom cancer. I arbetet ingår bland annat att 
undersöka förändringar i organ eller biopsier och bestämma karaktären på godartade och 
elakartade tumörer eller inflammatoriska förändringar i till exempel bröst och prostata. De 
arbetar även med att bedöma eller diagnostisera cellprover från till exempel gynekologisk 
provtagning eller lunga. Dessutom analyseras förekomst av genetiska förändringar i 
tumörmaterial för att på så sätt möjliggöra mer individanpassad behandling av cancer. 
(Diagnostikcentrum, 2017) 

Klinisk genetik: Gör genetiska analyser för att kunna diagnostisera kromosomförändringar och 
göra släktutredningar. Klinisk genetik gör diagnostik av sjukdomar som är genetiska, ger 
vägledning till patienter och friska personer i familjer med ärftliga sjukdomar, står för 
specialistkunskap till exempelvis sjukvården och patientföreningar. Det bedrivs även forskning 
och utveckling inom genetiska sjukdomar och hur ärftlighet påverkar andra sjukdomar och dess 
behandling. (Diagnostikcentrum, 2017) 

På Medicinsk strålningsfysik arbetar experter inom området hur strålningsfysik kan användas 
för diagnostik och behandling. Avdelningen ansvarar för strålsäkerhet. Arbetet berör 
strålbehandling, nuklearmedicin, röntgenfysik och magnetresonansfysik. (Region 
Östergötland, 2017b)  



 
 

Röntgenklinikerna som finns i Linköping, Motala och Norrköping arbetar både med 
bilddiagnostik och mammografi. Mammografi omfattar både screeningverksamheten och 
klinisk mammografi. (Region Östergötland, 2017c) 

Fysiologiska kliniken i Norrköping utför undersökningar av hjärta, kärl och lungor. De 
vanligaste patienterna är människor med hjärt-, kärl eller lungsjukdom. För arbetet används till 
exempel ultraljud och olika varianter av EKG. (Region Östergötland, 2017a) 

  



 
 

BILAGA 2 - LITTERATURSÖKNING 
I denna bilaga redovisas hur litteratursökningen har gått till. Tabellerna är uppdelade i olika 
ämnesområden för att underlätta för läsaren. I tabellerna ses sökord, eventuell avgränsning, 
antal träffar samt titlarna på de artiklar som ansetts relevanta att undersöka vidare. För vissa av 
dessa återfinns dessutom en kort kommentar om artikelns innehåll och om den fortfarande 
anses relevant för fortsatt arbete. I vissa av sökningarna har avgränsningar/val av ämnen gjorts 
stegvis för att få ner antalet träffar och i vissa fall har flera avgränsningar gjorts samtidigt. Detta 
framförallt om det initiala antalet träffar varit mycket stort.   

Standardiserade vårdförlopp  

Mest information om SVF har återfunnits via Regionalt cancercentrums hemsida, genom 
intervjuer med personal samt i diverse rapporter från Socialstyrelsen. Litteratursökningen 
kompletterades sedan genom att även söka på litteratur.   

 

Tabellbilaga 1 - Sökord som använts för att hitta information inom området standardiserade vårdförlopp. 

Sökord  Avgränsning
  

Antal 
träffar  

Relevanta + kommentarer  

Standardise
rade 
vårdförlopp  

-  6  Implementering av 
standardiserade  vårdförlopp:  En genväg in i 
cancervården.   

Kommentar: Ett exjobb som tittar på införandet 
av SVF. Ganska bra för förståelse om SVF och 
hur det fungerar.  

»Halvtid« för standardiserade vårdförlopp i 
cancervården  

Kommentar: Från läkartidningen. En liten 
utvärdering om hur det gått hittills.  

Standardiserade vårdförlopp får både ros och 
ris    

Kommentar: Från läkartidningen. Bra och dåligt 
med SVF.  

