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Sammanfattning 
Patienter ställer allt högre krav på en snabb leverans av sjukvården och är ofta nöjda med den 
svenska sjukvårdens medicinska insatser medan exempelvis långa väntetider listas som mindre 
uppskattade aspekter. Patologin utgör en central del av vårdförloppet för patienter med 
cancermisstankar. Patologi innebär att studera och urskilja förändringar i vävnader och att värdera 
såväl omfattning som orsak av sjuk vävnad för att sedan ge underlag för patientens diagnos och 
vidare behandling. Flera problemområden inom patologin kan konstateras, varav det mest 
framträdande är kapacitetsbristen vilket medför att patologin utgör en flaskhals i vården för 
cancerpatienter på grund av långa svarstider som orsakar köer och väntetider. Väntetider kan i sin 
tur leda till medicinska försämringar i form av exempelvis växande tumörer och stopp i 
vårdprocesserna vilket medför ett ineffektivt resursutnyttjande. Stora åtgärder behöver vidtas för 
att lyckas förkorta väntetiderna inom cancerdiagnostik.  
 
Laboratoriet för klinisk patologi på universitetssjukhuset i Linköping har som mål att arbeta på ett 
resurs- och ledtidseffektivt sätt för att kunna erbjuda en så kort svarstid som möjligt för 
diagnostisering, ett mål som i dagsläget inte uppfylls. Idag arbetar laboratoriet med att dynamiskt 
omfördela resurser till överbelastade processteg vilket medför möjligheten att förkorta köer och 
därmed reducera ledtiden för remisserna i processteget men däremot riskeras köbildning och 
överbelastning i andra processteg. Laboratoriet för klinisk patologi är i behov av en uppföljning 
av om den schemalagda grundbemanningen i de olika processtegen i systemet har kapacitet att 
hantera de inkommande remisserna utan att långa köer och överbelastade resurser uppstår. 
 
Studien syftar till att kartlägga flödet samt analysera och reducera ledtiden för prover på 
Laboratoriet för klinisk patologi på universitetssjukhuset i Linköping och besvarar 
frågeställningarna: Vilka processteg kan identifieras som flaskhalsar? Hur kan ledtiden reduceras? 
Studien tar inte hänsyn till provernas flöde utanför laboratoriet för klinisk patologi och studerar 
enbart flödet för histopatologiska prover exklusive molekylärpatologiska analyser, akuta fryssnitt 
och obduktioner.  
 
Flaskhalsar i modellen identifierades genom en otillräcklig kapacitet och köbildning. I studien 
definieras flaskhalsar som de processteg med en utnyttjandegrad som översteg 100 % samt en 
köbildning i processteget. Studiens experiment utformades för att eliminera de identifierade 
ursprungliga flaskhalsarna samt nya flaskhalsar som uppstod vid elimineringen.  
 
De processteg som i studien identifierats som flaskhalsar är Utskärning, Nedläggning, Bäddning, 
Snittning, Scanning, Diagnostik samt Läkarsekreterare.  
 
Ledtiden kan reduceras genom en minskad variation i arbetsfördelning, exempelvis genom att 
samtliga team kan skära ut samtliga dagar måndag till fredag. Ledtiden kan vidare reduceras 
genom en ökad bemanning i processteg Nedläggning. Genom att minska en halv resurs i processteg 
Bäddning som förflyttas till processteg Nedläggning kan ledtiden reduceras utan en utökad 
bemanning. Ledtiden kan reduceras ytterligare genom en ökad grundbemanning för Team 6 i 
processteg Diagnostik och för Läkarsekreterare. En ökad maskinkapacitet i processteg Scanning 
medför ett parallellt utnyttjande, vilket kan reducera ledtiden ytterligare. En kombination av 
samtliga förbättringar ger en statistisk signifikant skillnad jämfört med ursprungsläget. En 
jämförelse för vanliga prover i samtliga läkarteam visar att ledtiden för Team 1 kan reduceras med 
65 %, Team 2 med 69 %, Team 3 med 54 %, Team 4 med 68 %, Team 5 med 48 %, Team 6 med 
71 %, Team 7 med 69 %, Team 8 med 63 % och Team 9 med 41 %.  
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Förteckning över förkortningar 
 
BR Bröst 
EN Endokrin 
FIFO Först in, först ut 
GY Gyn 
HE Översiktsfärg 
HU Hud 
IH Immunohistokemi 
L Liten 
LU Luftvägar/Lunga 
LY Lymfkörtlar/Lymfoida organ 
M Medel 
MN Magtarm/Nedre gastro 
MÖ Magtarm/Övre gastro 
NE Neuro 
OR Ortopedi 
S Stor 
SF Specialfärg 
SP  Prioriterat prov (snabbt prov)  
SS Storsnitt 
UR Urologi 
VP Vanligt prov 
ÖR Öron/Näsa/Hals 
ÖV Övrigt
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1. Inledning 
 

Kapitlet ger en introduktion och en bakgrundsbeskrivning till ämnet. Vidare presenterar kapitlet 
studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningar. Slutligen presenterar kapitlet rapportens 
disposition. 

 

1.1.  Bakgrund  
Enligt Hanning och Edhag (2006) påbörjades en planering för uppföljning av väntetider och köer 
på en nationell nivå år 1995, efter ett konstaterande att landstingens kännedom om patienternas 
väntetid för vård och behandling var begränsad. Insamlingen av data ansågs kräva för mycket 
resurser utan att generera ett stort resultat men samtidigt ställdes hårda krav på en bättre 
uppföljning av väntetiderna från både patienter och politiker. En särskild ”kökultur” har utvecklats 
inom vården under åren med positiva aspekter som exempelvis en enklare styrning av 
patientflöden med en effekt av minskad variation i tillgängligheten på grund av en bättre fördelning 
och utnyttjande av resurser. Enligt Arvidsson (2007) ställer patienter allt högre krav på en snabb 
leverans av sjukvården. Patienter är ofta nöjda med den svenska sjukvårdens medicinska insatser 
medan exempelvis långa väntetider listas som mindre uppskattade aspekter. 
 
Enligt Beckman Suurküla (2012) utgör patologin en central del av vårdförloppet för patienter med 
cancermisstankar. Patologin innebär att studera och urskilja förändringar i vävnader och att värdera 
såväl omfattning som orsak av sjuk vävnad. En utmärkande del av proverna som studeras utgörs 
av vävnader med misstanke om cancersjukdomar. Patologin ger sedan underlag för patientens 
diagnos och vidare behandling. Kapaciteten och kvaliteten på patologavdelningen är därför av 
största vikt för patienterna. Flera problemområden inom patologin kan konstateras, varav det mest 
framträdande är kapacitetsbristen. Kapacitetsbristen medför att patologin utgör en flaskhals i 
vården för cancerpatienter på grund av långa svarstider. När de önskade svarstiderna inte uppnås 
uppstår köer och väntetider. Ahlborg och Deppert (2016) betonar att det patienten upplever är en 
väntetid och inte en ledtid. Väntetider kan skapa oro hos patienten och leda till medicinska 
försämringar i form av exempelvis växande tumörer. Beckman Suurküla (2012) skriver att långa 
svarstider vidare resulterar i längre vårdtider än nödvändigt och stopp i vårdprocesserna, vilket 
vidare medför ett ineffektivt resursutnyttjande i vården. Ahlborg och Deppert (2016) menar att 
bristen på patologer fortsätter och att produktionen inte kan öka i samma takt som antalet 
beställningar. Enligt Beckman Suurküla (2012) behöver stora åtgärder vidtas för att lyckas förkorta 
väntetiderna inom cancerdiagnostik. Figur 1 visar patologins del av en vanlig vårdkedja.  
 

 

Figur 1. Patologins del i en vårdkedja (baserad på Beckman Suurküla, 2012). 

Laboratoriet för klinisk patologi på universitetssjukhuset i Linköping har som mål att arbeta på ett 
resurs- och ledtidseffektivt sätt för att kunna erbjuda en så kort svarstid som möjligt för 
diagnostisering. Laboratoriet arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina processer för att 
kunna reducera ledtiden i systemet (Region Östergötland, 2019).  
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1.2.  Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att kartlägga flödet samt analysera och reducera ledtiden för prover på 
Laboratoriet för klinisk patologi på universitetssjukhuset i Linköping.  Nedan listas de 
frågeställningar som studien syftar till att besvara. 
 

● Vilka processteg kan identifieras som flaskhalsar?  
● Hur kan ledtiden reduceras? 

1.3.  Avgränsningar  
Studien utförs på laboratoriet för klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Linköping vilket 
innebär att studien inte tar hänsyn till provernas flöde utanför laboratoriet. Studien avgränsas 
vidare till att enbart studera flödet för histopatologiska prover exklusive molekylärpatologiska 
analyser, akuta fryssnitt och obduktioner. I Kapitel 5.4 presenteras avgränsningar och förenklingar 
som inkluderas vid modelleringen av systemet.  
 

1.4.  Rapportens disposition  
Kapitel 2 beskriver studiens metod och inkluderar teoretisk metod och praktiskt tillvägagångssätt. 
Kapitlet beskriver de metodverktyg som användes för att samla in kvantitativ och kvalitativ 
information. Kapitlet beskriver också simulering som metod. Kapitel 3 utgör studiens teoretiska 
referensram och behandlar vårdlogistik. Kapitlet inleds med en introduktion till vårdlogistik följt 
av teori om processflödesanalys, ledtid, ledtidsanalys, kapacitetsutnyttjande och avslutningsvis om 
flaskhalsteori. Kapitel 4 presenterar en systembeskrivning och kartläggningen av det studerade 
systemet samt laboratoriets organisatoriska mål. Dessutom presenterar kapitlet processkartor och 
information om systemets samtliga processteg och studiens problembeskrivning. Kapitel 5 
beskriver studiens konceptuella modell som inkluderar mål, svar och experimentella faktorer, 
modellens innehåll samt antaganden och förenklingar. Kapitel 6 presenterar studiens 
indatamodellering. Kapitel 7 presenterar validering och verifiering av studiens konceptuella 
modell, datainsamling samt simuleringsmodell. Kapitel 8 presenterar studiens experiment och 
strategin bakom formuleringen av dem. Kapitel 9 presenterar studiens resultat av experimenten. 
Kapitel 10 presenterar en analys av resultaten som presenteras i Kapitel 9. Kapitel 11 diskuterar 
resultaten och analysen som har presenterats i studien, vidare presenteras förslag på 
vidareutveckling av simuleringsmodellen, rekommenderade implementeringar samt generella 
rekommendationer till laboratoriet.  Avslutningsvis presenterar Kapitel 12 studiens slutsatser 
genom de frågeställningar som studien syftar till att besvara. 
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2. Metod 
 

Kapitlet beskriver studiens metod och inkluderar teoretisk metod och praktiskt tillvägagångssätt.  
Kapitlet beskriver de metodverktyg som användes för att samla in kvantitativ och kvalitativ 
information. Kapitlet beskriver också simulering som metod.

 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är en metod ett redskap för att lösa ett problem och erhålla ny 
kunskap. Det finns två typer av metodiska angreppssätt, kvantitativa och kvalitativa metoder, vars 
tillämpning beror på strukturen av efterfrågad information. Enligt Patel och Davidsson (2011) 
syftar kvantitativa metoder på att mätningar utförs vid datainsamlingen och på statistiska metoder 
för bearbetning och analys medan kvalitativa metoder syftar till tolkande analyser och intervjuer. 
Patel och Davidsson (2011) menar att kvantitativa och kvalitativa metoder ofta är förenliga i 
praktiska forskningsarbeten. Enligt Björklund och Paulsson (2012) är forskarens syfte i en 
kvalitativ studie att erhålla en ökad förståelse för en specifik händelse eller problem och i en 
kvantitativ studie att erhålla mätbar eller numerisk information. Holme och Solvang (1997) skriver 
att kvalitativa undersökningar är mer flexibla i avseende av förändringar av upplägg vid upptäckta 
fel samt vid ordningsföljd och val av frågor som inkluderas. Kvantitativa metoder kräver däremot 
mer struktur och forskaren har mer kontroll vid utformning av kvantitativa metoder, i form av i 
förväg bestämda frågor. Analyser av kvantitativ information inkluderar ofta användning av 
statistiska mätmetoder. Björklund och Paulsson (2012) skriver att informationens struktur beror 
av det tillvägagångssätt som används i praktiken men att enkäter och matematiska modeller 
vanligtvis är mer lämpliga vid kvantitativa studier medan observationer och intervjuer är mer 
lämpliga vid kvalitativa studier. Enligt Eliasson (2018) kan flera olika metoder kombineras, så 
kallad Triangulering, för att förse undersökningen med olika typer av information och därmed 
skapa en mer komplett bild.  

2.1. Observation  
Observationer utfördes i samtliga processteg. I studiens inledande fas utfördes observationer för 
att skapa en bild av flödet av prover, se vilka steg som ingår i processen och få en översiktlig bild 
av hur Laboratoriet för klinisk patologi i Linköping arbetar idag.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är syftet med en observation att skapa en bild av verkligheten 
genom att titta, lyssna och fråga. Enligt Patel och Davidsson (2011) kompletterar observationer 
ofta den information som samlats in genom andra metoder. Björklund och Paulsson (2012) skriver 
att observationer kan utföras på olika sätt. Observationer kan baseras på subjektiva uppskattningar 
eller på mätningar som utförs med hjälpmedel. Observatören kan antingen studera aktiviteten 
utifrån eller delta i aktiviteten och de som blir observerade kan antingen få kännedom om 
observationen eller ej. Björklund och Paulsson (2012) menar att observationer kan möjliggöra 
insamling av relevant och objektiv information men samtidigt kräver en stor arbetsinsats. Patel 
och Davidsson (2011) skriver också att observationer är dyra och tidskrävande men möjliggör 
insamling av information från en individ som exempelvis inte har tid eller önskan att bli intervjuad. 
Enligt Sjöberg och Wästerfors (2008) utgår forskaren från sin egen förståelse i den inledande fasen 
vilket kan medföra att “fel” frågor ställs. 
 
För att undvika att “fel” frågor ställdes utfördes observationer flera gånger under studiens gång, 
dels för att komplettera material som saknas, med också för att erhålla en djupare förståelse för 
samtliga steg i processen. Vid observationerna var personalen medvetna om att de var observerade 
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och ombads i vissa processteg att förklara hur de arbetade och göra vissa uppskattningar av 
exempelvis tid och frekvens. För att erhålla objektiv och tillförlitlig information gjordes 
observationer vid flera tillfällen då olika personer arbetade i processen. Avslutningsvis verifierades 
den observerade informationen med processansvariga.  

2.2.  Intervjuer 
Under studien utfördes intervjuer kontinuerligt med processansvariga för att validera den 
insamlade datan, att processerna har tolkats på rätt sätt och att de antaganden och förenklingar som 
gjorts kan accepteras. 
 
Enligt Björklund och Paulsson (2012) syftar intervjuer till utfrågningar i olika former.  Intervjuer 
kan utföras i strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade former i grupp eller enskilt. 
Enligt Eliasson (2018) liknar den ostrukturerade intervjun ett vanligt samtal. Björklund och 
Paulsson (2012) skriver att intervjuer möjliggör insamling av primärdata som är relevant för 
studiens syfte men är tidskrävande. Enligt Patel och Davidsson (2011) är det till fördel om 
intervjuaren har förkunskaper inom det studerade området och är förberedd inför en intervju.  
 
Intervjuerna som genomfördes var ostrukturerade och liknande mer ett samtal. För att erhålla 
tillräckligt med förkunskaper om det studerade området genomfördes intervjuer först efter att flera 
observationer genomförts. För att undvika att intervjuerna blev tidskrävande hade den data som 
skulle valideras samlats i ett dokument tillsammans med frågor till respondenten.  

2.3.  Enkäter  
En enkätstudie, se Bilaga Enkät, utfördes för att erhålla en ökad förståelse för processteg 
Diagnostik.  
 
Enligt Björklund och Paulsson (2012) utgörs enkäter av standardiserade frågor och svarsalternativ. 
Svarsalternativen kan konstrueras på olika sätt och respondenten kan exempelvis besvara frågorna 
med ett ja/nej, utifrån en skala eller mer utförliga och öppna svar. Enligt Björklund och Paulsson 
(2012) kan enkäter möjliggöra en insamling av mycket primärdata utan att kräva en stor 
arbetsinsats. Beroende på lämplighet för studien kan tillvägagångssättet variera med hänsyn till 
val av respondenter, antal respondenter samt hur enkäten skickas ut, vilket exempelvis kan ske via 
e-post. Enligt Patel och Davidsson (2011) bör en enkät inte inkludera negationer, ledande frågor, 
långa frågor, dubbel-frågor, värdeladdade ord, oklara frekvensuttryck eller främmande ord. 
Björklund och Paulsson (2012) menar att risker med enkäter som metod är en låg svarsfrekvens, 
misstolkningar, kortfattade svar samt en ofullständig uppfattning om respondentens funktion.  
 
För att undvika låg svarsfrekvens genomfördes enkätundersökningen på en arbetsplatsträff för 
läkare där samtliga närvarande läkare ombads besvara enkäten. Utformningen av svarsalternativen 
var anpassade efter frågorna, där en del frågor hade ja/nej-alternativ, svar utifrån en skala eller 
efterfrågade mer utförliga svar. För att minimera risken för misstolkningar ombads dels Enhetschef 
Hanna Kävlegren ge återkoppling på frågorna som formulerats i enkäten samt fanns författarna 
tillgängliga för frågor om förtydligande medan respondenterna besvarade enkäten.  

2.4.  Litteraturstudie  
En litteraturstudie genomfördes och ligger till grund för studiens teoretiska referensram. Relevant 
litteratur till studien insamlades via databasen UniSearch. Vid sökning i databasen användes 
följande nyckelord: “Vårdlogistik”, “Healthcare logistics”, “Flaskhalsanalys”, “Bottleneck 
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analysis”, “Theory of Constraints”, “Ledtidsanalys”, “Lead time reduction”, “Simulation”, 
“Modeling”, “Discrete-event simulation”, “Input analysis”, “Output analysis”, “Verification”, 
“Validation”, “Simulation studies” och “Conceptual modeling”. I tillägg användes relevant 
litteratur från tidigare kurser.  
 
Enligt Björklund och Paulsson (2012) kan en litteraturstudie användas för att identifiera befintlig 
kunskap inom ett aktuellt område som vidare kan utgöra studiens teoretiska referensram. En 
litteraturstudie möjliggör insamling av mycket information utan att kräva en stor arbetsinsats. 
Björklund och Paulsson (2012) menar att informationen som erhålls från en litteraturstudie utgörs 
av sekundärdata eftersom det bakomliggande syftet ofta skiljer sig från syftet för den aktuella 
studien. Författaren bör därför vara uppmärksam och ta hänsyn till ofullständig eller vinklad 
information i litteraturen. Författaren bör också vara uppmärksam på att sökrutiner, som 
exempelvis sökord och databaser, kan begränsa litteraturunderlaget.  
 
Den teoretiska referensramen har använts som sekundärdata och fungerat som grund för 
formulering av de experiment som utförts i studien.  

2.5.  Datainsamling 
Den data som samlades in för studien kom delvis från datorsystemet Sympathy, där tiden för 
remissens registrering i aktiviteterna Inlämning, Nedläggning, Utskärning, Snittning, Utlämning, 
Signering och Utskick erhölls. Den data som användes var anonymiserad och inkluderade enbart 
provkoder. Datan erhölls av dataansvarig på Diagnostikcentrum som extraherade datan från deras 
databas via SQL. Validering och verifiering av den insamlade datan beskrivs i Kapitel 7. 
 
Enligt Hartman (2001) är det viktigt att datainsamlingen utförs korrekt och systematiskt. Det 
insamlade materialet utgör studiens empiriska grund som teorin sedan baseras på. Hartman (2001) 
skriver att den insamlade kvantitativa datan ska kunna generaliseras ifrån och att urvalet ska 
efterlikna den totala populationen i så stor utsträckning som möjligt, vilket kan erhållas genom 
exempelvis sannolikhetsurval som baseras på slumpmässiga urval. Urvalet kan också göras genom 
ett ändamålsenligt urval, vilket är vanliga i kvalitativa studier, där individer väljs ut baserat på 
behovet av data.  

2.6.  Simulering som metod 
Simuleringsstudien bygger på teorin som presenteras i kapitlet och följer strukturen: konceptuell 
modell, indatamodellering, validering och verifiering samt experimentering, resultat och analys.  
 
Robinson (2004) definierar simulering som “en imitation av ett system” och presenterar en lista 
med fördelar och nackdelar som förknippas med simulering som metod. De nackdelar som 
Robinson (2004) förknippar med simulering är att det kräver mycket tid, pengar, data och kunskap. 
Samtidigt menar Robinson (2004) att simulering som verktyg har många fördelar, exempelvis är 
kostnaden och tiden för att utveckla en simuleringsmodell mindre och lägre än att implementera 
förändringen i det verkliga systemet, om det verkliga systemet existerar. Ytterligare en fördel med 
simulering är möjligheten att prova olika lösningar under kontrollerade former i en 
simuleringsmodell, trots att det i verkligheten inte finns. Simulering har enligt Robinson (2004) 
dessutom flera fördelar jämfört med andra modelleringsmetoder, då få eller inga antaganden och 
förenklingar behövs så länge det finns tillräckligt med data. Dessutom är en simuleringsmodell 
enklare att förstå för någon som inte har kunskap i ämnet jämfört med exempelvis matematiska 
ekvationer eller data i tabeller. Simulering skapar förståelse för systemet och underlättar 
kommunikation eftersom animeringar och visuella hjälpmedel kan användas.   
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Brenner et.al (2010) menar att simulering som verktyg blir allt vanligare inom sjukvården. 
Styrning av vårdprocesser, undersöka resursbehov, utvärdera effektivitet i nuvarande processer, 
undersöka “tänk om”-analyser, bestämma optimallösningar och undersöka samband mellan 
variabler i systemet är exempel på analyser som Brenner et al. (2010) menar kan förbättra vård 
utförandet och i slutändan kvaliteten på vården för patienten.  

2.6.1. Konceptuell modell 
Robinson (2008) definierar konceptuell modellering som processen att övergå från ett verkligt 
system till en abstrakt modell och menar att det handlar om att skapa en förståelse för 
problemsituationen, vad som ska modelleras och hur modelleringen ska gå till. En konceptuell 
modell är en programoberoende beskrivning av systemet som ska studeras och beskriver mål, 
experimentella faktorer, svar, modellens innehåll, antaganden och förenklingar. Konceptuell 
modellering är en iterativ process och en i projektet senare validering av modellen eller svikande 
datatillgänglighet kan göra att modellen måste justeras. Enligt Robinson (2008) är konceptuell 
modellering den viktigaste biten i en simuleringsstudie och menar att en välformulerad konceptuell 
modell kommer att förenkla projektet för alla inblandade parter. Robinson (2008) diskuterar vikten 
av att hålla modellen enkel och menar att det är viktigt att inte försöka att modellera alla detaljer i 
ett system utan att det räcker med att fokusera det som gör modellen tillräckligt noggrann. 
Robinson (2008) rekommenderar att utvecklingen av modellen genomsyras av transparens och 
med fokus på användaren. Robinson (2008) presenterar fyra krav för en konceptuell modell: 
 

● Validitet besvarar frågan om modellen är rätt. 
● Kredibilitet undersöker huruvida modellen överensstämmer med verkligheten, att alla 

viktiga komponenter inkluderats och att användaren av modellen kan förstå resultatet.  
● Användbarhet används för att försäkra sig om att modellen kan användas och uppfylla sitt 

syfte.  
● Genomförbarheten kontrollerar att det finns tillräckligt med tid, resurser och data för att 

utveckla modellen.  
 
Enligt Robinson (2008) ska en simuleringsstudie alltid grundas i att ett behov av förbättring har 
identifierats. För att modellen ska kunna återspegla det verkliga systemet är det viktigt att 
modelleraren förstår situationen, vad som behöver förbättras och hur problemsituationen kan 
uttryckas. Modelleraren bör starta med att skapa en beskrivning av problemsituationen som i sin 
tur valideras tillsammans med uppdragsgivaren. För att förstå vad problemet är, måste 
modelleraren förstå systemet och Robinson (2008) rekommenderar att modelleraren ställer frågor 
och pratar med rätt personer. Problemsituationen och förståelse för den kommer att ändras under 
simuleringsstudien eftersom informationen som modelleraren måste ta fram för att skapandet av 
modellen ska vara möjligt utvecklar och klargör mycket om systemet och dess egenskaper.  
 
Enligt Robinson (2008) kan målen i ett simuleringsprojekt delas in i två typer: mål med modellen 
och mål med projektet. Mål med modellen utgör de konkreta mål som simuleringsmodellen ska 
besvara. Modellens mål bör utgå från vad organisationen vill uppnå och i sin tur kan de 
organisatoriska målen brytas ned till modellens delmål. Målen bör alltid formuleras utifrån vad 
modelleringen och användandet av modellen kan uppnå och kan uttryckas med tre komponenter: 
prestationer, mått och begränsningar. Prestationer ska besvara vad uppdragsgivaren önskar att 
uppnå med modellen exempelvis reducerad kostnad eller ökad produktion. Mått definierar 
prestationerna och kan exempelvis vara att den totala kostnaden ska minska med X kronor eller att 
den årliga produktionen ska öka med Y %. Målen ska ta hänsyn till begränsningar i 
uppdragsgivarens eller modellerarens arbete. 
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Mål med projektet utgör projektets generella mål som kan påverka simuleringsmodellen, 
exempelvis projektets tidsåtgång. Modelleraren bör ta i beaktning vad som förväntas av modellen 
efter studiens slut med hänsyn till: flexibilitet, körtid, visuella krav, användarvänlighet och 
återanvändande. 
 
När modellens mål är definierade är det dags att bestämma modellens input och output som av 
Robinson (2008) kallas experimentella faktorer och svar. Robinson (2008) rekommenderar att 
svaren definieras först, eftersom det oftast är lättare att komma på vad kunden önskar att få ut av 
modellen. Svaren ska uppfylla två syften: att avgöra när målen är uppfyllda och avgöra när och 
varför ett mål inte blivit uppfyllt. Om exempelvis målet med modellen är att öka produktionen bör 
ett av svaren vara produktionsmängd och ett annat svar bör vara utnyttjandegrad av maskiner. 
Svaren kan då avgöra om målet antingen är uppfyllt och önskad mängd har producerats, eller varför 
målet inte uppfylls, vilket kan bero på en flaskhals i produktionslinan. När modellens svar har 
bestämts bör modelleraren också bestämma hur de ska rapporteras. Robinson (2008) menar att 
alternativen är genom numeriska värden som exempelvis medelvärde, standardavvikelse, eller 
grafiska rapporter.  Experimentella faktorer är enligt Robinson (2008) det som i modellen kan 
varieras för att uppnå modellens mål och kan antingen vara kvantitativa eller kvalitativa. 
Kvantitativa faktorer kan exempelvis utgöra antalet personal, maskiner eller processtider. 
Kvalitativa faktorer kan exempelvis utgöra förändrade regler i modellen, exempelvis 
prioriteringsregler. Robinson (2008) menar att de experimentella faktorerna bör, som svaren, också 
definieras utifrån modellens mål eftersom de är grunden till att de ska uppnås. Modelleraren ska 
också definiera de experimentella faktorernas värdemängd och hur simuleringsmodellen ska 
modelleras för att de ska kunna varieras.  
 
Modellens innehåll ska enligt Robinson (2008) beskriva vad som ska inkluderas i modellen och 
utifrån det verkliga systemets systemgränser kan modellens systemgränser definieras. I modellen 
innehållet ska detaljnivån på komponenter definieras och hur komponenter i systemet beror av 
varandra. 
 
Simuleringsmodeller kan enligt Robinson (2008) byggas upp kring fyra typer av komponenter: 

● Entiteter som kan vara exempelvis produkter, kunder, information.   
● Aktiviteter som kan vara exempelvis maskinoperationer, datorer, service. 
● Köer som kan vara exempelvis förflyttningssystem, lager, väntplatser. 
● Resurser som kan vara exempelvis personal eller tillgångar. 

 
Robinson (2008) tillägger att flera komponenter kan behövas och kan då behandlas som de 
ovanstående i den konceptuella modelleringen. För att bestämma innehållet i modellen måste 
modelleraren bestämma vilka av komponenterna som ska inkluderas, Robinson (2008) 
rekommenderar en trestegsmetod: (1) Identifiera systemgränser till modellen, genom att titta på 
experimentella faktorer och svar kan modelleraren få en uppfattning om vilka delar som behöver 
ingå i modellen. (2) Identifiera samtliga komponenter i det verkliga systemet som ligger inom 
systemgränsen och framförallt de som är kopplade till en experimentell faktor eller ett svar. (3) 
Bestäm vilka av komponenterna som ska inkluderas eller exkluderas utifrån kraven på validitet, 
kredibilitet, användbarhet och genomförbarhet. Om komponenten inte behövs för att uppfylla 
något av kraven kan de exkluderas helt från modellen. Nästa steg i den konceptuella modelleringen 
är, enligt Robinson (2008), att bestämma modellens detaljnivå, vilket görs för varje komponent 
som ska inkluderas i modellen och görs tillsammans med uppdragsgivaren.  
 
Antaganden och förenklingar definieras, enligt Robinson (2008), normalt som nästa steg i den 
konceptuella modellen då de kan hittas i de komponenter och detaljer som i tidigare steg 
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exkluderats från modellen. Antaganden används där kännedom om det verkliga systemet saknas 
och förenklingar används för att göra modellen mindre komplex. När antaganden och förenklingar 
identifierats kan de graderas utifrån hur de kommer att påverka modellens svar (exempelvis stor, 
medel eller liten påverkan).  

2.6.2. Indatamodellering 
Data är enligt Robinson (2004) en central del när det kommer till att utveckla en 
simuleringsmodell. Robinson (2004) menar att mycket tid vanligtvis läggs på att ta fram en 
konceptuell modell och bygga en datormodell, men att båda är oanvändbara om det saknas data 
för att konstruera modellen. 
 
Enligt Robinson (2004) är numeriska data, som exempelvis frekvens för reparation, service, 
haverier och ankomstintensitet, viktigt i simuleringsstudier. Robinson (2004) menar också på att 
kvalitativa data, exempelvis bilder, ritningar och uppfattningar om systemet, inte får glömmas bort. 
Data ska inte blandas ihop med information, utan information definieras som data som har 
analyserats. I simuleringsstudier krävs det att modelleraren samlar in och analyserar data för att 
erhålla rätt information. 
 
Enligt Pidd (2004) kan behovet av data delas in i tre typer: kontextuell, förverkligande och 
validerande. Kontextuell data bidrar till att skapa en förståelse för problemsituationen i systemet 
och är en stor del av den konceptuella modellen. Förverkligande data används för att skapa 
datamodellen och kräver mer detaljerad nivå. Vilken data som behövs erhålls från den 
konceptuella modellen som beskriver modellens komponenter och vad som associeras med dem. 
Den validerande datan används för att kontrollera att modellen fungerar som det verkliga systemet 
tillräckligt bra vilket kan göras genom att jämföra modellens resultat med data från det verkliga 
systemet.  
 
Enligt Sargent (2007) behövs data för att konstruera den konceptuella modellen, för att validera 
den framtagna modellen samt för att slutligen utföra experiment. Det är kostsamt, tidskrävande 
och svårt att erhålla lämplig data som är korrekt och tillräcklig. Sargent (2007) skriver att det 
saknas processer för att säkerställa att datan är korrekt men föreslår att bra metoder bör utvecklas 
för att samla in och vidare hantera och testa datan genom att exempelvis identifiera och studera 
avvikande värdens riktighet. Robinson (2004) beskriver tre olika typer av data i insamlingsfasen: 
den som är tillgänglig sedan innan, den som kan samlas in och den som inte kan samlas in. För 
data som är tillgänglig sedan innan och data som ska samlas in är det viktigt att kontrollera att den 
är tillförlitlig och i rätt format. Data som inte kan samlas in kan istället uppskattas eller ses som 
experimentella faktorer och på så sätt varieras istället för att ges ett felaktigt värde. Om ingen av 
dessa alternativ fungerar måste den konceptuella modellen omstruktureras så att behovet av 
datatypen utesluts.  
 
Data som är slumpmässig och varierar oförutsett är central i simulering, Robinson (2004) beskriver 
tre sätt att hantera och inkludera variabilitet i modellen: historisk data, empiriska fördelningar eller 
statistiska fördelningar. Historisk data är en serie av händelser som vanligtvis beskriver tid för 
händelsen, händelsetyp eller varaktighet. Historisk data erhålls vanligtvis genom att data samlas 
från det verkliga systemet. Empirisk fördelning visar frekvens eller värdemängd och illustreras 
vanligtvis i histogram. Empiriska fördelningar kan erhållas genom att summera spårdata och i 
simuleringen väljs slumpmässiga värden ut ur mängden. Statistiska fördelningar representeras av 
matematiska fördelningsfunktioner. Det finns flera standardfördelningar som kan användas i 
simuleringsstudier och Robinson (2004) delar in dem i tre grupper: kontinuerliga, diskreta och 
approximativa fördelningar. Kontinuerliga fördelningar används för data som kan anta alla typer 
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av värden i värdemängden. Diskreta fördelningar används för data som kan anta specifika värden, 
exempelvis heltal, i värdemängden. Approximativa fördelningar används om data saknas. 
 
Biller och Gunes (2010) menar att ett viktigt steg i stokastisk simulering är att kunna representera 
systemets slumpmässiga indata med passande sannolikhetsfördelningar. Det finns inte någon 
generell fördelning som passar till slumpmässiga indata, utan att målet är att hitta en fördelning 
som approximerar de viktigaste karaktärerna i processen och Biller och Gunes (2010) presenterar 
följande trestegsmetod för att välja en passande fördelning till den data som finns tillgänglig: (1) 
Passande fördelningar väljs ut genom att analysera fysiska karakteristiska av processen eller 
grafisk analys. De vanligaste programvarorna för indatamodellering erbjuder flera olika 
standardfördelningar vilka är framtagna för att möjliggöra representation av olika fysiska 
processer.  (2) Värden på indatamodelleringsparametrar bestäms. När fördelningsfunktionen valts 
ut uppskattas parametrar genom att använda exempelvis minsta kvadratmetoden. (3) ”Goodness 
of fit”-test genomförs för att undersöka hur bra fördelningen visar datans karaktär, metoder som 
kan användas är exempelvis Kolomogorov-Smirnov (K-S) och Anderson-Darling som undersöker 
avvikelser i datan. ”Goodness of fit”-test bygger på hypotesprövning där nollhypotesen säger att 
den valda fördelningen är passande för datan. För att sammanfatta hypotesprövningen används en 
parameter som kallas p-värde och anger på vilken signifikansnivå nollhypotesen kan förkastas. Ett 
högt p-värde, större än 0.1, säger att den valda fördelningen är passande för datan då det är svårare 
att förkasta nollhypotesen.  
 
Funktionen Input Analyzer i Arena tillåter, enligt Rosetti (2015), användaren att hitta en 
fördelningsfunktion till en datamängd. Input Analyzer kan rekommendera den fördelning och de 
parametrar som passar bäst till den givna datamängden. Rosetti (2015) menar att hur fördelningen 
anpassas i Input Analyzer beror på hur många intervaller som väljs i histogrammet och 
rekommenderar att variera antalet intervall för att undersöka känsligheten i den valda 
fördelningsfunktionen. Input Analyzer beräknar minsta kvadratmetoden, K-S och Chi2-test för att 
avgöra vilken fördelning som är bäst anpassad. Bilaga Input Analyzer ger mer information om 
programmet som används för indatamodellering i simuleringsstudien.   

2.6.3. Modellkonstruktion 
Nästa steg i arbetet kring att ta fram en simuleringsmodell är att gå från en konceptuell modell till 
en datormodell, Robinson (2004) delar in processen i tre steg: designa, koda och dokumentera 
modellen. Robinson (2004) menar att i designfasen ska modelleraren börja med att fundera på hur 
den konceptuella modellen kan översättas till en datormodell i den programvara som ska användas 
i projektet. Modellen bör byggas med fyra aspekter i åtanke: tid för kodning, förståelse för koden, 
flexibilitet i koden och kodens exekveringstid. Robinson (2004) menar att en avvägning mellan 
dessa fyra aspekter krävs, för att exempelvis skapa en kod som är enklare att förstå behöver koden 
eventuellt ha en längre exekveringstid. Robinson (2004) menar att modellens design bör innehålla 
en förteckning över modellens komponenter, variabler, attribut och logik. Hur designen utformas 
och beskrivs beror på den valda programvaran.  
 
I nästa fas ska modellen skapas i den använda programvaran, Robinson (2004) rekommenderar att 
processen delas upp i etapper och utförs enligt följande tre aktiviteter: kodning, testning och 
dokumentation. Robinson (2004) menar att genom att utföra kodningen sekventiellt och testa 
modellen under tiden gör att modellen utvecklas på ett säkrare sätt där eventuella fel kan upptäckas 
tidigt.  Robinson (2004) rekommenderar att modelleraren håller isär data, kod och resultat.  
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Genom att separera experimentella faktorer, data och modell behöver användaren inte ha insikt i 
modellens kod eller ha förståelse för den använda data. Robinson (2004) menar att de flesta 
simuleringsprogram idag kan kopplas till databaser och kalkylblad. 

2.6.4. Verifiering och validering 
Robinson (2004) menar att en simuleringsmodell som inte är validerad och verifierad inte är 
trovärdig. För att modellen ska ge resultat som går att lita på är det viktigt att modellen testas 
kontinuerligt under hela processen.  
 
Balci (1998a) definierar verifiering som “bygga modellen rätt”, det vill säga att modellen har gått 
från konceptuell modell till färdig datormodell och fungerar som tänkt och ger tillräckligt bra 
resultat. Balci (1998a) definierar validering som “bygga rätt modell”, det vill säga att modellen 
fungerar i enlighet med det verkliga systemet som den ska representera. Robinson (2004) menar 
att det finns sätt som en modell kan valideras på:  
 

● Validering av konceptuell modell undersöker att det innehåll, antaganden och förenklingar 
som tagits fram ger en tillräckligt tillförlitlig för studiens syfte.  

● Validering av data undersöker att det finns tillförlitlig data för samtliga delar som ska 
simuleras. 

● “Vit låda-validering” handlar om att avgöra om delarna (på mikronivå) som ingår i 
modellen motsvarar det verkliga systemet med tillräckligt hög noggrannhet.  

● “Svart låda-validering” handlar om att se modellen ur ett makroperspektiv efterliknar det 
verkliga systemet.   

● Validering av experiment undersöker så att modellens experiment utförs på ett sätt som 
medför att tillförlitliga resultat erhålls.  

 
Sargent (2007) presenterar ett antal metoder för att verifiera och validera modellen och menar att 
vanligtvis används en kombination av flera metoder:  
 

● Animering då modellen kan undersökas grafiskt genom att följa entiteternas väg i systemet. 
● Degeneringstest då modellens beteende testas genom att medvetet välja värden på 

parametrar, exempelvis om ankomstintensiteten är högre än arbetstakten bör kön innan 
processen växa.  

● “Face validity” då en person med kunskap om det verkliga systemet avgör om modellens 
beteende är rimligt.  

● Validering med historiska data då en del av den data som insamlats sparas och används för 
att undersöka om modellen agerar som det verkliga systemet.  

● Händelsevaliditet då antalet händelser som förekommer i modellen jämförs med det 
verkliga systemet.  

● Visualisering av värdet på olika prestandamått visuellt visas medan modellen körs för att 
säkerställa att de beter sig som önskat.  

 
Enligt Balci (1998b) är det inte möjligt att testa simuleringsmodellen fullständigt på grund av tids- 
och kostnadsbegränsningar. Syftet med att testa modellen bör därför vara att öka förtroendet för 
modellens kredibilitet i den utsträckning som krävs för att uppfylla studiens mål.  
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2.6.5. Experiment och analys av utdata 
Under experimenteringsfasen är målet, enligt Robinson (2004), att få en bättre förståelse för hur 
det verkliga systemet fungerar och hitta sätt att förbättra det. För att lyckas med det menar 
Robinson (2004) att det finns två viktiga aspekter att ta hänsyn till: det första är att försäkra sig om 
sig om att modellens resultat är tillförlitliga och det andra är att se till att sökandet efter 
förbättringar sker på ett effektivt sätt.  
 
En simuleringsmodell kan enligt Robinson (2004) vara aningen terminerande eller icke-
terminerande. En terminerande modell har en naturlig slutpunkt, det kan exempelvis vara att 
banken stänger, lunchrasten är slut eller produktionsschemat är avklarat. För en icke-terminerande 
modell saknas en naturlig slutpunkt, det kan exempelvis vara en akutmottagning som arbetar 
dygnet runt. I en icke-terminerande simuleringsmodell behöver modelleraren bestämma hur länge 
modellen ska köras. Simuleringsmodellens utdata kan vara antingen vara obestående eller i 
jämvikt. Det vanligaste är enligt Robinson (2004) att utdatan är obestående och det innebär att 
utdatans värden förändras. Icke-terminerande simuleringar strävar enligt Robinson (2004) oftast 
mot ett jämviktsläge där variationen sker kring en viss fördelning. Innan jämviktsläget infunnit sig 
är utdatan obestående och det kan resultera i felaktiga resultat om analysen börjar innan. För att 
hantera dessa fel rekommenderar Robinson (2004) att en uppvärmningsperiod eller 
begynnelsevillkor införs. För att modellen ska hamna i ett realistiskt tillstånd måste 
uppvärmningstiden vara tillräckligt lång och rekommenderar flera metoder för att bestämma tiden: 
 

● Grafiska metoder bygger på att analysera grafiska utdata.  
● Heuristiska metoder bygger på olika antaganden och regler.  
● Statistiska metoder bygger på statistiska principer. 
● Hybrida metoder bygger på en kombination av metoderna.  