  
Cancer 
patient 
pathways   

  112 
840  

För många träffar  

Cancer 
patient 
pathways + 
Denmark  

  900  För många träffar  



 
 

Cancer 
patient 
pathways + 
Denmark  

Akademiska, 
peer review,  

2007-2018  

  För många träffar  

Cancer 
patient 
pathways + 
Denmark + 
implementat
ion  

Akademiska, 
peer review,  

2007-2018  

29  CancerPatient  Pathways  shortens  waiting  times  a
nd  accelerates  the 
diagnostic  process  of  suspected  sarcoma  patients 
in  Denmark    

Kommentar: Om hur SVF I Danmark har 
påverkat diagnosprocessen och väntetiderna för 
bindvävstumörer  

Exploration  of  the  possible  effect  on  survival  of  l
ead-
time  associated  with  implementation  of  cancer 
patient  pathways  among  symptomatic  first-
time  cancer patients in  Denmark    

Kommentar: Inte relevant efter närmare koll  

Cancer patient  pathways  in  Denmark  as a 
joint  effort  between  bureaucrats,  health  professio
nals  and  politicians—A national  Danish  project    

Kommentar: Inte relevant efter närmare koll  

The effect of standardised cancer pathways on 
Danish cancer patients' dissatisfaction with 
waiting time  

Kommentar: Hur SVF har påverkat patienternas 
nöjdhet med väntetider  

 

Logistik för tjänsteföretag och inom sjukvården  

Inledningsvis användes litteratur från utbildningsprogrammet Industriell Ekonomi för detta 
område. Därefter följde en sökning i databaser enligt de sökord som redovisas i tabell  nedan. 

 

Tabellbilaga 2 - Sökord som använts för att hitta information om logistik för tjänsteföretag 

Sökord  Avgränsning  Antal 
träffar  

Relevanta + kommentarer  

Logistik + 
tjänsteföretag  

  15  Integrated  supply  chain  strategy,  competit
ion  capabilities  and  firm  performance: 



 
 

investigating  adoption  of  enterprise  syste
ms  within  Swedish service  firms    

  

Kommentar: Om hur serviceföretag kan 
adoptera vanliga 
företags  supply  chain  integration tänk. 
Visade att teknik var viktigt för  sc-
integration och att managers i 
serviceföretag kan få konkurrensfördelar 
av att införa  sc-integration  i kedjan. 
Kunde endast läsa abstract för fanns 
ingen  full-text.      

  
Service sector + 
logistics  

  21 410  För många träffar  

Service sector + 
logistics  

Akademiska, 
peer review, 
2013-1018  

Ämne: 
logistics  

371  A  comparative  study  of  manufacturing  an
d service  sector  supply  chain  integration 
via the  uncertainty  circle  model  

Logistik vården    34  Från sjuka köer till ett friskt flöde- hur 
kan tillgängligheten och effektiviteten i 
vården förbättras?    

  

Kommentar: Inte så relevant för oss  
Healtcare    

logstics    

  

  121 
761    

  

Logistics  Management in a 
Healthcare  Context:  Methodological  deve
lopment  for  describing  and  evaluating  a  h
ealthcare  organisation as 
a  logistics  system    

Kommentar:  

Improving Healthcare Logistics 
Processes    

Kommentar:  
professional  burea
ucracy    

  

  9001  För manga träffar  

professional  burea
ucracy  healthcare    

  1004  Hållbart utvecklingsarbete i vård och 
omsorg: Ett institutionellt perspektiv på 



 
 

  projekt i en professionell och byråkratisk 
kontext  

  

Kommentar: Studerat vidare och insett 
att den inte är av relevans för oss. 
Handlar mer om utvecklingsarbeten    

  
professional  burea
ucracy  mintzberg    

  

  93  The 
Relationship  between  Organisation  Struct
ure  and Management Control in 
Hospitals: An  Elaboration  and 
Test  of  Mintzberg's  Professional  Bureauc
racy  Model.    

  

Kommentar: Handlar främst om kontroll 
som styrsystem så inte relevant    

  

 

Kartläggning  

För kartläggning inom vården har det utgåtts från en Logistikhandbok som erhållits från 
handledaren, därefter har relevanta referenser därifrån sökts efter. Sedan har detta 
kompletterats med ytterligare litteratursökning enligt tabellen nedan.   

 

Tabellbilaga 3 - Sökord som använts för att hitta information om kartläggning. 

Sökord  Avgränsning  Antal 
träffar  

Relevanta + kommentarer  

Kartläggning 
+ 
informationsfl
öden  

2008-2018  40  Inga relevanta  

Flow chart 
healthcare  

Akademiska, 
peer review, 
2008-1018  

Ämne: 
flowcharts, 
outcome 
assesment  

38  Inga relevanta   

Flowcharting 
healthcare  

Akademiska  49  Tools for Developing 
a  Quality  Management 



 
 

Program:  Proactive  Tools 
(Process  Mapping,  Value  Stream  Mappin
g,  Fault  Tree  Analysis, and  Failure  Mode 
and  Effects  Analysis)    

  

Kommentar: Inte relevant efter vidare 
koll  

  
Process 
mapping 
healthcare  

Akademiska, 
peer review, 
2008-2018  

30  SÖK IGEN  

Swimlane  Akademiska  15  Process  mapping  for road  works  planning 
and  coordination.    

Kommentar: Inte relevant  

  
Swimlane 
diagrams  

Akademiska  6  Inga relevanta  

Buisiness 
process 
mapping 
healthcare  

Akademiska. 
Ämne: value 
stream 
mapping  

9  Lean  Process  Mapping  Techniques:  Impr
oving  the Care Process for 
Patients  with  Oesophageal  Cancer.    

Kommentar: Hade inte tillgång till 
denna  

Improving  Quality  through  Value  Stream
  Mapping: A 
Case  Study  of  a  Physician's  Clinic    

Kommentar: Handlar 
om  value  stream  mapping  på en klinik    

Lean  process design for 
a  radiology  department.    

Kommentar: Hittad i annan sökning  

Does  Value  Stream  Mapping  affect  the  st
ructure, process, 
and  outcome  quality  in  care  facilities? 
A  systematic  review.    

Kommentar: Artiklen  argumentera för att 
VSM inte kan bevisas ha bra effekt inom 
vården      



 
 

The  daily  work  of  Lean  leaders  –
  lessons  from  manufacturing  and  healthca
re.    

Kommentar: Handlar om  lean  kopplat till 
org.      

Leveransservice  

Inom detta område har även litteratur i form av böcker använts. Att hitta relevant litteratur om 
leveransservice kopplat till vården var svårt.  

 

Tabellbilaga 4 - Sökord som använts för att hitta information om leveransservice. 

Sökord  Avgränsning  Antal 
träffar  

Relevanta + kommentarer  

Leveransservice  2008-2018  81  Inga relevanta  
Leveransservice + 
element  

  7  Inga relevanta  

Leveransförmåga    45  Strategier för att minska osäkerhet och 
variationer i leveranstider och dess 
påverkan på kapitalbindningen  

  

Kommentar: Olika strategier för att 
hantera osäkerhet i försörjningskedjor  

Leveransservice + 
sjukvård  

  0    

Accuracy + delivery    9847  För många träffar  
Accuracy + delivery  Akademiska, 

peer review, 
2013-2018. 
Ämne: 
accuracy, 
medical care, 
delays  

30  Inga relevanta  

Delivery reliability    7731  För många träffar  
Delivery reliability  Akademiska, 

peer review, 
2013-2018. 
Ämne: 
reliability, 
quality of 
servcie  

1303  För många träffar  

leveranspålitlighet    10  Att planera personalfrånvaro    

Kommentar: Undersöker hur 
leveranspålitligheten påverkas av att 



 
 

personal är ledig under sommaren, 
denna studie visade att 
leveranspålitligheten försämras om 
kompetensförsörjningen är bristande. 
Dock är studien gjord på 
ett  tvättmaskin-företag. Är  ett 
studentarbete        

  
Make to order + 
delivery  

Akademiska, 
peer review, 
2013-2018. 
Ämne: make 
to order  

18  AN APPROACH TO IMPROVING 
CUSTOMER ON-TIME DELIVERY 
AGAINST THE ORIGINAL 
PROMISE DATE    

  

Kommentar: Om on-time  delivery  för 
tillverkning av låg volym-hög variation, 
mot order. Verkar använda  lean  för att 
uppnå bra  service    

  
On-time delivery + 
integration    

Akademiska, 
peer review, 
2008-2018. 
Ämne: supply 
chain 
management  

51  Integrating  the  performance  manageme
nt process  of  on-
time  delivery  with  suppliers    

Kommentar: Om hur PM-process bör 
integreras mellan leverantör och kund. 
PM process är typ hur man definierar 
sin  leveransservcie, mål och mätning.    

The 
moderating  effects  of  technological  and  
demand  uncertainties  on the 
relationship  between  supply  chain  integr
ation 
and  customer  delivery  performance    

  Kommentar: Undersöker effekter av 
osäkerhet i efterfrågan och teknik på 
integration och leveransförmåga till 
kunden. Kom fram till att intern 
integration och integration med 
leverantör hade positiv effekt på 
leveransförmåga till kund, men inte 
integration med kunden.      