 
Robinson (2004) skriver att den enklaste metoden för att bestämma uppvärmningstiden är att 
studera en tidsserie av simulerings utdata för att avgöra när simuleringen strävar mot ett 
jämviktsläge. Enligt Robinson (2004) bör det genomsnittliga medelvärdet för minst fem 
replikationer betraktas. Vidare bör en separat tidsserie för modellens olika svar betraktas, då 
tidsåtgången innan ett jämviktsläge uppnås kan variera för olika svar, varav den längsta tiden bör 
väljas som simuleringens uppvärmningstid. Enligt Kelton et al. (2010) bör flera replikationer köras 
när uppvärmningstiden ska bestämmas för att inkludera variation. Kelton et al. (2010) föreslår att 
tio replikationer kan användas för detta syfte. 
 
Robinson (2004) presenterar metoder för att bestämma antalet replikationer och hur länge 
modellen ska köras, metoderna finns till för att kunna försäkra sig om att tillräckligt mycket utdata 
har erhållits och tillräckligt säkra analyser kan göras med modellen. För att bestämma antalet 
replikationer presenterar Robinson (2004) tre metoder: (1) en tumregel som säger att tre till fem 
replikationer bör användas (Law & McComas 1990). (2)  en grafisk metod som bygger på att det 
ackumulerade medelvärdet från flera replikationer läggs in i ett diagram och antalet replikationer 
som krävs för att grafen börjar efterlikna en rät linje väljs. (3) en metod som bygger på 
konfidensintervall som ger en uppskattning var medelvärdet för datan borde ligga. Ekvation 1 
beräknar konfidensintervall, där � motsvarar medelvärdet, � är antalet replikationer, � 
är standardavvikelse,  �津貸怠,怠貸底 態斑 är värdet från t-fördelningen vilket baseras på frihetsgrader (� 伐な) och signifikansnivå (�) �� 噺 � 罰   �津貸怠,怠貸底 態斑 ∗ �√� 

1 
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För att beräkna antalet replikationer används Ekvation 2, där �待 är första antalet replikationer, ℎ待  
motsvarar halva konfidensintervallet med �待 replikationer och ℎ är det önskade halva 
konfidensintervallet. Istället för att köra flera replikationer menar Robinson (2004) att en längre 
körning kan utföras.  � ≅ �待 ∗ ℎ待態ℎ態 

2 

Nästa del i experimenteringsfasen är enligt Robinson (2004) att bestämma scenarier för att hitta 
en lösning eller förbättring till problemsituationen i det verkliga systemet. Robinson (2004) 
definierar ett scenario som en körning av modellen med en viss uppsättning av experimentella 
faktorer. Experiment kan köras interaktivt, då simuleringen körs med animering så att flaskhalsar 
eller andra faktorer som kan förbättras kan identifieras visuellt. Robinson (2004) rekommenderar 
att interaktiva experiment används för att skapa förståelse för systemet och för att identifiera 
faktorer som kan förbättra systemet. För att undersöka om dessa faktorer har signifikant skillnad 
för systemet bör experiment utföras med funktionen “Batched Run”, vilket förkortar körtiden 
eftersom modellen kan köras utan animering. 
 
Enligt Løvås (2006), är T-test det vanligaste sättet att jämföra data ur två grupper och menar att 
det finns en variant för parvis ordnade och en för icke-parvis ordnade datauppsättningar. Icke-
parvis ordnat T-test går, enligt Løvås (2006), ut på att jämföra värden från två slumpmässiga 
grupper. �沈 och �沈  utgör mätvärden från de båda grupperna och för att kunna genomföra ett icke-
parvis ordnat T-test måste X och Y vara oberoende varandra samt att X-variablerna är oberoende 
varandra, normalfördelade och med väntevärde �怠 och standardavvikelse �怠. För Y-variablerna 
gäller samma villkor med väntevärde �態 och standardavvikelse �態. Syftet med hypotesprövningen 
är att undersöka en eventuell skillnad mellan gruppernas väntevärden. Nollhypotesen och 
mothypotesen kan därför formuleras: 
 �待: �怠 噺 �態        �怠: �怠 塙 �態 
 
Skillnaden mellan gruppernas väntevärde kan denoteras som D och ett stort D ger incitament att 
förkasta nollhypotesen. Løvås (2006) menar att variansen för D måste undersökas för att veta om 
D klassas som stort eller litet. Vanligtvis är standardavvikelsen för grupperna okänd och om 
grupperna är små kan en lösning endast erhållas om variansen för grupperna är lika. Ekvation 3 
beräknar då en sammanvägd varians med estimatorerna �怠 och �態 för grupperna.  

 �椎態 噺 岫�怠 伐 な岻�怠態岫�態 伐 な岻�態態�怠 髪 �態 伐 に  

3 

Løvås (2006) menar att för två lika stora grupper blir den poolade variansen densamma som 
medelvärdet av gruppernas varianser och för två grupper som är olika blir den poolade variansen 
istället ett vägt medelvärde av gruppernas varianser. Om det visar sig att nollhypotesen stämmer, 
blir Teststatistikan t-fördelad med �怠 髪 �態 伐 に frihetsgrader, enligt Ekvation 4. Teststatistikan 
används för att ange konfidensintervall och för att specificera hypotesprövningen.  
 � 噺 � 伐 ��椎謬 な�怠 髪 な�態

 

4 
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Løvås (2006) presenterar beslutsregler för huruvida nollhypotesen kan förkastas enligt Tabell 1.  
 

Tabell 1. Beslutsregler för T-test. 

Alternativ �待 �怠 Förkasta  �待 om 

1 �怠 判 �態 �怠 伴 �態 � 伴 �底 

2 �怠 半 �態 �怠 隼 �態 � 隼 伐�底 

3 �怠 噺 �態 �怠 塙 �態 | � | 伴 �底 態斑  

 
Parvis ordnat T-test är, enligt Løvås (2006), att föredra framför icke-parvis ordnat T-test då mer 
pålitliga resultat erhålls. Observationen har resulterat i n stycken par (�怠 , �怠), …, (�津 , �津), med 
mätvärden från de två grupperna. Differensen, �沈 ,  mellan observationerna erhålles genom att 
subtrahera  �沈 och �沈 . Løvås (2006) menar att varje observation måste vara statistisk oberoende 
för att använda ett parvis ordnat T-test, vilket kommer att resultera att differenserna �沈  kommer 
att vara oberoende varandra. Vidare antas att �沈  är approximativt normalfördelad med väntevärde �帖 och standardavvikelse �帖. Hypotesprövningen syftar till att undersöka om det är någon 
skillnad mellan väntevärdet för de olika grupperna. Väntevärdet baseras inte på medelvärde och 
varians för de enskilda grupperna, utan baseras istället på medelvärdet � och variansen  �帖態 som 
beräknas enligt Ekvation 5 och 6.  � 噺 な� 布 �沈津

沈退怠  

5 

�帖態 噺 な� 伐 な 布岫�沈 伐 �岻態津
沈退怠  

6 

Hypotesprövningen grundas, enligt Løvås (2006), på teststatistikan �, vilken är t-fördelad och 
beräknas enligt Ekvation 7. 
 � 噺  ��帖 √�板  

7 

Kelton et al. (2010) menar att de flesta simuleringsstudier går ut på att jämföra olika alternativ i 
en modell, alternativen kan bero på olika parametervärden eller olika utformning av modellens 
logik. För att en slutsats ska kunna dras krävs att de olika alternativen jämförs med statistiska 
metoder, Bilaga Analys av utdata presenterar två program som kan användas för att analysera 
utdata från simuleringsmodellen.  
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3. Teoretisk referensram  
 

Kapitlet utgör studiens teoretiska referensram och behandlar vårdlogistik. Kapitlet inleds med en 
introduktion till vårdlogistik följt av teori om processflödesanalys, ledtid, ledtidsanalys, 
kapacitetsutnyttjande och avslutningsvis om flaskhalsteori.  

 

3.1.  Vårdlogistik  
Arvidsson (2007) menar att materialflöden inom vård och omsorg inte skiljer sig från flöden inom 
exempelvis industrin. Förbättringsarbeten av kvalitet och tillgänglighet i vården, i form av 
exempelvis förbättringar av väntetider, kapacitetsutnyttjanden och effektivisering av 
patientflöden, grundas ofta av ett logistiskt tankesätt, vilket kan leda till minskade kostnader. 
Ledtiden inom vården definieras som tiden från vårdbegäran av en patient till färdig behandling.  
 
Vårdlogistik definieras, baserat på en omtolkning av logistikens definition, av Arvidsson (2007, s. 
6, 15) som 

...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.[...] Vårdlogistik omfattar 
att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera alla aktiviteter på 
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. 

Brenner et al. (2010) menar att det är viktigt att analysera patientflöden då en överbeläggning kan 
resultera i bland annat långa väntetider, försenad behandling, lågt genomflöde och överbelastad 
personal. Enligt Villa et al. (2014) visar tidigare studier att en bristfällig hantering av patientflöden 
orsakas av bland annat felaktigt kapacitetsutnyttjande, köer, förseningar samt variation av 
arbetsbelastning.  

3.2.  Processflödesanalys 
Enligt Liker och Meier (2006) är processer, där metoder för förbättring inte har applicerats, ofta 
instabila, vilket innebär att de inte har en jämn produktionsförmåga över tiden på grund av att 
variationer förekommer i processen. Variationer i processen kan orsakas av många faktorer, som 
exempelvis haverier i maskiner, produktion av defekter, eller en varierande tidsåtgång för 
utförandet av en process. Liker och Meier (2006) menar att instabila processer kan identifieras 
genom exempelvis en stor variation i antal producerade produkter, frekvent omfördelning av 
resurser, varierande och slumpmässiga storlekar på partistorlekar eller antal produkter i arbete samt 
ett obefintligt eller ojämnt flöde.  
 
Enligt Oskarsson et al. (2006) är kunskap om den nuvarande processen ett krav för att veta om en 
potentiell förändring medför en förbättring av processen och en kartläggning av material- och 
informationsflöden utgör det första steget i en nulägesbeskrivning. Enligt Liker och Meier (2006) 
kan slöseri identifieras i en process genom att kartlägga processens aktiviteter, vilket ofta 
identifierar att processen består av mer slöseri än värdeskapande aktiviteter. Enligt Olhager (2013) 
går metoden ut på att varje arbetsaktivitet granskas med frågeställningar som exempelvis hur 
länge, hur, vem, var och varför. I en flödeskartläggning identifieras, enligt Oskarsson et al. (2006), 
de aktiviteter, lagerpunkter, avdelningar och personer som förekommer i processen samt 
alternativa flödesvägar.  Enligt Olhager (2013) ritas olika aktivitetskategorier i diagram och 
scheman med olika symboler. Enligt Oskarsson et al. (2006) kan flödeskartläggning ske på olika 
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sätt med symboler för att illustrera exempelvis utförande, beslutspunkter, lager, datorsystem, 
materialflöde och informationsflöde, se Figur 2. Utförande syftar till förädlande operationer i 
exempelvis produktionen, en aktivitet som kan vara icke-förädlande, exempelvis en 
ankomstkontroll eller en avdelning, beslutspunkter syftar till alternativa flödesvägar och lager 
syftar till exempelvis produktionsbuffertar, materialförråd eller färdigvarulager. Olhager (2013) 
menar att aktivitetskategorin för lager även syftar till objektets köande eller väntan. 

 
 

 
Figur 2. Illustration av symboler vid flödeskartläggning (Baserat på Oskarsson et al. 2006). 

 
  

Olhager (2013) skriver att den fysiska layouten bör anpassas efter hur produkten tillverkas för att 
erhålla kortare och enklare transportvägar och därmed även kortare genomloppstider. Målet är att 
skapa ett så rakt och enkelriktat flöde som möjligt från inleverans till utleverans.  
 

3.3.  Ledtid 
Enligt Oskarsson et al. (2006) är tidsreduktion ett högprioriterat mål, vilket kan resultera i bättre 
leveransservice och lägre kostnader. Leveransservice kan delas upp i så kallade 
leveransserviceelement, vilket inkluderar bland annat ledtid. Ledtiden av en process beskrivs som 
tiden från behovsinitiering till orderuppfyllande, vilket kan mätas genom att tiderna registreras. En 
process utgörs ofta av mindre order- och leveransprocesser och därmed även av flera ledtider.  
Arvidsson (2007) menar att ledtiden omfattar tiden för en kundorderprocess, vilken kan inkludera 
aktiviteter som exempelvis ordermottagning, orderbehandling och produktion. Oskarsson et al. 
(2006) definierar genomloppstiden som tiden ett ärende eller en produkt förbrukar för att ta sig 
igenom ett flödesavsnitt, vilken kan variera för olika produkter eller ärenden. Beroende på önskad 
nivå av tidmätning kan en genomloppstid inkludera flera order- och leveransprocesser och därmed 
flera ledtider, alternativt kan en order- och leveransprocess, det vill säga en ledtid, bestå av flera 
genomloppstider. Genomloppstiden kan beräknas för såväl aktiviteter, exempelvis ett specifikt 
produktionsavsnitt, som för lager. Genomloppstiden för aktiviteter kan identifieras genom 
tidmätning av aktivitetens början och slut, vilket kan göras manuellt eller ske automatiskt, då 
hanteringen av en order inrapporteras i ett system. 
 
Enligt Oskarsson et al. (2006) mäter företag vanligtvis inte samtliga ledtider regelbundet utan 
studerar dem enbart vid behov och en del företag identifierar standardtider för olika aktiviteter.  
Enligt Olhager (2013) kan en arbetsmätning utföras för att identifiera standardtider i produktionen 
för både ställtider och stycktider, vilket vidare kan användas för kapacitetsplanering. 
Standardtiderna bör vara så korrekta som möjligt, då felaktiga tider leder till att kapacitetsbehovet 
under- eller överskattas. Arbetsmätningen kan exempelvis göras genom en tidsstudie, där 
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utförandet av operationsstegen studeras och tid mäts med hjälp av exempelvis stoppur. Enligt 
Bicheno (2008) är ledtid en funktion av variation i ankomst och process samt utnyttjandet av 
befintliga kapaciteter.  

3.3.1. Ledtidsanalys 
Oskarsson et al. (2006) menar att syftet med en ledtidsanalys är att förkorta den totala tiden av ett 
informations- eller materialflöde genom en analys och identifiering av alternativa lösningar. 
Arvidsson (2007) menar att en ledtidsanalys av en kundorderprocess kan utföras med syfte att 
identifiera vilka led som ingår i processen och deras tidsåtgång, vilken sedan delas in i en aktiv, 
värdeskapande, tid eller en passiv, icke-värdeskapande, tid. Oskarsson et al. (2006) klassar 
utförande av aktiviteter, exempelvis montering, transport och inlagring i datorsystem, som aktiv 
tid medan passiv tid i ett flöde är när ett ärende eller en produkt väntar på behandling i kö i en 
buffert framför exempelvis en maskin eller i inkorgen. Det av största vikt att reducera den passiva 
tiden, som nästan alltid utgör den största delen av ett flödes totala tid. Alternativa lösningar kan 
erhållas genom att utgå ifrån praktisk kunskap hos exempelvis personal i organisationen eller 
genom att applicera generella principer för tidsreduktion, vilka inkluderar eliminering, förenkling, 
integrering, parallellisering, synkronisering, förberedning och kommunicering. Principen 
eliminering går ut på att eliminera aktiviteter som inte tillför något värde, exempelvis dubbelarbete. 
Förenkling går ut på att göra aktiviteter mindre komplexa, integrering går ut på att koppla samman 
aktiviteter som i nuläget utförs separat, parallellisering går ut på att parallellisera oberoende 
processer som i nuläget utförs sekventiellt, synkronisering går ut på att eliminera eller reducera 
väntetiden mellan aktiviteter genom att påbörja nästkommande aktivitet direkt, förberedning går 
ut på att aktiviteter kan påbörjas direkt utan att behöva invänta nödvändigt material och därmed 
undvika ett bromsat flöde, kommunicering innebär att kommunikationen effektiviseras. 
 
Liker och Meier (2006) menar att en ledtidsreduktion bör inledas med en eliminering av icke-
värdeskapande slöseri i aktiviteter, vilket utgör grunden i Leanfilosofin. Toyota har identifierat sju 
olika typer av slöserier som kan identifieras i processer: 
 

● Överproduktion syftar till att produktionen sker i större kvantiteter alternativt tidigare än 
behovet uppstår hos kunden, vilket inkluderar slöseri i form av överbemanning, lagerhållna 
produkter och transporter. 

● Väntan syftar till att personal blir stillastående som orsakas av flaskhalsar, haverier och 
förseningar eller behöver vänta in exempelvis automatiserade maskiner, verktyg eller 
nästkommande processteg. 

● Transporter syftar till förflyttning av färdiga produkter och material mellan processer eller 
lager samt förflyttning av produkter i arbete inom en process. 

● Överarbete eller Omarbete syftar till produktion av högre kvalitet än efterfrågat alternativt 
utförande av onödiga steg i produktionen samt produktion av bristfällig kvalitet. 

●  Lager syftar till överskott av exempelvis färdiga produkter eller produkter i arbete, vilket 
skapar längre ledtider, fler transporter och förseningar. 

● Onödig rörelse syftar till all rörelse anställda gör i tillägg till värdeskapande tid, 
exempelvis gång, letande och staplande av produkter. 

● Defekter syftar till produktion eller korrektion av bristfällig kvalitet samt inspektion, vilket 
medför slöseri av tid och resurser. 

 
Liker och Meier (2006) identifierar även en ytterligare icke-värdeskapande aktivitet vilket är 
outnyttjad kreativitet hos medarbetare som syftar till att medarbetare inte engageras eller kommer 
till tals och därmed förloras värdefulla kunskaper som hade kunnat resultera i förbättringar. 



 
 
 

17 
 

3.3.2. Lean sjukvård 
Brandt (2013) menar att verksamhetsutveckling är viktigare än någonsin och att svensk sjukvård 
måste bli bättre på att utnyttja de resurser som verksamheten redan har. Grundprincipen i Lean, 
enligt Brandt (2013), är att identifiera värdefulla delar i ett flöde genom att ifrågasätta och utmana 
de rutiner och föreställningar som finns i verksamheten. Brandt (2013, s.21) definierar Lean 
sjukvård som en sjukvård som 
 

gör precis vad som är nödvändigt och bevisat värdeskapande för patienten, så enkelt som 
möjligt, på rätt vårdnivå och med ett minimum av avvikelser och komplikationer; inte har 
några väntetider för patienter eller medarbetare; samlar resurser och material kring 
patienten, med minsta nödvändiga lager; har väl anpassade resurser, med en så jämn 
belastning som möjligt; använder medarbetarnas kreativitet för att utveckla 
verksamheten.  

 
Brandt (2013) menar att Lean-filosofin har identifierat tre hinder för effektiva flöden: slöserier, 
ojämnhet och överbelastning. I verksamhetsutveckling som baseras på Lean bör samtliga hinder 
minimeras. Toyotas slöserier (se Kapitel 3.3.1) kan enligt Brandt (2013) återfinnas även i 
sjukvården.  Överproduktion kan syfta till att hantera ett fall på för hög vårdnivå med ett onödigt 
högt resursanvändande. Väntan på provsvar är ett vanligt förekommande problem i svensk 
sjukvård och kan resultera i att medicinska tillstånd förvärras och skapar onödigt lidande för 
patienten. Rörelse handlar om att onödig förflyttning sker mellan platser där arbetsuppgifterna 
utförs med syfte att hämta eller lämna material. Fel som kräver rättelse är aktiviteter som behöver 
kompletteras eller göras om, vilket utnyttjar resurser på ett icke-värdeskapande sätt.  
 
Ojämnhet i ett flöde resulterar, enligt Brandt (2013), i att resurser inte kan användas på ett optimalt 
sätt. Om flödet av patienter överstiger det förväntade flödet uppstår en överbelastning av de 
planerade resurserna vilket leder till att köbildning skapas medan ett mindre patientflöde leder till 
oanvända resurser. Brandt (2013) menar att variationer i sjukvårdens flöden kan vara spontana och 
svårförutsägbara vilket medför svårigheter vid planering. Ojämnhet i flöden orsakas dock ofta av 
en bristande resursplanering. 
 
Brandt (2013) menar att överbelastning i ett flöde riskerar att skapa slöserier som exempelvis 
väntan, transport och rörelse. Överbelastade flöden bidrar till en ökad stressnivå och därmed ökar 
risken för att göra fel i processen.  

3.4.  Kapacitetsutnyttjande 
Olhager (2013) definierar kapacitetsbehovet hos en produktionsresurs som dess planerade 
arbetsmängd under en specifik tidsperiod medan kapacitetsutnyttjandet visar hur stor del av 
kapaciteten som användes. Resursens kapacitet definieras som total möjlig arbetsmängd under en 
specifik tidsperiod. Enligt Olhager (2013) är det viktigt att reducera systemets variabilitet i så stor 
utsträckning som möjligt för att skapa en bättre relation mellan kapacitetsutnyttjandet och ledtiden. 
Önskvärda faktorer inkluderar bland annat en konstant tillverkningstid för samtliga produkter 
genom hela processen, en jämn efterfråga, en jämn ankomstintensitet samt frånvaro av ställtider. 
Olhager (2013) menar att ett fullt kapacitetsutnyttjande kan erhållas om samtliga faktorer är 
uppfyllda och om produkterna förflyttas i partistorlekar om en produkt, men att variabilitet och 
obalanser förekommer i praktiken.  Enligt Landstingsförbundet (1998) kan köer och väntetider 
inom hälso- och sjukvården minska genom en ökad tillgänglighet där exempelvis kapaciteten ska 
matcha efterfrågan. De koncept som diskuteras är bland annat att bemanningen ska anpassas till 
det förväntade behovet på ett flexibelt sätt i form av styrning till överbelastade delar av systemet, 
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insättning av extra insatser för att eliminera en ackumulerad kö samt identifiering och eliminering 
av flaskhalsar.  