Supply  chain  management  practices  for  
improving  patient-oriented  care    



 
 

Kommentar: Diskuterar organisatoriska 
problem i vården som uppstår i en 
komplex situation (komplex eftersom 
det  krävs olika kompetenser för 
behandlingen av en patient). Kom fram 
till att det finns fyra "stora" problem: 
kommunikation, patientsäkerhet, 
väntetider och integration. Oftast 
uppstår  problem mellan olika 
steg.  Undersökte  hur SCM kunde 
användas mot problemen.      

    

Impact  of  the 
integration  of  tactical  supply  chain  plan
ning determinants on  performance    

  
Healtcare  delivery  a
ccuracy  laboratory      

  

Akademiska, 
2005-2018. 
Ämne: 
clinical 
phatology  

12  Inga relevanta  

Tillgänglighet  Akademiska, 
peer review  

64  Vad är förbättrad tillgänglighet värd 
utan ett gott behandlingsresultat?    

Kommentar: Ger input till att det inte 
bara handlar om att få en bra 
tillgänglighet i form av vård i rätt tid 
utan att det också är viktigt att den vård 
som fås är av rätt kvalitet.  

  

Vad menar vi med tillgänglighet? 
Problematisering av problematiska 
begrepp.    

  

Kommentar: Gick inte att hitta  
Tillgänglig  Akademiska, 

peer review  
33  Inga relevanta  

Tillgänglighet + 
sjukvård  

  100    

Tillgänglighet + 
sjukvård  

Akademiska 
+ rapporter, 
2008-2018  

15  Vad är förbättrad tillgänglighet värd 
utan ett gott behandlingsresultat?    



 
 

Kommentar: Se sökning ovan  

Increased  accessibility  with  right 
incitaments - for all! / Med rätt slag av 
incitament får vi ökad tillgänglighet - 
för alla!    

Kommentar: Inte så relevant, var en 
debattartikel  

Reduce  lead  time  +  h
ealth  care  + 
integration    

  

Akademiska,  
peer  review,  2
013-2018    

  

64  Inga relavanta  

Reduce  lead  time  +  i
ntegration    

  

Akademiska,  
peer  review,  2
008-2018. 
Ämne: Supply 
chain 
management  

  

6  Information  technology  strategy  for a 
patient-oriented,  lean, 
and  agile  integration  of  hospital  pharma
cy  and  medical  equipment  supply  chains
.    

Kommentar: Om hur SCM kan 
användas i sjukvården för att förbättra 
den, typ minska kostnader etc. 
Slutsatser om hur man kan skapa en 
vård som är patient-orienterad och som 
använder  lean  och  agila  perspektiv. Hur 
man får rätt integration.      

  

Processorientering inom sjukvården	  	  

I tabellen nedan redovisas de sökord som använts för att hitta litteratur inom området 
processorientering inom sjukvården.  

. 

Tabellbilaga 5 -  Sökord som använts för att hitta information om processorientering inom sjukvården. 

Sökord  Avgränsning  Antal 
träffar  

Relevanta + kommentarer  

Processorienterin
g + sjukvård    

  

  17  Modern verksamhetsstyrning inom 
hälso- och  sjukvård:  En studie om 
processorientering.   

Kommentar: Ett exjobb, kollar mest 
efter relevanta referenser. Hittade inget 
bra.   



 
 

Friska vindar i  sjukvården:  stöd  och 
hinder vid förändringar i professionella 
organisationer /  Nomie  Eriksson.   

Kommentar: Bok, lånade på biblioteket. 
Om hur processorientering 
implementeras i vården. Vad krävs och 
vilka hinder finns.   

Framgångsrika 
logistiska  förändringsprinciper  i hälso- 
och  sjukvården:  En studie över vilka 
logistiska förändringsmetoder som gett 
framgångsrikt resultat vid 
förändringsarbete inom svensk hälso- 
och sjukvård.  

Kommentar: Exjobb, tittar mest efter 
relevanta referenser. Hittade inget.   

I mötet mellan  modern management  och 
professionell  praktik:  ny organisering 
möter sjuksköterskeprofessionen.   

Kommentar: Avhandling. Inget relevant 
för oss.   

Process  orientatio
n  +  health  care    

  7847  Många träffar  

Process  orientatio
n  +  health  care  + 
implementation    

  

Akademiska, 
peer review, 
2013-2018  

288  Explaining  process  orientation  failure  an
d  success  in  health  care  –
  three  case  studies    

Kommentar: om när implementation 
av  process orientering  har fungerat och 
vilka faktorer som påverkar detta.  Kollar 
även vidare på någon referens.   

  

  

  

 

Effektivitet inom vården  

Det utgicks från den litteratur som använts i kursen Logistik och kvalitet inom vården. Den 
utökade litteratursökningen gav inte så mycket.  



 
 

 

Tabellbilaga 6 - Sökord som använts för att hitta information om effektivitet inom vården. 

Sökord  Avgränsning  Antal 
träffar  

Relevanta + kommentarer  

Competence  Healt
care  effeciency    

  

Akademiska 
tidskrifter,  200
8-2018. 
Ämne:  organiz
ational  effecien
cy,  organisatio
nal  effectivnes
s,  healtcare  acc
esessibility    

  

102  High  performance  teamwork  training
  and 
systems  redesign  in  outpatient  oncolo
gy    

Kommentar: Handlar om hur man 
kan öka flödet med team i 
cancervård    

Six  principles  to  enhance  health  work
force  flexibility.    

  
Healtcare  effecien
cy    

  

Akademiska  18  Inga relevanta  

Effeciency  compet
ence    

  

Akademiska, 
peer review, 
2008-2018  

11233  För manga träffar  

effektivt  resursutn
yttjande    

  

  29  Inget relevant  

ineffektivt  resursu
tnyttjande    

  

  0    

effective resources 
exploitation    

  

  6164  För många träffar  

effective resources 
exploitation    

+ helatcare  

  0    

 

Supply chain management mm	  	  

I tabellen nedan redovisas de sökningar som gjorts inom området Supply Chain Management. 
Litteraturen från sökningarna har kompletterats med litteratur från biblioteket. 



 
 

 

Tabellbilaga 7 - Sökord som använts för att hitta information om Supply Chain Management. 

Sökord  Avgränsning  Antal 
träffar  

Relevanta + kommentarer  

Supply  chain  mana
gement  Integration
    

  

  23940  För mångar träffar  

Supply  chain  mana
gement  Coordinati
on    

  

  15710    

  

Supply  chain  coordination  mechanis
ms  : 
new  approaches  for  collaborative  plan
ning  

  
Supply  chain  mana
gement  Mentzer    

  

  308  Suppy  chain  management    

  

Kommentar: Studera vidare. Mycket 
om koordination osv    

  
Supply  chain  mana
gement  health  care
    

  

  8711  Healthcare  supply  chain  management
;  strategic  areas 
for  quality  and  financial  improvement
    

  
Supply  chain  mana
gement  healthcare  

  

Akademisk 
tid,  peer-riew, 
2008-2018. 
Ämne:  supply  
chain  managm
ent, hospital    

  

79  The  Effect  of  Knowledge  Manageme
nt 
in  Enhancing  the  Procurement  Proces
s in the UK 
Healthcare  Supply  Chain.    

  Kommentar: Handlar om kunskap- 
och kommunikationsmissar i 
vården  sett  ur ett 
kedjeperspektiv.  Kan  kanske  vara  rele
vant      

Information  technology  strategy  for a 
patient-oriented,  lean, 
and  agile  integration  of  hospital  phar
macy  and  medical  equipment  supply  
chains.    

  Kommentar: 
Handlar  om  SCM  kopplat  till  medicin



 
 

/pumpar i ett sjukhus. Kan vara 
relevant. Fokus hur IT kan hjälpa    

Prioritizing  lean  supply  chain  manage
ment  initiatives  in  healthcare  service 
operations: a  fuzzy  AHP approach.    

  Kommentar: 
Handlar  om  hur  SCM  och  lean  kan  hj
älpa ett  sjukhus  i  Thailand.      