3.4.1. Flaskhalsanalys 
Landstingsförbundet (1998) definierar en flaskhals som ett processteg där tillgänglig kapacitet inte 
motsvarar efterfrågan och skriver att en flaskhals identifieras genom att arbete staplas eller att 
människor väntar. Enligt Goldratt och Cox (1993) utgörs en flaskhals av en resurs vars kapacitet 
motsvarar eller understiger ställda krav medan en icke-flaskhals utgörs av en resurs vars kapacitet 
överstiger de ställda kraven. Zhong et al. (2019) definierar en flaskhals som en begränsning eller 
hinder i ett system och menar att en förbättring av ett flaskhalsmoment och dess faktorer leder till 
den största totala prestationsförbättringen. Wang et al. (2012) menar att flaskhalsen beskrivs 
begränsa systemets prestanda i den största utsträckningen och att en förbättring av det processteg 
som utgör en flaskhals medför den största förkortningen av vistelsens längd jämfört med en 
förbättring av övriga processteg. Enligt Bicheno (2008) kan en flaskhalsanalys göra det möjligt att 
identifiera kritiska resurser, vilket vanligtvis är de resurser som är tyngst belastade eller delen av 
processen som tar längst tid. När flaskhalsen har kartlagts kan dess orsak identifieras.  
 
Enligt Olhager (2013) begränsar flaskhalsresursen flödet genom verksamheten och hela 
värdekedjan. Flaskhalsen begränsar produktionens kapacitet och utgörs vanligtvis av en maskin 
men kan också utgöras av exempelvis tillgången på råvaror. En flaskhals, som är den styrande 
resursen i produktionen, bör alltid utnyttjas maximalt och får inte vara stillastående, exempelvis i 
brist på produkter att bearbeta. Bicheno (2008) skriver att en buffert av produkter inom ett 
tillverkningssystem skulle motsvaras av en kö av kunder framför en flaskhals i ett servicesystem. 
Servicesystem bör därför fokusera på att maximera användandet av systemets flaskhals utan att 
orsaka fördröjning för kunderna vilket kan erhållas genom att minimera systemets variation. Enligt 
Bicheno (2008) bör åtgärder inkludera minskning av onödig variation genom att minska slöseri 
och förhindra misstag samt utjämning av behov. Enligt Bicheno (2008) bör storleken på 
kapaciteten planeras med hänsyn till variationer i ankomsttider och betjäningstider, vilket kan 
reguleras med exempelvis en kö, en buffert med extra kapacitet eller resurser med tillfällig 
flexibilitet som kan allokeras till områden som utsätts för en stor belastning.  
  
Olhager (2013) skriver att övriga resurser i produktionssystemet måste anpassa produktionstakten 
efter flaskhalsen, då en högre produktionstakt i resurser före flaskhalsen medför stora lagernivåer. 
En fördelaktig placeringen av flaskhalsen beskrivs vara i flödets början för att undvika 
kösituationer i operationer före flaskhalsen. En flaskhals längre ifrån början av flödet medför 
däremot en mindre förutsägbar ledtid, vilket beskrivs kunna kontrolleras av en konstant tidsbuffert 
framför flaskhalsen. Olhager (2013) menar att materialet som når en flaskhals alltid bör ha passerat 
en kvalitetskontroll för att undvika slöseri i form av bearbetning av defekt material samt bör en 
dyr resurs i produktionssystemet utgöra flaskhalsen. 
 
Enligt Olhager (2013) finns det ofta behov av att öka flaskhalsens kapacitet, vilket även möjliggör 
ett ökat utnyttjande av övriga resurser i produktionssystemet. Resultatet blir en ökad 
produktionsvolym till en lägre tillverkningskostnad per produkt. En eliminering av en flaskhals 
resulterar ofta i att en ny flaskhals identifieras i systemet och därför är eliminering av flaskhalsar 
är en iterativ process. 
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3.5.  Ledtid inom patologi 
Innan vävnadsprover kan studeras och diagnostiseras krävs preparering av proverna på 
patologavdelningen, vilket utförs av biomedicinska analytiker (BMA). Preparering av 
vävnadsprover och analys är två av delarna som ingår i patologins kvalitetssäkring, tillsammans 
med bland annat hantering, arkivering och kommunikation med kliniker.  Vävnadsproverna 
ankommer till patologavdelningen, antingen ofixerade eller fixerade i formalin, från handläggande 
mottagning eller operationsavdelning. Enligt Luoto (2018) ska proverna, beroende på vävnadens 
storlek, alltid fixeras i 24 till 72 timmar innan nästa steg i processen kan utföras. En läkare eller 
biomedicinsk analytiker skär sedan ut de bitar av provet som ska undersökas. Enligt Beckman 
Suurküla (2012) placeras de utskurna bitarna, samt mindre bitar av prover från misstänkta tumörer 
som inte skärs ut, därefter i små dosor av plast.  Luoto (2018) skriver att proverna genomgår en 
dehydrering som eliminerar vattnet i vävnaden och tillsätter ett lösningsmedel. Tidsåtgången i 
dehydreringsmaskinen är, beroende på vävnadens storlek, fyra till 48 timmar. Vävnaden bäddas 
därefter in i paraffin och snittas i mikrotom i tunna skivor som placeras på objektglas. Slutligen 
behöver proven färgas med en översiktsfärg som framhäver cytoplasma och kärnor. Vissa prover 
kräver specialfärgning (SF), molekylärbiologiska analyser eller immunohistokemi (IH), i vilket 
antikroppar som binder till specifika antigen används.  
 
Beckman Suurküla (2012) poängterar att preparationen av vävnadsproverna är tidskrävande av 
tekniska skäl men att 90 % av de inkommande proverna skulle kunna besvaras inom 48 timmar 
om processen enbart styrdes av tekniska skäl. Den accepterade tidsåtgången för bortopererade 
cancerprover är i nuläget att 50 % ska besvaras inom en vecka och samtliga prover ska besvaras 
inom två veckor. 
 
Utvecklingen av förbättrade metoder inom diagnostiken ställer högre krav på 
laboratoriespecialisterna. Metoder inom IH har möjliggjort en patientanpassad behandling men har 
på tio år dubblerat analyserna för varje vävnadsprov. 

3.5.1. Automatisering och digitalisering inom patologi 
Enligt Beckman Suurküla (2012) kan kapaciteten och effektiviteten inom patologin ökas genom 
att automatisera rutinuppgifter och därmed avlasta personalen och samtidigt förenkla åtgärden av 
kvalitetsbrister. Patologlaboratorier har genomgått en ökad automatisering under de senaste åren. 
De flesta laboratorier har automatiserade metoder i processtegen Dehydrering, Bäddning och 
Färgning. Utvecklingsprojekt arbetar med att ta fram automatiserade metoder för processteg 
Snittning med fördelar som en ökad produktionstakt, en bättre arbetsmiljö och resultat med en 
ökad reproducerbarhet.  
 
Beckman Suurküla (2012) skriver att den digitala tekniken också har möjliggjort att proverna kan 
scannas in vilket medför många fördelar som exempelvis möjlighet till granskning på distans och 
en förbättrad ergonomi för patologerna. Dessutom skapas en möjlighet till datoriserad bildanalys, 
bildbanker som kan användas i undervisningssyfte, konsultationer med specialister samt kan flera 
bilder granskas och jämföras med varandra samtidigt. En digitalisering kan minska behovet av att 
spara de fysiska glasen av färdigdiagnostiserade prover som idag sparas ned i biobanker. 
Scannerhastigheten är dock en begränsande och tidskrävande faktor. I nuläget kan scanners 
generera bilder med en förstoringsgrad på 200 eller 400 gånger. Ju högre upplösning som 
efterfrågas, desto längre tid krävs vid inscanningen. Kapacitetsbegränsningen kan dock ökas 
genom en användning av flera parallella scanners. Fördelen med granskning i mikroskop är dock 
möjligheten till att fokusera i flera skikt medan en inscannad bild enbart förekommer i ett plan. En 
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ökad digitalisering kräver såväl utrustning som IT-system med tillräcklig kapacitet. 
Kommunikationen mellan patologlaboratorier och IT-system beskrivs idag vara bristfällig. 

3.5.2. Kapacitetsbrist inom patologi 
Enligt Beckman Suurküla (2012) är patologins kapacitet inte tillräcklig. Inom 
patologverksamheten ingår patologer, BMA, sekreterare och annan stödpersonal. Flaskhalsar i 
processen kan utgöras av brist på personal, då arbetstakten och kvaliteten i processen styrs av 
kompetens och tillgång till personal i samtliga arbetsgrupper. Bristen på patologer utgör en 
flaskhals i diagnostiken av histopatologiska prover, vilket skapar långa väntetider och köproblem 
i cancervården. Flaskhalsar kan även utgöras av brist på läkarsekreterare eller förekomma i 
preparationen av vävnadsprover, i snittningen eller färgningen.  
 
Beckman Suurküla (2012) skriver att resurser som exempelvis sekreterare, transporter och städ 
utgör stödfunktioner till laboratoriets kärnverksamhet och att resurserna har suboptimerats om 
flaskhalsar förekommer trots en välfungerande kärnverksamhet. En förutsättning för att ett 
effektivt resursutnyttjande är en optimal balans mellan alla personalgrupper. Trots att digitalisering 
medför möjligheter till diagnostisering på distans, krävs preparering av vävnadsproverna vilket 
utförs i patologlaboratorierna av BMA. Fler BMA krävs i patologverksamheten än vad som finns 
tillgängligt. En förutsättning för en god rekrytering är att arbetsuppgifterna i tjänsten är anpassade 
till den kompetens som efterfrågas. Automatiseringen har medfört att arbetsuppgifter, som tidigare 
utfördes av sekreterare och administrativ personal, har tagits över av BMA och patologer, vilket 
även är effekten av en reducering av administrativ personal vid ”besparingar” samt vid brist på 
personal. På laboratorium hanterar BMA många uppgifter de är överkvalificerade för vilket 
innebär att kvalificerad arbetskraft utnyttjas på ett suboptimalt sätt. BMA hanterar exempelvis 
provmottagning och registrering, upp- och nedpackning av prover samt arkivering, vilket skulle 
kunna utföras till ett lägre pris och av högre kvalitet av annan personal som saknar BMA:s 
kompetens. Beckman Suurküla (2012) skriver att legitimerad personal därför enbart bör hantera 
arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens, då överföringar av arbetsuppgifter orsakar 
flaskhalsar i systemet. Exempelvis är sekreterarbrist en konsekvens av en minskad rekrytering och 
ett lågt antal utbildade sekreterare vilket skapar en flaskhals i systemet. På flera laboratorier 
utvecklas så kallad röststyrd diktering som kan avlasta diktatskrivning som i dagsläget utförs av 
läkarsekreterare. En långsiktig lösning kräver att fler patologer och kvalificerad stödpersonal 
utbildas. 
 
Enligt Beckman Suurküla (2012) beror kapacitetsbristen främst på bristen av patologer i Sverige. 
Ett ”klossberg” skapas av en flaskhals i prepareringen av vävnadsprover, vilket kan hanteras med 
hjälp av en välfungerande organisation med kompetens av BMA och stödfunktioner medan ett 
”glasberg” som skapas av objektglasen är ett svårare problem att hantera. I Sverige är enbart 250 
av fler än 50 000 läkare patologer och en fördubbling skulle krävas för att möta efterfrågan. Sverige 
har hälften så många patologer jämfört med befolkningsstorlek som våra grannländer i Norden och 
är i behov av en stor och snabb kapacitetsökning inom patologin för att möta patienternas krav.  
Orsaken till den otillräckliga rekryteringen av patologer är inte ett ointresse av specialiteten utan 
bland annat bristen av handledningstid av äldre patologer som istället har blivit bundna i 
produktionen, vilket vidare begränsar antalet nya specialister. För att bli patolog krävs en femårig 
specialiseringsutbildning som kräver mycket handledningstid för att läkaren som genomgår 
utbildningen efter en tid ska kunna granska och diagnostisera proverna självständigt. Beckman 
Suurküla (2012) skriver att antalet ST-läkare bör ”överrekryteras” då ett bortfall till andra 
specialiteter är frekvent förekommande. Vidare bör verksamheter försöka behålla erfarna 
patologer då erfarenheten medför möjlighet till ett snabbare arbetstempo och säkrare diagnoser.  
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Enligt Beckman Suurküla (2012) har kapacitetsbristen inom patologin även haft en negativ 
inverkan på dess stöd för utvecklings- och forskningsarbeten, vilket verksamheten är i behov av 
för att vara attraktivt ur ett utbildningssyfte och för egen utveckling. Stödfunktioner och assistenter 
används i andra länder för att hantera kapacitetsbristen för diagnostisering. 
 
Beckman Suurküla (2012) skriver att patologer ofta jämförs utifrån antalet analyser de utför vilket 
kan vara missvisande på grund av att olika preparat kräver olika stora insatser. Kraven på korrekta 
diagnoser är mycket stora, då felbedömningar kan resultera i för omfattande eller uteblivna 
behandlingar. 
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4. Systembeskrivning  
 

Kapitlet beskriver kartläggningen av det studerade systemet och presenterar dess organisatoriska 
mål. Vidare presenterar kapitlet processkartor och information om systemets samtliga processteg 
och studiens problembeskrivning. 

 
 

4.1.  Problembeskrivning 
Klinisk patologi utgör en enhet inom Diagnostikcentrum, Region Östergötlands samlade resurser 
inom laboratoriemedicin samt bild- och funktionsmedicin (Region Östergötland 2019). Klinisk 
patologi utför diagnostik, främst cancerdiagnostisering, inom histopatologi och cytologi och är 
belägen på Universitetssjukhuset i Linköping. På avdelningen för klinisk patologi arbetar omkring 
hundra medarbetare däribland patologer, cytodiagnostiker, BMA, biologer, obduktionstekniker, 
laboratoriebiträden samt sekreterare (Region Östergötland 2018). Arbetet på patologiska kliniken 
utförs teambaserat, dels i de fyra teamen: grön, gul, blå och lila baserat på provtyp (se Tabell 3, 
och dels i läkarteam 1 till 9 (se Tabell 4).  
 
Figur 3 och Figur 4 visar en övergripande respektive detaljerad processkarta över klinisk 
histopatologi, vilken inkluderar samtliga processteg i provernas flöde. Den patologiska 
verksamheten har genomgått en omfattande digitalisering sedan 2011 och har därmed introducerat 
bland annat digitala mikroskopscanners för digital granskning av vävnadssnitt med avsikt att 
erhålla en effektivare provhantering av en högre kvalitet. 
 

 
Figur 3. Övergripande processkarta av klinisk histopatologi. 
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Figur 4. Detaljerad processkarta av klinisk histopatologi. 

 
 
 

Laboratoriet för klinisk patologi har som mål att arbeta på ett resurs- och ledtidseffektivt sätt för 
att kunna erbjuda en så kort svarstid som möjligt för diagnostisering. Laboratoriet har ett behov av 
att undersöka ledtiden för enhetens processer och att vidare identifiera eventuella flaskhalsar och 
att undersöka hur förändringar i processens olika delar samt resurser kan påverka den totala 
ledtiden. Trots ett kontinuerligt effektiviseringsarbete når laboratoriet inte upp till målen för 
svarstider där snabba prover (SP) ska ges svar inom sju dagar och vanliga prover (VP) ska ges svar 
inom 14 dagar, Figur 5 presenterar medelledtiden för samtliga läkarteam i ursprungsläget och 
måluppfyllnaden.  
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Figur 5. Måluppfyllnad i ursprungsläget. 

 
Idag arbetar laboratoriet med att dynamiskt omfördela resurser till överbelastade processteg. Den 
dynamiska omfördelningen av resurser medför möjligheten att förkorta köer och därmed reducera 
ledtiden för remisserna i processteget. En risk vid omfördelningen av resurser är däremot att 
köbildning och överbelastning ofta sker även i andra processteg. Laboratoriet för klinisk patologi 
är i behov av en uppföljning av om den schemalagda grundbemanningen i de olika processtegen i 
systemet har kapacitet att hantera de inkommande remisserna utan att långa köer och överbelastade 
resurser uppstår samt att identifiera faktorer som kan reducera ledtiden för remisserna i systemet. 

4.2.  Organisatoriska mål  
Patologiska kliniken i Linköpings organisatoriska mål är att:  
 

● Bereda prover med hög kvalitet.  
● Processteg Snittningen snittar dagens inkomna klossar samma dag.  
● Utskärning av prover sker samma dag som provet har fixerats.  
● Ingen kö uppstår vid processteg Nedläggning, Färgning, Scanning och Utlämning.  
● Ha en god arbetsmiljö med medarbetare som trivs. 
● Snabba prover ska ges svar inom sju dagar och samtliga prover inom 14 dagar.  

 

4.3.  Processkartläggning 
Kapitlet ger en detaljerad beskrivning samt presenterar en processkarta av samtliga processteg som 
ingår i processen, följt av information om varje processteg. Tabell 2 presenterar en förteckning 
över symbolerna som inkluderas i processkartorna.  
  

ど
ば

なね
にな
にぱ

な に ぬ ね の は ば ぱ ひ

DAGAR

LÄKARTEAM
VP SP
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Tabell 2. Förteckning av symboler. 

Symbol Beskrivning 

 
Utförandet av en operation eller aktivitet  

 

Beslutspunkt 

 

Köer av Vanliga prover (VP) av blandade 
provkoder. Förekommer för samtliga team: Grön, 
Gul, Blå och Lila, vilka illustreras i respektive färg 
vid förekomst av separata köer 

 

Köer av Storsnitt (SS) prover av blandade 
provkoder. Förekommer för samtliga team: Grön, 
Gul, Blå och Lila, vilka illustreras i respektive färg 
vid förekomst av separata köer 

 
Köer av enbart Snabba prover (SP). Används vid 
separata köer för SP. I övriga köer prioriteras SP 
framför övriga  

 
Köer av Efterbeställningar specialfärg (EB SF) 

 
Köer av Efterbeställningar immunohistokemi (EB 
IH) 

 
Köer av samtliga prover (VP, SS och samtliga EB) 

 
Materialflöde 

 Informationsflöde 

 

Datorsystem 
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4.3.1. Inlämning  
I processteg Inlämning, se Figur 6, ankommer proverna till avdelningen placerade i burkar. Varje 
remiss, det vill säga varje ärende, kan bestå av flera burkar. Beroende på vad provet innehåller för 
typ av organ tilldelas en provkod. Exempelvis har provtyp “hud” provkoden HU. Proverna kan 
delas in i tre kategorier: liten, medel och stor vilka benämns L, M och S. Proverna i kategori L och 
M klassificeras som VP och kategori S klassificeras som SS. Samtliga tre kategorier kan vara så 
kallade SP vilka har en högre prioritet i processen och adderar ändelsen S till provkoden. Ett litet, 
SP med hud ges då provkoden HULS. I processteg Inlämning sorteras de inkommande burkarna 
som utgörs av SS prover baserat på tillhörande team i hyllor, se Tabell 3. Burkarna som utgörs VP 
sorteras på brickor. Burkarna av provtyp “hud”, vilket behandlas av det lila teamet, sorteras 
separat. Burkarna väntar i processteg Inlämning tills de är redo för nästa processteg.  
 

Tabell 3. Teamindelning och provkoder. 

Grön Blå Gul Lila 
EN - ENDOKRIN  
ENL/ENLS 
ENM/ENMS 
ENS/ENSS 
 
GY - GYNEKOLOGI  
GYL/GYLS 
GYM/GYMS 
ENS/ENSS 
 
LU - LUNGA  
LUL/LULS 
LUM/LUMS 
LUS/LUSS 
 
NE - NEUROLOGI  
NEL/NELS 
NEM/NEMS 
NES/NESS 
 
ÖR - ÖRON/NÄSA/HALS  
ÖRL/ÖRLS 
ÖRM/ÖRMS 
ÖRS/ÖRSS 
 
LY - LYMFKÖRTLAR/ 
LYMFOIDA ORGAN 
LYL/LYLS 
LYM/LYMS 
LYS/LYSS 

OR - ORTOPEDI  
ORL/ ORLS 
ORM/ORMS 
ORS/ORSS 
 
UR - UROLOGI  
URL/URLS 
URM/URMS 
URS/URSS 
 
MÖ - MAG-TARM, 
ÖVRE GASTRO 
MÖL/MÖLS 
MÖM/MÖMS 
MÖM/MÖMS 
 
ÖV - ÖVRIGT 
ÖVL/ÖVLS 
ÖVM/ÖVMS 
ÖVS/ÖVSS 

MN - MAG-TARM, 
NEDRE GASTRO 
MNL/MNLS 
MNM/MNMS 
MNS/MNSS 
 
BR - BRÖST 
BRL/BRLS 
BRM/BRMS  
BRS/BRSS 

HU – HUD 
HUL/HULS 
HUM/HUMS 
HUS/HUSS 
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Figur 6. Processteg Inlämning. 

 
 

4.3.2. Nedläggning  
I processteg Nedläggning, se Figur 7, placeras burkarna på brickorna i två olika ställ, ett för 
provtyp “hud” och ett för övriga provtyper. Proverna läggs därefter ner i klossar och väntar sedan 
på att transporteras till processteg Dehydrering. 
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Figur 7. Processteg Nedläggning. 

 

4.3.3. Utskärning 
I processteg Utskärning, se Figur 8, hämtar utskärningsteamen remisserna ur skåpet i processteg 
Inlämning enligt schemalagd tid.  Därefter skärs proverna ut, läggs ner i klossar och väntar sedan 
på att transporteras till processteg Dehydrering.  
 

 
Figur 8. Processteg Utskärning 
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4.3.4.  Dehydrering  
Klossarna hämtas från processtegen Nedläggning och Utskärning klockan 15:30 och placeras 
därefter i maskiner där de dehydreras över natten. Klossar som utgörs av VP töms ur dehydreringen 
klockan 07:00 medan SS töms vid klockan 11:00. Vid klockan 07:00 startas även en ny 
dehydrering av VP som blivit klara i processteg Nedläggning efter klockan 15:30 föregående dag, 
vilken också är klar klockan 11:00. Figur 9 illustrerar processteg Dehydrering. 

 
 

 
Figur 9. Processteg Dehydrering. 

 

4.3.5. Bäddning 
Efter att klossarna töms ur maskinerna i processteg Dehydrering transporteras de till processteg 
Bäddning, se Figur 10, där klossarna som kräver torkning placeras i ett värmeskåp i sex eller tolv 
timmar. Klossarna som inte behöver torkas placeras i kö för automatisk eller manuell bäddning. 
Därefter inbäddas klossarna och placeras på en bänk i väntan på transport till processteg Snittning.   
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Figur 10. Processteg Bäddning. 

 
 

4.3.6. Snittning  
Utanför processteg Snittning sorteras klossarna från processteg Bäddning respektive 
efterbeställningar, se Figur 11. Klossarna sorteras i fyra olika köer som utgörs av VP, SS, SP och 
EB SF samt av EB IH. Klossarna hämtas i sorteringen i en partistorlek om cirka 20 klossar, snittas 
och läggs på objektglas och placeras sedan på en bricka. När samtliga glas i partistorleken är 
snittade och placerade på en bricka, transporteras brickan med glas av typ VP, SS, SP samt EB SF 
till processteg Färgning medan glas av typ EB IH transporteras till ett separat rum för att färgas, 
se Figur 17. 
 

 
Figur 11. Processteg Snittning. 
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4.3.7. Färgning 
Alla glas förutom EB IH transporteras till processteg Färgning, se Figur 12. I Färgning placeras 
glasen i en färgningsmaskin alternativt i kö om maskinerna är upptagna. Provtypen EB SF färgas 
i en separat maskin som tar tre timmar medan övriga glas färgas i två maskiner för 
översiktsfärgning (HE). Efter färgningen behöver VP svalna och SS genomgår en hantering i form 
av manuell montering och sköljning, innan glasen placeras i rack och transporteras till processteg 
Scanning.  
 

 

 
Figur 12. Processteg Färgning. 

 

4.3.8. Scanning 
Efter processteg Färgning transporteras glasen i rack till processteg Scanning där de placeras på 
en bänk i väntan på en ledig scanner, se Figur 13. En scanner finns tillgänglig för EB IH, en för SS 
och tre för VP. I samband med att glasen scannas utförs även en kvalitetskontroll på 
scanningsbilden, vilket är inkluderat i aktiviteten Scanning. När racken med glas är färdigscannade 
placeras de på en bänk i väntan på att transporteras vidare till processteg Utlämning.  
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Figur 13. Processteg Scanning. 

 

4.3.9. Utlämning 
När glasen i racken anländer till processteg Utlämning placeras de i kö på en bänk, se Figur 14. 
Kvaliteten kontrolleras, samt utförs en kontroll på om remissen är komplett eller inte, det vill säga 
att samtliga glas i remissen har ankommit. I de fall kvaliteten är bristande skickas glasen tillbaka 
till processteg Snittning eller Scanning, beroende på typ av kvalitetsbrist. Om kvaliteten är 
godkänd men remissen inte är komplett lagerhålls glasen på en hylla i processteget tills hela 
remissen har ankommit och kontrollerats. När hela remissen har en godkänd kvalitet och är 
komplett görs en utlämning av remissen, där den markeras att den är redo för processteg 
Diagnostik. Utlämnade remisser lagerhålls på en bricka inne i processteg Utlämning tills ett par 
remisser är utlämnade och därefter placeras remisserna på en hylla i korridoren under respektive 
läkarteam. 
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Figur 14. Processteg Utlämning. 

 

4.3.10.  Diagnostik  
I processteg Diagnostik, se Figur 15, hämtar läkare från läkarteam 1 till 9, se Tabell 4, remisserna 
från respektive plats i hyllan utanför processteg Utlämning alternativt tittar på dem direkt i 
systemet och avgör om det behövs en efterbeställning eller inte. Om en efterbeställning behövs 
skickar läkaren iväg en efterbeställning digitalt och lagerhåller remissen. Om ingen 
efterbeställning krävs utför läkaren en diagnostisering direkt, annars väntar läkaren på 
efterbeställningen och utför diagnostisering först när inga fler efterbeställningar behövs. 
Diagnostisering sker antingen manuellt, digitalt eller både manuellt och digitalt. Efter 
diagnostiseringen dikterar läkaren eller skriver remissvaret själv och signerar. Därefter hamnar 
remisserna i en kö för diktatskrivning respektive utskick. 
 

 
Tabell 4. Teamindelning för läkarteam. 

Team Provkod 
1 Mag-tarm nedre gastro 

Mag-tarm övre gastro 
2 Urologi 
3 Bröst 
4 Gynekologi 
5 Endokrina organ, 

lunga, öron/näsa/hals 
6 Hud 
7 Ortopedi 
8 Lymfkörtlar/lymfoida 

organ 
9 Neurologi 
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Figur 15. Processteg Diagnostik. 

 

4.3.11. Läkarsekreterare 
I processteg Läkarsekreterare, se Figur 16, befinner sig remissvaren som dikterats av läkarna i 
föregående processteg Diagnostik i kö för diktatskrivning. Läkarsekreterarna skriver remissvaret 
och skickar därefter tillbaka dem till läkarna för signering. När remissvaren är signerade av läkarna 
hamnar de i kö i väntan på att skickas ut. De färdigsignerade remissvaren skickas därefter ut av 
läkarsekreterarna och lämnar det studerade systemet.  
 
 

 
Figur 16. Processteg Läkarsekreterare.  
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4.3.12. Efterbeställning 
Processteg Efterbeställning utförs av en läkare i processteg Diagnostik. En efterbeställning är 
antingen en EB SF eller EB IH. När en efterbeställning har gjorts placeras klossarna i kö utanför 
processteg Snittning, där remissen ska snittas på nya objektglas, se Figur 17. När klossarna är 
färdigsnittade transporteras EB SF till processteg Färgning medan EB IH transporteras till ett 
separat rum för att färgas. 
 
  

 
Figur 17. Processteg Efterbeställning. 

 
 

4.3.13. Fysisk placering av processteg 
Figur 18 illustrerar en förenklad överblick av avdelningen för Klinisk patologi i Linköping. Pilen 
illustrerar in- och utgången på avdelningen. Proverna anländer först till processteg Inlämning 
(punkt 1) och går därefter vidare till Utskärning (punkt 2) eller Nedläggning (punkt 3). Vidare går 
samtliga prover vidare till processteg Dehydrering (punkt 4) och därefter till Bäddning (punkt 5). 
Därefter transporteras proverna till processteg Snittning (punkt 10) för att sedan transporteras 
tillbaka till processteg Färgning (punkt 6). Därefter lämnas proverna av i processteg Scanning 
(punkt 9) för att sedan lämnas ut i processteg Utlämning (punkt 7). Samtliga läkare diagnostiserar 
prover utanför avdelningens gränser. Placeringen av IH-processen återfinns i punkt 8.  
 
 

 
Figur 18. Förenklad överblick av avdelningen för Klinisk patologi i Linköping 
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5. Konceptuell modell  
 

Kapitlet beskriver studiens konceptuella modell som inkluderar mål, svar och experimentella 
faktorer, modellens innehåll, uppbyggnad samt antaganden och förenklingar. 

 

5.1.  Modellens mål 
Modellen är konstruerad utifrån Laboratoriet för klinisk patologi i Linköpings organisatoriska mål 
(se Kapitel  4.2) och ska: 
  

● Beräkna remissens totala ledtid genom systemet.  
● Möjliggöra identifiering av eventuella flaskhalsar i systemet genom att studera 

utnyttjandegraden hos resurserna och den genomsnittliga kötiden samt genomsnittligt 
antal i kö till processteget.  

● Visualisera remissens flöde genom systemets processteg tillsammans med numeriska data 
av antal i kö och aktuell kötid. 

● Tilldelas attribut som stämmer överens med det verkliga systemets färg- och provkoder 
för att öka användarvänligheten. 

 

5.2.  Svar och experimentella faktorer  
Svaren som modellen ska generera är:  
 

● Remissens totala ledtid genom systemet.  
● Genomsnittligt antal i kö i respektive processteg.  
● Genomsnittlig väntetid i kö i respektive processteg. 
● Resursernas utnyttjandegrad.  

 
De experimentella faktorerna som inkluderas i modellen är:  
 

● Antal personal och schemalagda tider i samtliga processteg. 
● Antal maskiner och/eller maskinkapacitet i processteg Bäddning, Färgning och Scanning.  
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5.3.  Modellens innehåll 
Tabell 5 presenterar modellens innehåll som inkluderar komponenter i kolumn 1, huruvida 
komponenten inkluderas eller exkluderas i kolumn 2 samt en motivering i kolumn 3.  

  
Tabell 5. Modellens innehåll. 

Komponent  Inkludera/exkludera Motivering  

Entiteter  

Remiss Inkludera Svar:  
Ledtid  
Kötid  
Antal i kö  

Aktiviteter  

Maskiner 
(Dehydrering)  
   Raphael 
 
   Michelangelo  
 
   Leonardo  
    
   Donatello  

  
 
Inkludera 
 
Inkludera 
 
Inkludera 
 
Inkludera  

 
 
Svar: Utnyttjandegrad 
 
Svar: Utnyttjandegrad 
 
Svar: Utnyttjandegrad 
 
Svar: Utnyttjandegrad 

Maskiner (Bäddning) 
   Ture  
 
 
   Värmeskåp 

 
Inkludera  
 
 
Inkludera 

 
Svar: Utnyttjandegrad 
Experimentell faktor  
 
Tar 6 eller 12 timmar 
 

Maskiner (Färgning) 
   HEra  
 
 
   HErcules  
 
 
   SF 

 
Inkludera 
  
 
Inkludera 
 
 
Inkludera  

 
Svar: Utnyttjandegrad 
Experimentell faktor  
 
Svar: Utnyttjandegrad 
Experimentell faktor  
 
Antas ta 3h  

Maskiner (Scanning) 
   Lindgren  
 
 
   Ewerlöv 
 
 
   Lagerlöf  
 
 
   Hasselblad  
 
 
   Zelmerlöv  

 
Inkludera 
 
 
Inkludera 
 
 
Inkludera 
 
 
Inkludera 
 
 
Inkludera 

 
Svar: Utnyttjandegrad 
Experimentell faktor  
 
Svar: Utnyttjandegrad 
Experimentell faktor  
 
Svar: Utnyttjandegrad 
Experimentell faktor  
 
Svar: Utnyttjandegrad 
Experimentell faktor  
 
Svar: Utnyttjandegrad 
Experimentell faktor  
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Datorer 
 
Mikrotomer 
 
Mikroskop 
 
Diktafoner 

Exkludera 
 
Exkludera 
 
Exkludera 
 
Exkludera 

Finns alltid tillgängliga 
 
Finns alltid tillgängliga 
 
Finns alltid tillgängliga 
 
Finns alltid tillgängliga 

Komponent  Inkludera/exkludera Motivering  

Köer  

Kö till Nedläggning Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Utskärning  Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Dehydrering Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Bäddning Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Snittning  Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Färgning  Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Scanning  Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Utlämning  Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Diagnostik Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till 
Läkarsekreterare 

Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Kö till Utskick Inkludera Svar: 
  Kötid  
  Antal i kö 

Komponent  Inkludera/exkludera Motivering  

Resurser  

Inlämning 
Personal  

 
Inkludera 

 
Experimentell faktor 

Nedläggning  
Personal 

 
Inkludera 

 
Experimentell faktor 

Utskärning  
Personal 

 
Inkludera 

 
Experimentell faktor 

Snittning 
Personal  

 
Inkludera 

 
Experimentell faktor 

Färgning   
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Personal  Inkludera Experimentell faktor 
Scanning 
Personal  

 
Inkludera 

 
Experimentell faktor 

Utlämning 
Personal 

 
Inkludera 

 
Experimentell faktor 

Diagnostik  
Läkare  

 
Inkludera 

 
Experimentell faktor 

Läkarsekreterare 
Personal  

 
Inkludera 

 
Experimentell faktor 

Transportör  Inkludera  Nödvändig för att 
förflytta entiteter från 
processteg Bäddning till 
Snittning 

 
 
Tabell 6 presenterar de entiteter som inkluderas i samtliga processteg i modellen. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning.  

 

Tabell 6. Inkluderade entiteter med detaljnivå och tillhörande beskrivning. 

Kvantitet  
Ankomstintensitet 
Attribut  
   Provkod  
   Antal burkar  
   Antal klossar 
   Antal glas  
 
Rutt 
Övrigt 

Antal totala remisser per dag 
Kontinuerligt under dagen 
 
Påverkar team-indelning 
Påverkar processteg Nedläggning, Utskärning 
Påverkar processteg Dehydrering, Bäddning 
Påverkar processteg Snittning, Färgning, 
Scanning, Diagnostik 
Olika processteg beroende på provkod 
Visualiseras med hjälp av färgkodning enligt team 
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5.4.  Modellens uppbyggnad 
Kapitlet presenterar modellens uppbyggnad och presenterar inkluderade resurser, köer samt 
antaganden och förenklingar för respektive processteg. Vidare presenteras logiken bakom 
simuleringsmodellens uppbyggnad.  

5.4.1. Inlämning 
Figur 19 markerar processteg Inlämning i rött.  

 
Figur 19. Processteg Inlämnings uppbyggnad. 

 
Tabell 7 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Inlämning. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 7. Inkluderade resurser och köer i processteg Inlämning. 

Inkluderade resurser  

Resurser  2 personal  

Inkluderade köer 

Kvantitet 
Kapacitet 
Ködisciplin 

1 gemensam kö för inkommande remisser  
Obegränsad kö  
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 
 

Antaganden och förenklingar 

 Båda resurserna antas enbart arbete med histopatologiska 
prover  Transporten till processteg Nedläggning sker burkvis  Tidsåtgången för aktiviteten uppskattas till 1 minut per burk 

 
  



 
 
 

41 
 

Remisserna skapas enligt fördelningen som variabeln varAnkomst tilldelas, se Bilaga Förteckning 
över variabler och attribut. Beroende på vilken veckodag det är, varierar antalet remisser som 
genereras. Fördelningen för måndag till torsdag är TRIA(66, 154, 181), för fredagar är fördelningen 
TRIA(2, 83.7, 106) och helger är fördelningen 0.999+EXPO(5.78), se Bilaga 
Fördelningsfunktioner för mer information.  Därefter tilldelas remisserna en provtagningstid och 
ett remissnummer. Den första remissen som passerar genererar remissnummer 1 vilket sedan ökar 
med ett per remiss för att säkerställa att varje remiss får ett unikt remissnummer. Remisserna delas 
sedan in i provkoder, se Bilaga Provkoder, och tilldelas en ny entitetsbild i form av en burk i 
respektive teams färg (Team Grön, Gul, Blå eller Lila). Vidare tilldelas alla SP prioritering 1, för 
en högre prioritering i processens köer, medan övriga prover tilldelas prioritering 2.  
 
Remisserna delas därefter in i burkar baserat på fördelningsfunktioner och antalet burkar sparas i 
attributet MinBSBurk för att möjliggöra i senare processteg att remissen är komplett. Burkarna 
behandlas därefter av en resurs som skannar och sorterar in dem på rätt plats baserat på vilket team 
remissen tillhör. 

 
Nästa del i processen för burkarna som ska till processteg Nedläggning kontrollerar att proverna 
är fixerade, det vill säga att minst 24 timmar har passerat från provtagningen. Slutligen väntar 
burkarna i kö tills de hämtas av en resurs som arbetar i Inlämningen och lämnas av vid 
Nedläggning hud eller övrigt. 
  
Nästa del i processen för burkarna som ska till processteg Utskärning kontrollerar att proverna är 
fixerade, det vill säga att minst 72 timmar har passerat från provtagningen. Vidare inväntas en 
komplett remiss samt att en resurs i respektive team blir tillgänglig, varpå remissen släpps vidare 
till processteg Utskärning. 

5.4.2. Nedläggning 

Figur 20 markerar processteg Nedläggning i rött.  

 

 
Figur 20. Processteg Nedläggnings uppbyggnad. 

 
Tabell 8 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Nedläggning. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
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Tabell 8. Inkluderade resurser och köer i processteg Nedläggning. 

Inkluderade resurser  

Kapacitet  
Resurser 

2 nedläggningsplatser  
2 personal  

Inkluderade köer 

Kvantitet 
Kapacitet 
Nödvändig kötid 
Ködisciplin 

2 köer: 1 kö för hud och 1 kö för övrigt 
Obegränsad kö 
24 timmar från provtagningstid 
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 

Antaganden och förenklingar 

 Tidsåtgången är baserad på uppskattningar från personalen 
och antas vara 1-20 minuter för samtliga remisser 

 
Burkarna lämnas av vid processteg Nedläggning. När samtliga burkar i en remiss har ankommit, 
delas de in i ett antal klossar.  Antalet klossar multipliceras med antalet burkar remissen består av 
och värdet sparas i attributet MinBSKloss. Remisserna får även en ny bild i form av en kloss i 
respektive teams färg (Team Grön, Gul, Blå eller Lila). Därefter bearbetas remisserna med en 
tidsåtgång som motsvarar bearbetningstiden för placeringen i klossar, vilket regleras med 
fördelningen TRIA(1,10,20). I nästa steg räknas antalet klossar som är färdiga i processteg 
Nedläggning och väntar på att transporteras vidare till processteg Dehydrering. Klockan 15:00 
genereras en signal som släpper vidare samtliga färdiga klossar.  

5.4.3. Utskärning 
Figur 21 markerar processteg Utskärning i rött.  
 

 
Figur 21. Processteg Utskärnings uppbyggnad. 
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Tabell 9 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Utskärning. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 9. Inkluderade resurser och köer i processteg Utskärning. 

Inkluderade resurser  

Kapacitet  
Resurser 

4 utskärningsplatser  
4 personal  

Inkluderade köer 

Kvantitet 
Kapacitet 
Nödvändig kötid 
Ködisciplin 

4 köer (1 kö per team) 
Obegränsad kö 
24 timmar från provtagningstid 
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 

Antaganden och förenklingar 

 4 resurser antas finnas tillgängliga för utskärning  Personalgrupperna BMA och läkare differentieras ej  Tidsåtgången för de olika färgteamen antas vara (se Bilaga 
Schema): 

o Grön: 3,6 minuter per kloss 
o Blå: 4,8 minuter per kloss 
o Gul: 2,4 minuter per kloss 
o Lila: 4,8 minuter per kloss 

 
 
Remisserna hämtas upp i processteg Inlämning av resurserna i respektive utskärningsteam i 
processteg Utskärning. I nästa del i processen delas remisserna upp i klossar, enligt samma logik 
som i processteg Nedläggning. I nästa steg räknas antalet klossar som är färdiga i processteg 
Utskärning och väntar på att transporteras vidare till processteg Dehydrering. Klockan 15:00 
genereras en signal som släpper vidare samtliga färdiga klossar.  
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5.4.4. Dehydrering 
Figur 22 markerar processteg Dehydrering i rött.  
 

 
Figur 22. Processteg Dehydrerings uppbyggnad. 

 
Tabell 10 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Dehydrering. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 10. Inkluderade resurser och köer i processteg Dehydrering. 