Supply  chain  management 
in  health  services: an  overview    

Kommentar: Handlar om SCM och 
integration inom vården --> mkt bra    

Supply  chain  management  practices  f
or  improving  patient-oriented  care    

Kommentar: Bra artikel som tar upp 
SCM inom vården och landar i 
den  organisionella  problemen med 
kommunikation, patientsäkerhet, 
väntetider och integration    

healthcare  logistics
  integration    

  

  1721  Strategy  deployment  in  healthcare  ser
vices: A  case  study  approach    

  
healthcare  logistics
  coordination    

  

  1520  Organising  Healthcare  with  Multi-
Professional  Teams:  Activity  Coordin
ation  as a  Logistical  Flow    

  

Kommentar: Om multi-team, kan 
eventuellt bli intressant  

Healtcare  create  co
llaboration    

  

Akademiska  tr
idskrifter, 
2002-2018. 
Ämne:  create  c
ollaboration,  h
ealtcare    

  

2625  Comparing  interprofessional  and  inte
rorganizational  collaboration  in  healt
hcare: 
A  systematic  review  of  the  qualitative
  research    

  

Kommentar: Handlar om hur man 
skapar samarbete så kanske blir 
relevant    



 
 

Supply  chain  coord
ination  +  health  ca
re    

  

Akademiska,  p
eer  review. 
2008-2018,   

Ämne:  coordi
nation    

  

5  Understanding  information  exchange  
in  healthcare  operations:  Evidence  fro
m hospitals  and patients.    

  

Kommentar: Om hur man kan dela 
information, typ med  hjälp av IT, 
social interaktion. Kanske relevant?    

Supply  chain  coord
ination  +  health  ca
re    

  

Akademiska,  p
eer  review. 
2008-2018,   

Ämne:  supply  
chain  manage
ment  

  

12  Ingen relevant  

healthcare  logistics
  variations    

  

  5971  Bläddrade några sidor med hittade 
inget bra  

Laboratory  lead  ti
me  variability    

  

Akademiska, 
2005-2018. 
Ämne:  variabi
lity      

  

8  Inget relevant  

Information 
sharing healcare  

  

Akademiska 
tidskrifter  peer
-review. 2008-
2018.  Ämne:  i
nformatin 
sharing, 
communicatio
n in 
medicine.  heal
th  information  
exchange    

  

51  Barriers  and  facilitators  to  exchangin
g  health  information: 
a  systematic  review    

Kommentar: Handlar mer om hur 
dokument inom vården och motstånd 
till det    

RUNNING HEAD: VALUE FROM 
HEALTH INFORMATION 
EXCHANGE    

  

Lean  management 
+  health  care  + 
process    

  

Akademiska  ti
dsskrifter,  peer
  review  2014-
2018    

  

573  Does  lean  cure  variability  in  health  ca
re?   

Kommentar: Utvärderar om  lean  kan 
minska variationer och "lager" i 
vården. Visade sig att 
implementeringen framförallt 



 
 

fokuserade på att minska direkt 
slöseri.      

Lean  and process-
orienting  health  care  –
  linking  and  disentangling  activities.    

Kommentar: Inte relevant  

Lean  process design for 
a  radiology  department    

Kommentar: Hur  lean  och VSM kan 
användas inom 
mammografi/radiologi. Tittade 
speciellt på bröstcancer.      

Minska väntetider genom att försöka 
reducera den icke-värdeskapande 
tiden.  Fanns en del intressant.      

Lean  management 
+  health  care  + 
process  +  lead  time
    

  

Akademiska  ti
dsskrifter,  peer
  review  2014-
2018    

  

85 (17 som 
gick att se  

  

Impact  of  lean  interventions 
on  time  buffer  reduction  in a 
hospital  setting    

  

Kommentar: En studie av hur 
olika  lean  principer kan 
implementeras i vården. Fokus på 
processflöden och att ta 
bort  batchning, vilket skapar en 
artificiell variation var det som hade 
störst effekt på ledtiderna. Visar 
också att det går att få ut mer om 
man reducerar variationer. Kan vara 
intressant för oss att läsa mer 
noggrant.      

  
process  orientation
  healthcare  lean    

  

Akademiska 
tidskrifter,  200
7-2018, 
ämne:  Lean  m
anagement      

  

4  Lean  and process-
orienting  health  care  –
  linking  and  disentangling  activities    

  

Kommentar: Skummat igenom men 
inte så bra    

  



 
 

Lean  management  
laboratory    

  

2008-2018, 
Akademiska 
tidskrifter. 
Ämnen:  Lean  
managment,  p
athalogical  lab
ratory    

  

3  Effect  of  Lean  method  implementatio
n in 
the  histopathology  section  of  an  anato
mical  pathology  laboratory.    

  Kommentar: Handlar 
om  leanimplementering  inom 
patologi    

LEAN  deploys  at  Centrex  Clinical  La
bs    

Kommentar: Handlar 
om  Lean,  batchning  inom labb    

Laboratory  agile  fl
exibility    

  

2002-2008, 
akademiska 
tidskrifter    

  

18  Lean-Agile  Adaptations in 
Clinical  Laboratory  Accredited  ISO 
15189    

Kommentar: Handlar om  lean-agil  på 
ett labb. Mycket fokus på 
variationer    

  
Agile  supply  chain  
+  health  care    

  

2008-
2018,  peer  revi
ew, 
akademiska 
rapporter    

  

65  Developing  lean  and  agile  heath  care  
supply  chain    

Kommentar: Läst I TETS56  

Improving  the  Accessibility  and  Effic
iency  of  Point-of-
Care  Diagnostics  Services in  Low- 
and  Middle-
Income  Countries:  Lean  and  Agile  Su
pply  Chain  Management    

Lean-Agile  Adaptations in 
Clinical  Laboratory  Accredited  ISO 
15189  

Kommentar: se sökning ovan    

  

 

  



 
 

BILAGA 3 – HELHETSBILD AV BRÖSTPROCESSEN 

  



 
 

BILAGA 4 – ANALYS AV VÄVNADSPROV 
I denna bilaga beskrivs Klinisk patologis processer för att analysera vävnadsprover mer i detalj. 
För bröstprocessen finns i huvudsak två olika processer. En för histopatologi och en för 
cytologi. Histopatologi genomförs på prover som tagits med en mellannål eller på resektat. 
Resektat avser prover som är tagna efter operation och behandlas inte under utredningsfasen. 
Cytologi genomförs på prover som tagits genom en finnålspunktion.  

Histopatologi 

Processen illustreras i figuren nedan. 

 

Bilagafigur 1 - Illustration av histopatologisk process 

För histopatologi gäller att proverna inledningsvis måste fixeras. Detta tar mellan 12 och 72 
timmar. I vissa fall kan prover dock vänta mer än 72 timmar om det till exempel är helg 
emellan. I nuläget arbetar personalen på Klinisk patologi endast på vardagar. Labbet har öppet 
mellan halv åtta och halv fem. (Patolog, 2018a) 

Proverna ska sedan skäras ut och därefter dehydreras i en maskin. Denna maskin körs över 
natten och tar 10 timmar. Tiden från att provet är taget tills dess att det har dehydrerats variera 
därmed från en dag till tre dagar. (Patolog, 2018a) 

Ett nästa viktigt steg är att bädda över provet på en kloss. Sedan hanteras proverna av en 
biomedicinsk analytiker (BMA), bland annat färgas proverna. Det kan bildas en kö av klossar 
på grund av att BMA inte alltid har tid att hantera provet på en gång.  Efter att BMA har arbetat 
vidare med proverna skannas de i en automatisk process. (Patolog, 2018a) 

Nästa steg är att en läkare ska analysera proverna och ställa diagnos. Detta är något av en 
flaskhals och proverna hamnar i kö och får vänta. Det finns prioriterade fall som ska gå före. 
Vid diagnostiken kan det ibland behövas omfärgning eller ytterligare analys. Detta innebär att 
proverna måste gå igenom vissa steg i processen igen.  Detta gör att ledtiderna naturligtvis blir 
längre. Efter diagnosen ska resultatet dikteras och skrivas ner. Sedan skickas remiss till 
kirurgen. Medelsvarstiden för mellan-nål, prioriterat fall är 6 dagar (Patolog, 2018a) 

Cytologi 

Processen illustreras i figuren nedan. 



 
 

 

Bilagafigur 2 - Illustration av cytologisk process. 

Cytologi innebär att prover analyseras med mikroskop. Till skillnad från histopatologi är det 
en process med färre steg. Proverna måste inledningsvis färgas. Om det är ett så kallat utstryk 
färgas den samma dag. Andra prover kan behöva vänta. (Patolog, 2018a) 

Liksom processen för histopatologi bildas en kö av prover som väntar på att analyseras av 
läkare. Vid analysen kan det fattas beslut om att mer färgning är nödvändig. Då blir det ny 
analys för diagnostik senare. När läkaren är klar med diagnosen dikteras och skrivs resultaten 
ner. Remiss skickas därefter till kirurgen. Medelsvarstiden är 6 dagar. (Patolog, 2018a)   

 