Inkluderade resurser 

Kvantitet 
Kapacitet  
Omställningstid 
Användning 
 
Kvantitet 
Kapacitet  
Omställningstid 
Användning 
 
Kvantitet 

Raphael, Michelangelo, Leonardo 
Kapaciteten är 300 klossar per maskin  
30 minuter 
Till samtliga prover exklusive SS 
 
Donatello 
Kapaciteten är 100 klossar 
30 minuter  
Till SS 
 
1 personal vid omställning 

Inkluderade köer 

Kvantitet 
Kapacitet 
Nödvändig kötid 

6 köer  
Obegränsad kö  
Tills klockan är 15:30 

Antaganden och förenklingar 

 Dehydreringsmaskinerna antas enbart köras på eftermiddagen  Ytterligare körningar på morgonen bortses ifrån 

 
Klossarna ankommer i plastlådor till processteg Dehydrering där de separeras och placeras i kö 
för att dehydreras. SS dehydreras i maskinen Donatello som rymmer 100 klossar. VP dehydreras i 
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maskinerna Raphael, Michelangelo och Leonardo, som rymmer 300 klossar var. Klockan 16:00 
genereras en signal som fyller och startar samtliga dehydreringsmaskiner, vilka är konstruerade 
som en fördröjning. SS fördröjs i 19 timmar medan VP fördröjs i 11 timmar, varpå en signal 
genereras som släpper vidare klossarna. De färdigdehydrerade klossarna transporteras sedan vidare 
till processteg Bäddning.  
 

5.4.5. Bäddning 

Figur 23 markerar processteg Bäddning i rött.  

 

 
Figur 23. Processteg Bäddnings uppbyggnad. 

Tabell 11 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Bäddning. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 11. Inkluderade resurser och köer i processteg Bäddning. 

Inkluderade resurser 

Kvantitet 
Kapacitet  
Cykeltid 
 
Kvantitet 
 
Kvantiet 
Aktivitet  
Kapacitet  

Ture 
Tures kapacitet är 4 rack med 20 klossar i varje 
30 minuter per rack (20 klossar) 
 
2 personal 
 
1 transportör  
Förflyttar klossar mellan bäddning och snittning 
Lådor som rymmer 75 stycken VP eller 15 
stycken SS  

Inkluderade köer 

Kvantitet 
 
 
Kapacitet 
Ködisciplin 

2 köer  
   1 kö för manuell bäddning 
   1 kö för automatisk bäddning 
Obegränsad kö 
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 
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Antaganden och förenklingar 

 De provkoder som behöver behandlas i värmeskåp i 6 timmar 
är baserat på uppskattningar från personalen och antas vara: 

o MNS, MNSS, MNM, MNMS   De provkoder som behöver behandlas i värmeskåp i 12 timmar 
är baserat på uppskattningar från personalen och antas vara: 

o BRM, BRMS, BRS, BRSS, LYM, LYMS, LYS, LYSS, 
HUS och HUSS   De provkoder som behöver inbäddas manuellt är baserat på 

uppskattningar från personalen och antas vara: 
o HUL, HULS, HUM, HUMS, HUS, HUSS, BRS, BRSS, 

ENS, ENSS, GYS, GYSS, LUS, LUSS, LYS, LYSS, 
MNS, MNSS, MOS, MOSS, NES, NESS, ORS, ORSS, 
ONS, ONSS, OVS, OVSS, URS, URSS   Tidsåtgång för bäddning är baserad på uppskattningar från 

personalen och antas vara: 
o Manuell bäddning 16 minuter per kloss, vilket 

inkluderar tid för stelning 
o Automatisk bäddning 1,5 minuter per kloss 

 
Klossarna lämnas av i processteg Bäddning, där de delas upp i tre grupper beroende på om de 
behöver torkas i värmeskåp innan de inbäddas i paraffin eller inte. Remisserna delas, antingen 
direkt efter ankomst eller efter behandling i värmeskåpet, in i två grupper beroende på om de ska 
inbäddas manuellt eller automatiskt i maskinen Ture. Klossarna som ska inbäddas manuellt 
placeras i kö i väntan på en ledig resurs och bearbetas sedan med en tidsåtgång på en minut per 
kloss, innan de är redo att placeras i en låda för att vidare transporteras till processteg Snittning. 
Efter att klossarna har inbäddats manuellt behöver de stelna med en tidsåtgång på 15 minuter per 
kloss. Klossarna som ska inbäddas automatiskt placeras i kö i väntan på ledig kapacitet i 
bäddningsmaskinen Ture som rymmer 80 klossar. Ture körs igång var trettionde minut, alternativt 
när 80 klossar har fyllts i maskinen. När Ture har körts färdigt töms Ture och blir tillgänglig för 
nya klossar. Klossarna som är färdigbäddade i Ture eller har stelnat färdigt efter manuell bäddning, 
placeras i lådor om maximalt 15 stycken för SS och 75 stycken för övriga prover och väntar därefter 
på att transporteras vidare till processteg Snittning. En transport efterfrågas varje timme oavsett 
om lådorna är fulla eller inte.  
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5.4.6. Snittning 

Figur 24 markerar processteg Snittning i rött.  

 
Figur 24. Processteg Snittnings uppbyggnad. 

Tabell 12 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Snittning. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 12. Inkluderade resurser och köer i processteg Snittning. 

Inkluderade resurser  

Kapacitet 
Kvantitet 

16 platser 
11 personal  

Inkluderade köer 

Kvantitet 
 
 
 
 
Kapacitet 

4 köer 
   1 för VP 
   1 för SS 
   1 för SP och EB SF 
   1 för EB IH 
Obegränsad kapacitet 

Antaganden och förenklingar 

 Resurserna antas enbart arbeta med histopatologiska prover  Stödfunktioner inkluderas ej (exempelvis snittning av kontrollglas för IH)  Tidsåtgången är baserade på uppskattningar från personalen och antas 
vara: 

o 5 minuter per glas för SS 
o 3 minuter per glas för resterande prover  Kvalitetskontroll av klossar bortses ifrån och inga klossar skickas tillbaka 

till tidigare processteg  Mikrotomer antas alltid vara tillgängliga vid arbetsstationerna 
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Processteg Snittningen delas in i fem delar: SS, SP, VP, EB SF och EB IH. Klossar som tillhör SS, 
SP och VP ankommer med transportören som delar upp klossarna i separata köer där samtliga 
klossar i en remiss samlas ihop. Vidare väntar remisserna på att en resurs som arbetar i behörigt 
snittningsteam ska bli tillgänglig. Remisserna delas därefter upp i glas, enligt samma logik som i 
processteg Nedläggning, antalet glas remissen består av sparas i attributet MinBSGlas. Därefter 
sker en fördröjning som motsvarar aktiviteten att snitta, där SS tar fem minuter per glas och 
resterande prover tar tre minuter per glas.  När en kloss är snittad görs resursen tillgänglig för att 
påbörja nästa kloss i remissen.  När klossarna snittats placeras glasen på brickor, SS rymmer 10 
glas och resterande rymmer 20 glas. Brickor med SP transporteras till färgningen en gång i timmen, 
eller när en bricka är full och resterande brickor lämnas en gång varannan timme.  
 
För efterbeställningar finns en separat process som motsvarar utskriften av efterbeställningslistor 
vilken släpper fram entiteterna vid klockan 8, 11 och 14. EB delas upp i SF och IH. 
Snittningsprocessen för SF och IH bygger på samma logik som för SP.   

5.4.7. Färgning 

Figur 25 markerar processteg Färgning i rött.  

 

 
Figur 25. Processteg Färgnings uppbyggnad. 

Tabell 13 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Färgning. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 13. Inkluderade resurser och köer i processteg Färgning. 

Inkluderade resurser 

HE 
Kvantitet 
Kapacitet 
  
Cykeltid  
Körtid 
 
SF 

 
HEra, HErcules 
Kapaciteten är tio brickor med 20 glas per 
maskin 
50 minuter per bricka (20 glas) 
07:30-24:00 
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Cykeltid  
 
IH 
Kvantitet 
Kapacitet  
Cykeltid  
Starttid 
 
Kvanitet 

3 timmar  
 
 
Bond1, Bond2, Bond3 och Benchmark 
30 glas per maskin  
3 timmar  
09:00, 13:00, 16:00 
 
1 personal 

Inkluderade köer 

Kvantitet 
 
 
 
Kapacitet 
Ködisciplin 

3 köer  
 1 för HE 
 1 för SF 
 1 för IH  
Obegränsad kö 
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 

Antaganden och förenklingar 

 Processen för SF förenklas till att alltid ta 3 timmar  Samtliga SS antas ha en processtid på 30 minuter per glas på 
grund av manuell montering och sköljning  Ingen hänsyn tas till vilken IH-maskin som används utan 
enbart tillgänglig plats  Speciella IH-färgningar som tar mer än 3 timmar som körs 
nattetid (cirka 5 remisser per vecka) inkluderas inte i 
modellen 

 
Glasen lämnas av i processteg Färgning, där det finns tre olika processer: HE, SF och IH. 
Översiktsfärg motsvarar den så kallade HE-färgningen som utförs av maskinerna HEra och 
HErcules. Personalen från processteg Snittning kontrollerar tillgänglig plats i färgmaskinerna, 
laddar i brickorna i maskinerna, alternativt placerar dem i kö, om maskinerna är fulla. 
Tidsåtgången för färgning i maskin HEra och HErcules är 50 minuter per bricka. Efter färgning i 
maskinerna HEra och HErcules plockas glasen ut ur brickan och separerar prover av typ SS från 
VP och SP. De färdigbehandlade glasen placeras därefter i rack som rymmer 80 glas SS och 
resterande rymmer 30 glas. Racken transporteras därefter till processteg Scanning en gång i 
timmen, eller när ett rack är fullt. 
 
För SF startas processen klockan 09:00, av att en signal genereras, och fungerar som en fördröjning 
på tre timmar då resursen görs otillgänglig för andra arbetsuppgifter. Glasen sorteras därefter i två 
köer, där SS prover behandlas separat och glasen placeras i rack enligt samma logik som för övriga 
prover. För IH färgningen placeras glasen i maskinerna Bond 1, Bond 2, Bond 3 eller Benchmark 
som samtliga rymmer 30 glas. Maskinerna körs igång klockan 9, 13 och 16. När IH-färgningen är 
klar placeras glasen i rack om 20 stycken och transporteras till processteg Scanning en gång i 
timmen, eller när ett rack är fullt. 
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5.4.8. Scanning 

Figur 26 markerar processteg Scanning i rött.  

 

 
Figur 26. Processteg Scannings uppbyggnad. 

Tabell 14 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Scanning. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 14. Inkluderade resurser och köer i processteg Scanning. 

Inkluderade resurser 

Kvantitet 
Kapacitet  
 
Cykeltid  
Användning 
 
Kvantitet 
Kapacitet  
Cykeltid  
Användning  
 
Kvantitet 
Kapacitet  
Cykeltid  
Användning  
 
Kvantitet  

Lindgren, Ewerlöv, Lagerlöf  
Kapaciteten är 12 rack med 30 glas i varje 
scanner 
En minut per glas  
VP 
 
Hasselblad  
Kapaciteten är 80 glas 
3-10 minuter per glas 
SS 
 
Zelmerlöv  
Kapaciteten är 40 glas 
2-7 minuter per glas 
IH 
 
1 personal  

Inkluderade köer 

Kvantitet 
 
 
 
Kapacitet 
Ködisciplin 

Tre köer 
   En för VP 
   En för SS 
   En för IH  
Obegränsad kapacitet 
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 
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Antaganden och förenklingar 

 Tidsåtgången för scanning är baserad på uppskattningar från 
personal och antas vara: 

o VP 1 minut per glas 
o SS 3-10 minuter per glas 
o IH 2-7 minuter per glas 

 
Glasen lämnas av i processteg Scanning av personal från processteg Färgning. För SS kontrolleras 
om scanner Hasselblad körs eller är ledig, varpå glasen släpps vidare, alternativt placeras i kö om 
scannern är aktiv. Tidsåtgången för scanning i Hasselblad är angivet enligt fördelningen 
TRIA(3,10,5) per rack.  
 
För VP och SP kontrolleras hur många rack som scannas i maskinerna Ewerlöv, Lagerlöf och 
Lindgren vilka har en kapacitet för 12 rack vardera med en tidsåtgång på en minut per glas. Om 
12 rack är laddade i maskinerna hamnar det inkommande racket i kö tills dess att det finns plats i 
någon av maskinerna.  
 
Efterbeställningar av typ IH ankommer till processteg Utlämning och scannas i en separat scanner, 
Zelmerlöv, vars lediga kapacitet kontrolleras enligt samma logik som övriga scanners. Zelmerlöv 
har kapacitet för 40 glas och har en tidsåtgång angivet enligt fördelningen TRIA(2,7,4). 
 

5.4.9. Utlämning 

Figur 27 markerar processteg Utlämning i rött.  

 

 
Figur 27. Processteg Utlämnings uppbyggnad. 
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Tabell 15 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Utlämning. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 15. Inkluderade resurser och köer i processteg Utlämning. 

Inkluderade resurser  

Kapacitet  
Resurser 

2 platser  
2 personal  

Inkluderade köer 

Kvantitet 
Kapacitet 
Nödvändig kötid 
Ködisciplin 

1 kö 
Obegränsad kapacitet 
Till kvalitet är OK och remissen är komplett 
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 

Antaganden och förenklingar 

 Tidsåtgången är baserad på uppskattningar från personalen 
till 3 minuter per remiss  Ingen kvalitetsbrist antas förekomma och därmed skickas 
inga remisser tillbaka till tidigare processteg 

  
De färdigscannade glasen placeras därefter i kö där de väntar på transport till nästa processteg 
Utlämning. Glasen lämnas av i processteg Utlämning och resursen från processteg Scanning 
transporteras tillbaka och blir tillgänglig i processen. Glasen plockas därefter ur racken, vidare 
samlas samtliga glas tills dess att alla glas i remissen har ankommit, vilket kontrolleras med 
attributet MinBSGlas. När remissen är komplett kontrolleras remissen och godkänns för utlämning. 
I sista steget i processen sorteras remisserna, baserat på vilket läkarteam som ska diagnostisera 
remissen, och placeras i en kö för utlämnade remisser.  

5.4.10. Diagnostik 

Figur 28 markerar processteg Diagnostik i rött.  

 
Figur 28. Processteg Diagnostiks uppbyggnad. 
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Tabell 16 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Diagnostik. Kolumn 1 
innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 16. Inkluderade resurser och köer i processteg Diagnostik. 

Inkluderade resurser  

Kvantitet 
Resurser 
Användning 

9 läkarteam  
24 läkare  
Diagnostik 
En läkare kan ingå i flera team 

Inkluderade köer 

Kvantitet 
Kapacitet 
Ködisciplin 

9 köer  
Obegränsad kapacitet 
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 

Antaganden och förenklingar 

 Tidsåtgången per remiss är baserad på uppskattningar från 
ansvarig för diagnostiken samt enkätundersökningen från 
läkarkåren, se Bilaga Enkät och Bilaga Tid för diagnostik  Mikroskop och diktafoner antas alltid vara tillgängliga  Enbart en EB antas kunna ske per remiss 

 
 
De utlämnade remisserna väntar i kö, se kapitel 6.1.8, tills en läkare i det aktuella teamet blir 
tillgänglig. I nästa steg i processen utförs en kontroll på om den inkommande remissen innehåller 
en EB eller inte med syfte att undvika att mer än en efterbeställning per remiss utförs. Om ingen 
EB redan har utförts, släpps remissen vidare och slumpmässigt väljs remisser ut som kräver en EB 
baserat på en procentsats som baserats på data från 2018. Remisserna som kräver en 
efterbeställning delas upp i efterbeställning av typ SF (55%) eller IH (45%) och deras attribut 
provkod blir tilldelade värdet SF eller IH. Efterbeställningarna skickas därefter till processteg 
Snittning där proverna snittas på nya objektglas. 
 
Remisser som redan innehåller en EB samt de remisser som inte kräver en EB, sorteras efter 
provkod liten, medel och stor. Därefter diagnostiseras remissen av läkaren med en tidsåtgång 
baserat på provkod, se Bilaga Tidsåtgång diagnostik.  
 
I nästa steg delas remisserna upp i diktering (55%) eller kodning (45%) som avgör om remissvaret 
ska dikteras eller skrivas av läkaren själv.  
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5.4.11. Läkarsekreterare 

Figur 29 markerar processteg Läkarsekreterare i rött.  

 

 
Figur 29. Processteg Läkarsekreterares uppbyggnad. 

 
Tabell 17 presenterar de resurser och köer som inkluderas i processteg Läkarsekreterare. Kolumn 
1 innehåller detaljer och kolumn 2 en tillhörande beskrivning. Samtliga resursers scheman 
presenteras i Bilaga Schema.  
 

Tabell 17. Inkluderade resurser och köer i processteg Läkarsekreterare. 

Inkluderade resurser  

Kvantitet  1 personal arbetar 4 timmar per dag 
6 personal arbetar 1 timme per dag 

Inkluderade köer 

Diktatskrivning  
Kvantitet 
Kapacitet 
Ködisciplin 
 
Utskick 
Kvantitet 
Kapacitet 
Ködisciplin 

 
1 kö 
Obegränsad kapacitet 
SP är prioriterade därefter tillämpas FIFO 
 
 
1 kö  
Obegränsad kapacitet  
FIFO 

Antaganden och förenklingar 

 Tidsåtgången per remiss är baserad på uppskattningar från 
personalen och antas vara TRIA(1,5,30) 

 En personal antas arbeta fyra timmar per dag  
 Resterande personal arbetar en timme per dag  
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De remissvar som dikterats skickas vidare till läkarsekreterarna där de hamnar i kö för 
diktatskrivning, därefter skickas remissvaren tillbaka till läkaren för signering. Remissvaren 
signeras och placeras därefter, tillsammans med remissvaren som direkt kodats och signerats av 
läkaren, i kö för utskick vilket sker klockan 8, 10, 12, 14 och 16, då en signal genereras, varpå 
remissvaret är skickat och har lämnat det studerade systemet.  
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6. Indatamodellering 
 

Kapitlet beskriver indatamodelleringen i studien och behandlar Ankomstintensitet, Differentiering 
av remisser, Fördelning för burkar, klossar och glas, Processtid i utskärning samt Andel 
efterbeställningar. 

 
 
Den historiska data som samlades in och bearbetades för studien erhölls från datorsystemet 
Sympathy, där tiden för remissens registrering i aktiviteterna Inlämning, Nedläggning, Utskärning, 
Snittning, Utlämning, Efterbeställning, Signering och Utskick erhölls. Dessutom innehöll datan 
antal burkar, klossar och glas per remiss. Den data som användes var anonymiserad och 
inkluderade enbart provkoder. 
 
Datan bestod av totalt 34 000 remisser varav 31 400 var från enbart 2018. Av de 31 400 remisserna 
var 26 500 remisser under studiens normalveckor och 12 000 remisser innehöll inte någon EB. 
Slutligen baseras samtliga beräkningar på 10 400 remisser som inte innehöll några felaktiga data 
som exempelvis saknade tidsstämplar eller tidsstämplar i icke-kronologisk ordning.  
 
Ankomstintensitet  
För att undvika att inkludera variationen som uppstår av förändrade förutsättningar eliminerades 
data från samtliga veckor där en arbetsdag utgjordes av en röd dag samt semesterveckorna 25 till 
32. Därmed användes enbart data från 37 stycken normalveckor. Antal remisser som inkommit till 
laboratoriet per dag under normalveckorna 2018 togs fram med hjälp av en pivottabell i Excel och 
funktionen “Veckodag” användes för att avgöra vilken veckodag datumet var. Samtliga 
veckodagar måndag till torsdag sparades ner i en textfil och fredagar sparades ner separat. Input 
Analyzer användes för att bestämma fördelningsfunktion på ankomstintensiteten, se Bilaga Input 
Analyzer.  
 
Differentiering av remisser  
Fördelningen av provkoder baseras på det totala antalet remisser från normalveckorna under 2018 
och togs fram genom en pivottabell som angav antal remisser per provkod. Fördelningen 
presenteras i Bilaga Provkoder.   
 
Fördelningsfunktioner för burkar, klossar och glas  
I processteg Inlämning, Nedläggning, Utskärning och Snittning delas remisserna upp i burkar, 
klossar och glas vilka samtliga baseras på fördelningsfunktioner baserade på historisk data från 
2018. I datan som erhölls från Sympathy angavs antalet burkar, klossar och glas för varje remiss. 
Först togs en fördelning för antal burkar per remiss och provkod fram. Vidare togs en fördelning 
för antalet klossar per burk och provkod fram. Dessutom togs en fördelning för antalet glas per 
kloss och provkod fram, se Bilaga Fördelningar. Fördelningarna togs fram enligt metoden som 
beskrivs i Bilaga Input Analyzer där samtliga fördelningar valdes ut efter vad Input Analyzer ansåg 
vara den bäst lämpade för datamängden. I modellen användes dessutom funktionerna “ANINT” 
och “MX” som säkerställer att antalet anges i heltal och avrundar upp till ett i de fall fördelningen 
genererar värdet noll. 
 
Processtid i Utskärning 
Då processtiden i Utskärning varierar stort var tidsåtgången svår att uppskatta för personalen. Då 
tidsåtgången varierade mellan 15 minuter och åtta timmar valdes det att beräkna fram en 
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genomsnittlig tidsåtgång per kloss. Tidsåtgången har beräknats utifrån det totala antalet klossar 
som skapats i processen under 2018 och det schema som presenteras i Bilaga Schema.  
 
Andel efterbeställningar  
I den data som erhölls hade en EB gjorts om remissen hade en tid- och datumstämpel för just detta. 
Varje remiss kunde inkludera flera så kallade provtypskoder exempelvis AK1, AK4, GYLS, IH 
vilket indikerar att provtypen är liten, snabb gyn och efterbeställningen är av typ IH där antikropp 
1 och antikropp 4 ska undersökas. För att avgöra fördelningen mellan EB IH och EB SF räknades 
antal remisser som innehöll koden IH respektive SF i samtliga efterbeställningar från 2018 vilket 
resulterade i 45 % respektive 55 %.  
 
I verkligheten kan flera EB ske och därmed kan antalet provtypskoder vara många, i den data som 
finns att tillgå i Sympathy går det enbart att få fram den senaste EB som gjorts i remissen. Detta 
innebär att det är omöjligt att få fram antalet EB per remiss vilket bör hållas i åtanke vid analys av 
resultat.  
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7. Validering och verifiering  
 

Kapitlet presenterar validering och verifiering av studiens konceptuella modell, datainsamling 
samt simuleringsmodell.  

 
 
En simuleringsmodell som inte är validerad och verifierad är inte trovärdig, för att modellen ska 
ge resultat som går att lita på är det viktigt att modellen testas kontinuerligt under hela processen 
(Robinson, 2004, se Kapitel 2.6). Verifiering definieras som “att bygga modellen rätt”, det vill 
säga att modellen fungerar som tänkt och ger tillräckligt bra resultat. Validering definieras som 
“bygga rätt modell”, det vill säga att modellen fungerar i enlighet med det systemet som den ska 
representera (Balci, 1998a, se Kaptiel 2.6).  
 
Under studiens gång utfördes en kontinuerlig validering och verifiering av syfte, konceptuell 
modell, data, simuleringsmodell samt simuleringsmodellens resultat.  
 
Validering och verifiering av konceptuell modell 
För att skapa en uppfattning om det verkliga systemet utfördes flera platsbesök på Patologiska 
kliniken i Linköping, både före studiens uppstart och under arbetets gång. Under arbetets gång 
hölls även regelbunden kontakt med uppdragsgivaren för att säkerställa att den konceptuella 
modellen motsvarade det verkliga systemet, med hänsyn till dess avgränsning och förenklingar, 
och att rätt detaljnivå valts för att uppfylla studiens syfte. Vidare hölls även kontinuerlig kontakt 
med personal i processen, både personligen och via e-post, samt med processansvariga för att 
validera att uppskattningar av data och förenklingar medförde en korrekt tolkning av det verkliga 
systemet.  
 
Validering och verifiering av insamlade data 
Vid insamling av kvantitativ data valdes att samla in historisk data från hela 2018 för att få en så 
stor spridning på datan som möjligt. För att undvika att inkludera variationen som uppstår av 
förändrade förutsättningar, valdes vidare att eliminera datan från samtliga veckor där en arbetsdag 
utgjordes av en röd dag samt semesterveckorna 25 till 32. Därmed användes enbart data från 37 
stycken normalveckor, för att säkerställa att datan, som användes för att ta fram fördelningar av 
antal ankommande prover av respektive provtyp och schemaläggning av personal, enbart 
inkluderade den naturliga variationen som förekommer i processen. Fördelningar över datan 
framställdes och analyserades i ARENAs Input Analyzer för att säkerställa att passande 
fördelningsfunktioner användes och avvikande värden identifierades och analyserades, enligt 
Sargents (2007) rekommendationer (se Kapitel 2.6). För att säkerställa att datan som erhölls 
tolkades på rätt sätt bokades ett möte med dataansvarig för en genomgång av den extraherade 
datan.  
 
Validering och verifiering av simuleringsmodell  
Simuleringsmodellen verifierades och validerades kontinuerligt och stegvis genom att kombinera 
flera av metoderna som beskrivs i kapitel 2.6. Under modellbyggnadsfasen användes följande 
metoder: 
 

● Visualisering genom att visuellt analysera numeriska mått i modellen, exempelvis att 
kapaciteter inte överskreds i maskiner, att planerade väntetider hölls samt att signaler 
fungerade som planerat. 
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● Animering genom att följa entiteterna genom systemet för att säkerställa att entiteterna 
väljer rätt väg genom processen, att entiteterna blir indelade i burkar, klossar och glas på 
rätt ställen och att resurser arbetade på schemalagd tid.  

● Kontinuerligt köra modellen och eliminera samtliga felmeddelanden.  
● Vit låda-validering användes genom att mindre delmodeller konstruerades, där logiken 

för olika moduler observerades individuellt och sedan kopplades ihop med andra 
delmodeller och observerades tillsammans.  

● Vidare utfördes Degenereringstest för att kontrollera logiken i modellen genom att välja 
specifika och kända värden på parametrar i modellen och se till att modellen betedde sig 
på ett förväntat sätt, exempelvis genom att köbildningar innan processer minskar om 
processtiden minskades.  

 
För att vidare validera simuleringsmodellens resultat användes metoderna:  

● Svart låda-validering för att se så att modellen efterliknade det verkliga systemet från ett 
makroperspektiv.  

● Händelsevaliditet där antalet remisser i den historiska datan jämförs med antalet remisser 
i modellen, se Figur 30 och Figur 31. 

● Validering med historiska data där medelledtiden för remisserna i den historiska datan 
jämförs med medelledtiden i simuleringsmodellen, seFigur 32 och Figur 33. 

 
Figur 30 och Figur 31 visar en jämförelse mellan antal VP respektive SP som skapats under 2018 
och i simuleringsmodellen. Figuren visar att det förekommer en viss avvikelse mellan verkligheten 
och simuleringsmodellen, men följer samma trend. Simuleringsmodellen bygger på stokastiska 
data och fördelningsfunktioner vilket gör att variation är oundvikligt. För Team 8 och Team 9 
skapas en väldigt liten kvantitet remisser vilket gör att resultatet för de teamen bör läsas med 
försiktighet.  
 

 
Figur 30. Jämförelse av antal VP för samtliga läkarteam. 
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Figur 31. Jämförelse av antal SP för samtliga läkarteam. 

 Figur 32 och Figur 33 presenterar en jämförelse av medelledtiden för VP respektive SP för 
samtliga läkarteam från 2018 och simuleringsmodellen. Figuren visar att avvikelser förekommer 
mellan det verkliga systemet och simuleringsmodellen, främst för Team 8 och Team 9. En orsak 
till att modellen har en kortare ledtid än det verkliga systemet är att modellen enbart tillåter en 
omgång av efterbeställningar, på grund av avsaknad av data, vilket i verkligheten kan vara flera 
stycken.  
 
 

 
Figur 32. Jämförelse av medelledtid för VP samtliga läkarteam. 
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Figur 33. Jämförelse av medelledtid för SP samtliga läkarteam. 

 
Simuleringsmodellens kommer aldrig att stämma överens med det verkliga systemet till 100 % 
eftersom modellen arbetar som den är modellerad. I verkligheten finns möjligheten att “släcka 
bränder” och lösa problem som uppstår innan långa köer byggs upp. En omfördelning av resurser 
i det verkliga systemet är frekvent förekommande och leder till att en del läkarteam får en ökad 
bemanning medan den minskas för andra jämfört med grundbemanningen. Simuleringsmodellen 
tar inte hänsyn till en omfördelning av resurser eller variationer i schemaläggning, utan baseras 
enbart på ett schema från februari 2018. Detta möjliggör en jämförelse av hur ledtiderna skulle se 
ut om grundbemanningen följdes utan en dynamisk omfördelning av resurser för att vidare jämföra 
förbättringar i processen med det ursprungliga scenariot. 
 
Simuleringsmodellen har sammanfattningsvis en något kortare ledtid än i det verkliga systemet 
vilket beror på att maximalt en efterbeställning per remiss utförs, antaganden och förenklingar som 
har inkluderats samt att en dynamisk omfördelning av resurser inte görs utan simuleringsmodellen 
följer grundplaneringen. Resultaten för Team 8 och 9 bör läsas med försiktighet eftersom 
provkoderna som behandlas av dessa läkarteam är begränsade och utgör en liten del av det totala 
antalet remisser kan deras medelvärden ge missvisande resultat. 
 
Modellen är validerad för studiens syfte att identifiera flaskhalsar i systemet och undersöka 
faktorer som kan reducera ledtiden.  
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8. Experiment  
 

Kapitlet beskriver studiens experiment och strategin bakom formuleringen av dem.  
 

8.1.  Uppvärmningstid och antal replikationer 
En grafisk analys för samtliga läkarteam utfördes för att bestämma modellens uppvärmningstid. 
Den grafiska analysen utgjordes av en tidsserie av det genomsnittliga medelvärdet av ledtiderna i 
modellen. Längden på modellens körning valdes till 37 veckor och antalet replikationer valdes till 
10 stycken, vilket är ett antal som föreslås av Kelton et al. (2010) (se kapitel 2.1.6). 
 
Enligt Robinson (2004) bör modellen antingen köras under ett längre tidsspann eller med flera 
replikationer för att uppnå ett tillförlitligt resultat för att säkra analyser ska kunna utföras. För att 
öka tillförlitligheten i studiens modell valdes både en längre körning med ett tidsspann på 37 
veckor samt flera replikationer (se Kapitel 2.6). 

8.2.  Experimentstrategi  
Initialt kördes en körning i 6216 timmar med 750 timmar uppvärmningstid och 20 replikationer, 
körningen kallas fortsättningsvis Ursprungsläge (UL) och fungerar som ett nuläge som varje 
experiment jämförs med för att mäta nyttan som förändringen bidrar med. Experimentens 
utformning baserades på uppdragsgivarens önskemål, utifrån behandlad teori och för att identifiera 
vilken grundbemanning som behövs i processtegen för att undvika överbelastning.  
 
Experimentstrategin som användes i studien utfördes i följande steg: 
 

Steg 1: Identifiera flaskhalsar i UL 
Steg 2: Utför ett experiment åt gången i det processteg som utgör den första flaskhalsen i  
            systemet 
Steg 3: Identifiera faktorer (olika experiment) som jämnar ut arbetsbelastningen och därmed   
            eliminerar flaskhalsen 
Steg 4: Jämför resultaten och välj ut det minst resurskrävande experimentet  
Steg 5: Analysera om någon ny flaskhals kan identifieras i systemet 
Steg 6: Om antal valda experiment > 1: Kombinera utvalda experiment 
Steg 7: Utför ett experiment åt gången i det processteg som utgör nästa flaskhals i systemet 
Steg 8: Återupprepa steg 3 till steg 7 tills samtliga flaskhalsar i systemet är eliminerade 
Steg 9: Identifiera faktorer (olika experiment) som kan reducera ledtiden ytterligare 
 
 

Flaskhalsar i modellen identifierades genom en otillräcklig kapacitet och köbildning, vilket utgör 
Landstingsförbundets (1998) definition av en flaskhals (se Kapitel 3.4.1). De processteg med en 
utnyttjandegrad som översteg 100 % samt en köbildning i processteget, definieras här som 
flaskhalsar, vilka presenteras i Kapitel 9.2. Utnyttjandegraden beräknas av simuleringsmodellen 
som andelen av den totala schemalagda tiden som resursen är upptagen. Resurserna i 
simuleringsmodellen är modellerade att slutföra en påbörjad uppgift innan de går hem för dagen. 
En utnyttjandegrad på 100 % innebär att resursen är upptagen hela den schemalagda tiden och en 
utnyttjandegrad som överstiger 100 % innebär att resursen dessutom behöver arbeta övertid för att 
slutföra den påbörjade uppgiften. Experiment utformades för att eliminera de identifierade 
ursprungliga flaskhalsarna samt nya flaskhalsar som uppstod vid elimineringen. Vid observationer 
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på avdelning framkom att resurser blir förflyttade under dagen för att täcka upp överbelastade 
arbetsprocesser vilket vidare medför kapacitetsbrist i fler processteg, vilket Liker och Meier (2006) 
menar är ett tecken på instabila processer (se Kapitel 3.1).  

8.2.1.  Utskärning 
Enligt Villa et al. (2014), kan en bristfällig hantering av patientflöden orsakas av bland annat 
felaktigt kapacitetsutnyttjande och variation av arbetsbelastning. Brandt (2013) menar att 
överbelastning i ett flöde riskerar att skapa slöserier och att överbelastade flöden bidrar till en 
ökad stressnivå och därmed ökar risken för att göra fel i processen. För att minska variationen 
i arbetsbelastning genomfördes följande experiment:  

● Experiment 1 (E1): Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga  
                                dagar måndag till fredag 

● Experiment 2 (E2): Samtliga utskärningsteam är schemalagda 08:00-12:00 samtliga  
                                dagar måndag till fredag 

8.2.2.  Nedläggning  
För att minska variationen i arbetsbelastning genomfördes följande experiment:  

● Experiment 3 (E3): Två resurser är schemalagda 07:00-16:00 i Nedläggning övrigt 
● Experiment 4 (E4): En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 

8.2.3.  Bäddning  
Ojämnhet i ett flöde resulterar, enligt Brandt (2013) i att resurser inte kan användas på ett optimalt 
sätt. Om flödet av patienter överstiger det förväntade uppstår en överbelastning av de planerade 
resurserna vilket leder till att köbildning skapas medan ett mindre patientflöde leder till oanvända 
resurser. Ojämnhet i flöden orsakas dock ofta av en bristande resursplanering, se Kapitel 3.1. 
Experiment 5 till 7 genomfördes för att se hur fördelningen av arbete mellan manuell och 
automatisk inbäddning påverkar ledtiden i systemet.  
 

● Experiment 5 (E5): Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare  
                                inbäddades automatiskt  

● Experiment 6 (E6): Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare  
                                inbäddades automatiskt, två resurser är schemalagda 07:00-16:00  
                                samt 08:00-12:00 

● Experiment 7 (E7): En kombination av E1, E4 och E6 

8.2.4.  Snittning  
Olhager (2013) menar att en eliminering av en flaskhals resulterar ofta i att en ny flaskhals 
identifieras i systemet och därför är eliminering av flaskhalsar en iterativ process, se Kapitel 3.1. 
Processteg Snittning (VP) tillkommer som ny flaskhals till följd av elimineringen av flaskhalsar i 
tidigare processteg, Experiment 8 och 9 genomfördes för att undersöka hur flaskhalsarna i 
processteget kan elimineras.  
 
Experiment som utfördes: 

● Experiment 8 (E8): En extra snittare som behandlar SS och VP 
● Experiment 9 (E9): En kombination av E7 och E8 
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8.2.5.  Scanning  
Beckman Suurküla (2012), se kapitel 3.1, menar att scannerhastigheten en begränsande och 
tidskrävande faktor och föreslår en användning av flera parallella scanners. Experiment 10, 13 och 
17 utfördes med antagandet att parallella scanners kan reducera ledtiden Experiment 11, 12, 15 
och 16 utfördes för att maximera fyllnadsgraden. 
 
Experiment som utfördes: 

● Experiment 10 (E10): Två parallella scanners Hasselblad 
● Experiment 11 (E11): Fast kapacitet på 80 glas i scanner Hasselblad 
● Experiment 12 (E12): Fast kapacitet på 40 glas i scanner Hasselblad 
● Experiment 13 (E13): Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad  
● Experiment 14 (E14): Två parallella scanners Zelmerlöv 
● Experiment 15 (E15): Fast kapacitet på 40 glas i scanner Zelmerlöv 
● Experiment 16 (E16): Fast kapacitet på 20 glas i scanner Zelmerlöv 
● Experiment 17 (E17): Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
● Experiment 18 (E18): En kombination av E9, E13 och E17 

8.2.6. Diagnostik  
Enligt Beckman Suurküla (2012), utgör bristen på patologer en flaskhals i diagnostiken av 
histopatologiska prover vilket skapar långa väntetider och köproblem i cancervården (se kapitel 
3.1). Experiment 19, 20 och 21 utfördes på grund av kapacitetsbristen som identifierades i 
läkarteam 6. 
 
Experiment som utfördes: 

● Experiment 19 (E19): Läkare 4 arbetar inte fragmentariskt utan enbart i Team 6 
● Experiment 20 (E20): Team 6 utökas till sex stycken läkare, Läkare 4 arbetar inte  

                                    fragmentariskt 
● Experiment 21 (E21): Läkarna i Team 6 är schemalagda 08:00-16:00 varje dag måndag  

                                    till fredag, Läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

8.2.7. Läkarsekreterare  
Enligt Beckman Suurküla (2012), se Kapitel 3.1, bör legitimerad personal enbart hantera 
arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens, då överföringar av arbetsuppgifter orsakar 
flaskhalsar i systemet. Vid observationer på avdelningen framkom dessutom att läkarsekreterarna 
belastas med mycket administrativa uppgifter och att tiden till diktatskrivning är begränsad. 
Experiment 22 till 25 genomfördes för att kontrollera hur ledtiden påverkas om läkarsekreterarnas 
arbetstid varieras. 
 
Experiment som utfördes: 

● Experiment 22 (E22): Läkarsekreterare 1 är schemalagd 07:00-16:00 varje dag måndag  
                                    till fredag 

● Experiment 23 (E23): Samtliga läkarsekreterare är schemalagda 08:00-12:00 varje dag  
                                    måndag till fredag 

● Experiment 24 (E24): Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar  
                                    07:00-16:00 varje dag måndag till fredag 

● Experiment 25 (E25): Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar  
                                    07:00-16:00 varje dag måndag till fredag, läkarna i Team 6 är   
                                    schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till fredag, läkare 4  
                                    arbetar inte fragmentariskt  



 
 
 

65 
 

8.2.8. Samtliga förändringar tillsammans  
● Experiment 26 (E26): En kombination av E18 och E25 
● Experiment 27 (E27):  E26 med tre parallella scanners Hasselblad 
● Experiment 28 (E28): E26 exklusive E13 och E17 

8.2.9. Inga transporttider 
Transporter är en av de sju typerna av slöseri listade av Toyota (Liker och Meier, 2006). Enligt 
Olhager (2013), se Kapitel 3.1, kan genomloppstiden förkortas genom en anpassning av den 
fysiska layouten efter produktens flöde. Experiment 29 utfördes utifrån antagandet att reducerade 
transporttider medför en reducerad ledtid. 
 

● Experiment 29: E27 utan transporttider 
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9. Resultat  
 

Kapitlet presenterar studiens resultat av E1 till E29 jämfört med ursprungsläget (UL) vilket 
motsvarar studiens kartläggning.  

 
 

9.1.  Uppvärmningstid och antal replikationer  
Figur 34 illustrerar en grafisk analys för samtliga läkarteam. Y-axeln anger medelledtiden i dagar 
och X-axeln anger simuleringskörtiden i timmar (dividerat med 103). Uppvärmningstiden valdes 
till 750 timmar, då medelledtiden för samtliga läkarteam stabiliserats med ett begränsat inflöde av 
remisser.  
 

 
 

 
Figur 34. Grafisk analys av uppvärmningstid. 

Tabell 18 presenterar antalet replikationer. Det initiala antalet replikationer valdes till tio stycken 
och det önskade halva konfidensintervallet till 10 %. Antalet replikationer som användes i 
experimenten valdes till 20 stycken. Då Team 8 och Team 9 står för en liten mängd av det totala 
antalet remisser tas resultatet för dem inte hänsyn till.  

 
Tabell 18. Antal replikationer med olika felmarginal. 

Team n [2,5%] n [5%] n [10%] 

1 195 49 12 

2 242 60 15 

3 113 28 7 

4 250 63 16 

5 126 32 8 

6 93 23 6 

7 274 68 17 

8 4575 1144 1286 

9 493 123 31 
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9.2.  Identifierade flaskhalsar 
Figur 35 visar medelledtiden för remisser i samtliga läkarteam, grafen visar att en jämvikt inte 
uppnås vilket indikerar att det finns flaskhalsar i systemet då befintliga resursers kapacitet inte är 
tillräckliga.  
 

 
Figur 35. Grafisk analys av UL. 

Figur 36 presenterar de identifierade flaskhalsarna i systemet i UL.  
 

 
Figur 36. Identifierade flaskhalsar i systemet i UL. 

 
 
De processteg som i UL identifierades som flaskhalsar i systemet presenteras i Tabell 19.  
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Tabell 19. Identifierade flaskhalsar i systemet i UL. 

Processteg  Resurs  Utnyttjandegrad [%] 

Utskärning  Blå 128,01 ± 2 

Nedläggning  Övrigt 102,46 ± <1 

Bäddning  Ture 102,40 ± 1 

Snittning Snittare SS 104,24 ± 2 

Scanning  Zelmerlöv 
Hasselblad 

115,89 ± <1 
132,32 ± 1 

Diagnostik Läkare i Team 
6 
4 
20 
21 
22 
23 

 
110,12 ± <1 
110,03 ± <1 
109,87 ± <1 
109,98 ± <1 
110,05 ± <1 

Läkarsekreterare  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

101,34 ± <1 
108,26 ± <1 
108,39 ± 1 
108,41 ± 1 
108,02 ± 1 
108,13 ± 1 
108,09 ± 1 

 
Tabell 20 presenterar genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid för de köer i UL som ligger 
före flaskhalsarna i systemet.  
 

Tabell 20. Sammanställning av köer kopplade till flaskhalsar innan förändringar. 

Processteg Kö  Genomsnittligt 
antal i kö [st] 

Genomsnittlig 
väntetid i kö [h] 

Nedläggning  Nedläggning övrigt  771,84 ± 95,14 455,39 ± 49,28 

Utskärning  Klar för utskärning blå 113,91 ± 12,85 730,35 ± 73,57 

Bäddning  Maskin Ture  
Manuell bäddning 

3,97 ± 0,96   
17,43 ± 1,00 

25,46 ± 5,69 
3,78 ± 0,18 

Snittning  Snittning SS  
Snittning VP 

7,57 ± 0,92  
27,68 ± 0,92  

35,19 ± 4,09 
10,26 ± 0,32 

Scanning  Scanner Zelmerlöv  
Scanner Hasselblad  

58,71 ± 6,47 
126,29 ± 10,49 

376,71 ± 39,06 
799,18 ± 68.34 

Diagnostik Väntar på Team 6 läkare 1089,84 ± 66,58 571,41 ± 29,03 

Läkarsekreterare Diktatskrivning  26,88 ± 3,13 17,03 ± 1,99 
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9.3.  Utskärning   
Tabell 21 presenterar en beskrivning av E1 och E2 och Tabell 22 visar en jämförelse av 
medelledtiden mellan UL samt E1 och E2. 
 

Tabell 21. Beskrivning av E1 och E2. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E2 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 08:00-12:00 samtliga dagar måndag till fredag 

 
 

Tabell 22. Jämförelse av resultat för E1 och E2. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E1  

Medelledtid 
[dagar] 

E2  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

17,23 ± 1,65 
5,86 ± 0,31 

17,15 ± 1,47  
5,58 ± 0,20 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

18,09 ± 1,91 
5,41 ± 0,28  

18,24 ± 1,71 
5,19 ± 0,27 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

14,56 ± 1,21 
6,64 ± 0,52 

14,26 ± 0,95 
6,39 ± 0,43 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

18,56 ± 2,01 
5,36 ± 0,34 

18,09 ± 1,66 
5,09 ± 0,21 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

16,45 ± 0,79 
5,96 ± 0,41 

17,11 ± 0,94 
5,55 ± 0,35 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

22,92 ± 1,40 
5,03 ± 0,12 

23,00 ± 1,33 
5,00 ± 0,11 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

17,77 ± 1,78 
6,27 ± 0,35 

18,10 ± 1,78 
5,99 ± 0,29 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

9,99 ± 2,56 
4,98 ± 1,59 

9,89 ± 2,86 
4,65 ± 1,95 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

12,67 ± 1,45 
3,17 ± 1,48 

13,05 ± 1,31 
4,25 ± 2,14 

 
Tabell 23 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid i kö efter 
införandet av E1 och E2 samt för UL.  

 
Tabell 23. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E1 och E2. 

 UL E1  E2  

Utnyttjandegrad [%] 125,94 ± 2  62,41 ± 2  125,89 ± 4  

Genomsnittligt antal i kö [st] 114,49 ± 12,65  5,57 ± 0,26  25,15 ± 7,94 

Genomsnittlig väntetid i kö [h]  733,79 ± 81,65 39,29 ± 1,28 169,35 ± 48,51 
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En jämförelse mellan UL, E1 och E2 (se Tabell 22) visar att ledtiden minskar för alla läkarteam 
utom Team 5 och Team 9. Team 1, Team 2 och Team 7 får en extra reducerad ledtid då de arbetar 
med samma provkoder som det blåa utskärningsteamet. Tabell 23 visar att utnyttjandegraden för 
Team blå minskar med E1, vilket visar på att införandet av ytterligare utskärningstider för samtliga 
team skulle leda till icke-överbelastade resurser och en förkortad ledtid. Däremot räcker inte 
ökningen i E2 för att Team blå inte ska bli överbelastade trots att ledtiden reduceras.  I tillägg visar 
Tabell 23 att såväl antalet som väntetiden i kö minskar i både E1 och E2 jämfört med UL. 
 

9.4.  Nedläggning 
Tabell 24 presenterar en beskrivning av E3 och E4 och Tabell 25 visar en jämförelse av 
medelledtiden mellan UL samt E3 och E4. 
 

Tabell 24. Beskrivning av E3 och E4. 

Experiment Förklaring 
E3 Två resurser är schemalagda 07:00-16:00 i Nedläggning övrigt 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 

 
 

Tabell 25. Jämförelse av resultat för E3 och E4. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E3  

Medelledtid 
[dagar] 

E4  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

11,13 ± 0,65 
7,05 ± 0,51 

12,50 ± 1,28 
8,56 ± 1,04 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

11,27 ± 0,67 
6,46 ± 0,55 

12,80 ± 1,35  
8,02 ± 1,08 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

10,92 ± 0,61 
7,80 ± 0,69 

12,18 ± 1,15 
9,78 ± 1,36 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

9,31 ± 0,61 
6,50 ± 0,54 

10,77 ± 1,24 
8,08 ± 1,07 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

15,31 ± 0,86 
6,98 ± 0,51 

15,96 ± 1,28 
8,53 ± 1,00 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

23,46 ± 1,22 
5,07 ± 0,08 

23,20 ± 1,65 
5,01 ± 0,09 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

12,11 ± 1,05 
7,37 ± 0,55 

13,51 ± 1,37 
8,79 ± 1,08 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

5,62 ± 1,43 
5,53 ± 1,11 

6,76 ± 2,37 
7,13 ± 2,07 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

11,33 ± 1,26 
3,38 ± 1,33 

12,73 ± 1,22  
4,05 ± 1,60  
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Tabell 26 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid i kö efter 
införandet av E3 och E4 samt för UL.  

 
Tabell 26. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E3 och E4. 

 UL E3  E4  

Utnyttjandegrad [%] 
Nedläggning övrigt 1 
Nedläggning övrigt 2 

 
102,45 ± <1 

- 

 
58,44 ± 1 
58,45 ± 1 

 
74,04 ± 1  
87,18 ± 1 

Genomsnittligt antal i kö [st] 771,84 ± 95,14  4,07 ± 0,12  9,13 ± 0,94 

Genomsnittlig väntetid i kö [h]  455,39 ± 49.28 2,53 ± 0,05 5,60 ± 0,53 

 
En jämförelse mellan UL och E3 och E4, se Tabell 25, visar att ledtiden för VP minskar för 
samtliga läkarteam utom Team 6. Detta är ett förväntat resultat eftersom Team 6 utgörs av provtyp 
Hud som inte behandlas i processteget. Tabell 26 visar att utnyttjandegraden i E3 understiger 60 
% för båda resurserna, vilket påvisar att två resurser är överbemannat. E4 ger en utnyttjandegrad 
på 74,04 % och 87,18 % vilket påvisar att resurserna inte är överbelastade då de understiger 
gränsen på 100%. Både E3 och E4 resulterar i en stor minskning för såväl antal som väntetid i kö 
jämfört med UL.  
 

9.5.  Bäddning  
Tabell 27 presenterar en beskrivning av E5, E6 och E7 och Tabell 28 visar en jämförelse av 
medelledtiden mellan UL samt E5, E6 och E7. 
 

Tabell 27. Beskrivning av E5, E6 och E7. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E5 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, två resurser är 

schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 

 
 

Tabell 28. Jämförelse av resultat för E5, E6 och E7. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E5  

Medelledtid 
[dagar] 

E6  

Medelledtid 
[dagar] 

E7 

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

17,98 ± 1,69 
5,00 ± 1,83 

18,40 ± 1,39  
4,99 ± 0,07 

9,21 ± 0,44 
5,26 ± 0,16  

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

19,76 ± 2,04 
4,57 ± 0,16 

20,18 ± 1,65 
4,59 ± 0,17 

9,02 ± 0,45  
4,81 ± 0,19 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

13,99 ± 1,06 
6,44 ± 0,39  

14,18 ± 0,87 
6,24 ± 0,37 

9,38 ± 0,44 
6,19 ± 0,31   
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4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

18,03 ± 2,00 
4,49 ± 0,05  

18,52 ± 1,64  
4,51 ± 0,05 

8,52 ± 0,44  
4,82 ± 0,15  

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

15,58 ± 1,07 
5,59 ± 0,33 

15,75 ± 0,98 
5,15 ± 0,25  

14,46 ± 0,79  
5,35 ± 0,34  

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

23,16 ± 1,49 
4,98 ± 0,08 

23,65 ± 1,41  
4,94 ± 0,08 

23,43 ± 1,06  
4,90 ± 0,09 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

20,29 ± 2,06 
5,61 ± 0,31 

20,94 ± 1,62 
5,68 ± 0,40 

9,15 ± 0,43  
5,56 ± 0,20  

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

10,94 ± 3,50 
3,88 ± 0,99 

11,60 ± 3,75  
4,14 ± 1,93  

6,10 ± 1,47  
3,84 ± 1,13   

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

11,56 ± 1,78 
4,27 ± 2,94 

10,98 ± 0,73  
2,20 ± 0,90 

10,30 ± 0,85  
1,29 ± 0,65  

 
 
Tabell 29 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid i kö efter 
införandet av E5, E6 och E7 samt för UL.  

 
Tabell 29.Resultat av utnyttjandegrad och köer för E5, E6 och E7. 

 UL E5  E6 E7 

Utnyttjandegrad [%] 
Ture  
Manuell 1  
Manuell 2 

 
102,40 ± 1 
32,31 ± 1 
32,31 ± 1 

 
86,69 ± 1 
41,85 ± 1 
41,85 ± 1 

 
87,18 ± 1 

42,17 ± <1 
84,35 ± 1 

 
98,89 ± 1 
44,44 ± 1  
88,89 ± 1  

Genomsnittligt antal i kö [st] 
Ture  
Manuell  

 
3,97 ± 0,96   
17,43 ± 1,00 

 
1,19 ± 0,12  
20,71 ± 0,99  

 
1,24 ± 0,12 

44,04 ± 2,41  

 
3,36 ± 0,60 

127,46 ± 22,01  

Genomsnittlig väntetid i kö 
[h]  
Ture  
Manuell 

 
 

25,46 ± 5,69 
3,78 ± 0,18 

 
 

8,82 ± 0,84 
3,46 ± 0,12 

 
 

9,11 ± 0,81  
7,32 ± 0,38 

 
 

22,36 ± 3,71  
19,98 ± 3,23  

 
 
En jämförelse mellan UL, E5 och E6 i Tabell 28 visar att ledtiden reduceras för samtliga läkarteam 
utom Team 6, som i E5 har en marginell minskning och ökar i E6, vilket är förväntat då de enbart 
inbäddas manuellt. I E7 reduceras ledtiden för samtliga läkarteam jämfört med UL. Resurserna 
som utför manuell bäddning har i ursprungsläget en låg utnyttjandegrad på 32,31 % vardera som 
ökar till 41,85 för båda i E5 vilket stämmer överens med att ledtiden inte ökar för de prover som 
inbäddas manuellt då resurserna fortfarande inte är överbelastade. Detta visar också på att två 
resurser för manuell bäddning är överbemannat. Utnyttjandegraden hos Ture minskar från 102,40 
% till 86,69 % vilket påvisar att Ture inte längre är överbelastad i E5. En jämförelse mellan UL 
och E6 visar att utnyttjandegraden för manuell bäddning ökar till 42,17 % och 84,35 % och är 
därmed fortfarande inte överbelastade. Den genomsnittliga väntetiden och antalet i kö ökar mellan 
E5 och E6, vilket är förväntat då en E5 har en högre bemanning än E6.   
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Till följd av ökad bemanning och kapacitet i tidigare processteg ankommer en ökad volym till 
processteget i E9. Figur 37 illustrerar de identifierade flaskhalsarna i systemet av E7. Tabell 29 
visar att detta resulterar i en ökad utnyttjandegrad för såväl Ture som manuell bäddning, dock utan 
risk för överbelastning. I samtliga experiment sker en förväntad ökning av antalet i kö och kötid 
för manuell bäddning, medan antalet i kö till Ture minskar jämfört med UL.  
 
 
 

 
Figur 37. Identifierade flaskhalsar i systemet av E7. 

 

9.6.  Snittning  
Tabell 30 presenterar en beskrivning av E8 och E9 och Tabell 31 visar en jämförelse av 
medelledtiden mellan UL samt E8 och E9. 
 

Tabell 30. Beskrivning av E8 och E9. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt,  

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 
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Tabell 31. Jämförelse av resultat för E8 och E9. 

Team Medelledtid 
 [dagar] 

UL 

Medelledtid  
[dagar] 

E8 

Medelledtid  
[dagar] 

E9 

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

18,75 ± 1,70  
5,50 ± 0,14  

8,93 ± 0,67  
5,39 ± 0,25  

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

20,43 ± 2,06  
5,06 ± 0,23  

8,73 ± 0,62 
5,01 ± 0,30 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

14,84 ± 1,15  
6,60 ± 0,62  

9,09 ± 0,68 
6,45 ± 0,73 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

18,70 ± 1,95  
4,89 ± 0,12  

8,24 ± 0,64 
4,93 ± 0,27 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

15,59 ± 0,95  
5,41 ± 0,30  

14,21 ± 0,97 
5,31 ± 0,32 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

23,07 ± 1,46  
5,03 ± 0,12  

23,26 ± 1,42 
4,99 ± 0,11 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

21,04 ± 2,11  
6,09 ± 0,40  

8,85 ± 0,64 
5,80 ± 0,31 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

9,52 ± 2,52  
3,24 ± 1,15  

6,47 ± 2,00 
4,84 ± 1,25 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

11,94 ± 1,17  
3,00 ± 1,15  

10,57 ± 1,36 
2,25 ± 0,90 

 
 
Tabell 32 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid i kö efter 
införandet av E8 och E9 samt för UL. 
 

Tabell 32. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E8 och E9. 

 UL E8 E9  

Utnyttjandegrad [%] 
Snittare 1  
Snittare 2  
Snittare 3  
Snittare 4  
Snittare SS1  
Snittare SS2 

 
93,39 ± 1 
92,98 ± 1 
92,48 ± 1 
94,23 ± 1 

104,23 ± 2 
- 

 
80,15 ± 1 
80,55 ± 1 
79,99 ± 1 
80,23 ± 1 
64,46 ± 1 
89,34 ± 1 

 
88,87 ± 2 
89,10 ± 1 
88,22 ± 2 
88,27 ± 1 
68,38 ± 2 
96,03 ± 2 

Genomsnittligt antal i kö [st] 
SS  
VP 

 
7,57 ± 0,92  

27,68 ± 0,92  

 
1,61 ± 0,12 

21,26 ± 0,55 

 
2,37 ± 0,15 

31,03 ± 1,17 

Genomsnittlig väntetid i kö [h] 
SS 
VP 

 
35,19 ± 4,09 
10,26 ± 0,32 

 
7,45 ± 0,48 
7,92 ± 0,19 

 
10,99 ± 0,60 
10,73 ± 0,30 
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En jämförelse mellan UL, E8 och E9 i Tabell 31 visar att E8 leder till en reducerad ledtid och för 
E9 sker en markant ledtidsreduktion. Ledtiden för Team 6 minskar enbart marginellt i både E8 och 
E9, vilket är förväntat då Team 6 behandlar provtypen Hud som inte påverkas av de förändringar 
som gjorts i experimentet, förutom att fler remisser befinner sig i systemet och därmed konkurrerar 
med dem om resursernas kapacitet. Tabell 32 visar att utnyttjandegraden minskar för samtliga 
resurser som inte längre är överbelastade, dessutom minska såväl den genomsnittliga väntetiden 
som antalet i kö i processen.  

9.7.  Scanning 
Tabell 33 presenterar en beskrivning av E10, E11, E12 och E13 och Tabell 34 visar en jämförelse 
av medelledtiden mellan UL samt E10, E11, E12 och E13. 
 

Tabell 33. Beskrivning av E10, E11, E12 och E13. 

Experiment Förklaring 
E10 Två parallella scanners Hasselblad 
E11 Fast kapacitet på 80 glas i scanner Hasselblad 
E12 Fast kapacitet på 40 glas i scanner Hasselblad 
E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 

 
 

Tabell 34. Jämförelse av resultat för E10, E11, E12 och E13. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E10  

Medelledtid 
[dagar] 

E11  

Medelledtid 
[dagar] 

E12  

Medelledtid 
[dagar] 

E13  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

19,18 ± 1,69 
5,38 ± 0,20 

19,17 ± 1,25 
5,46 ± 0,14  

19,67 ± 1,20 
5,57 ± 0,12 

20,75 ± 1,14 
5,39 ± 0,17 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

20,96 ± 2,00 
5,09 ± 0,23  

20,98 ± 1,52  
5,02 ± 0,19 

21,49 ± 1,43 
5,01 ± 0,22 

22,85 ± 1,35 
5,16 ± 0,21 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

15,07 ± 0,96 
6,69 ± 0,66 

15,37 ± 0,88 
7,08 ± 0,53 

15,41 ± 0,76 
6,52 ± 0,60 

16,02 ± 0,71 
6,74 ± 0,37 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

19,11 ± 1,89 
4,96 ± 0,19 

19,29 ± 1,42   
4,91 ± 0,13 

19,70 ± 1,32 
4,95 ± 0,17 

20,93 ± 1,29 
4,88 ± 0,17 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

11,59 ± 0,55 
5,01 ± 0,21  

15,03 ± 0,77 
5,82 ± 0,36  

16,08 ± 0,53 
5,93 ± 0,53 

12,13 ± 0,52 
5,18 ± 0,19 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

25,91 ± 1, 47 
4,64 ± 0,06  

24,50 ± 1,10 
5,30 ± 0,13  

23,31 ± 1,16 
5,34 ± 0,13 

27,65 ± 0,87 
4,67 ± 0,04 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

20,88 ± 2,19  
5,72 ± 0,21  

21,27 ± 1,55 
6,08 ± 0,29 

21,63 ± 1,52 
6,24 ± 0,34 

23,49 ± 1,36 
5,79 ± 0,26 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

11,09 ± 2,06 
3,84 ± 0,97 

8,87 ± 3,50  
4,09 ± 0,99 

10,42 ± 4,07 
5,19 ± 1,94 

10,15 ± 2,65 
4,36 ± 1,11 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

11,18 ± 0,75 
3,30 ± 0,91 

12,33 ± 1,17 
3,00 ± 1,15 

12,30 ± 1,38 
2,90 ± 1,13 

10,74 ± 0,89 
3,31 ± 0,98 
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En jämförelse mellan UL och E10, E11, E12 och E13 visar i Tabell 34 att samtliga läkarteam utom 
Team 6, Team 8 och Team 9 får en minskad ledtid i såväl E10 som E11 och en ökad ledtid i E12 
och E13. Team 6 får en ökad ledtid i samtliga experiment och Team 8 och Team 9 får en minskad 
ledtid i samtliga experiment. Tabell 35 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och 
genomsnittlig väntetid i kö efter införandet av E10, E11, E12 och E13 samt för UL. 
 

Tabell 35. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E10, E11, E12 och E13. 

 UL E10 E11 E12 E13  

Utnyttjandegrad [%] 
Hasselblad 1 
Hasselblad 2 

 
132,32 ± 1 

- 

 
95,55 ± 3 
94,66 ± 3 

 
153,70 ± 1  

- 

  
125,93 ± 1  

- 

  
95,39 ± 2 
95,52 ± 3   

Fyllnadsgrad [%] 39,51 40,31   100    50   100 

Genomsnittligt antal i 
kö [st] 

126,29 ± 10,49   1,50 ± 0,21 34,61 ± 4,33  100,30± 6,68  2,02±0,22  

Genomsnittlig 
väntetid i kö [h]  

799,18 ± 68,34  10,21 ± 1,37 562,23 ± 64,75  832,04 ± 48,66  17,01±1,57  

 
Tabell 35 visar att Hasselblad är fortsatt överbelastad i E11 och E12, men understiger gränsen på 
100 % då kapaciteten fördubblas i E10 och E13. I både E10 och E13 reduceras dessutom såväl 
antal som väntetid i kö. En jämförelse mellan E10 och E13 visar att E13 ger som förväntat en 
bättre fyllnadsgrad i maskinen, men en något längre väntetid i kö då maskinen inte körs förens den 
är full dock ökar antalet i kö enbart marginellt.  
 
Tabell 36 presenterar en beskrivning av E14, E15, E16 och E17 och Tabell 37 visar en jämförelse 
av medelledtiden mellan UL samt E14, E15, E16 och E17. 
 

Tabell 36. Beskrivning av E14, E15, E16 och E17. 

Experiment Förklaring 
E14 Två parallella scanners Zelmerlöv 
E15 Fast kapacitet på 40 glas i scanner Zelmerlöv 
E16 Fast kapacitet på 20 glas i scanner Zelmerlöv 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
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Tabell 37. Jämförelse av resultat för E14, E15, E16 och E17. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E14  

Medelledtid 
[dagar] 

E15  

Medelledtid 
[dagar] 

E16  

Medelledtid 
[dagar] 

E17  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

19,56 ± 1,68 
5,49 ± 0,17 

18,65 ± 1,25 
5,48 ± 0,19 

20,59 ± 1,82 
5,38 ± 0,13  

19,53 ± 1,37 
5,59 ± 0,15 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

21,43 ± 1,89 
5,13 ± 0,19  

20,34 ± 1,45 
10,02 ± 0,81 

22,82 ± 2,17  
4,79 ± 0,23  

21,25 ± 1,62 
5,17 ± 0,19 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

15,58 ± 1,07  
6,93 ± 0,58  

14,71 ± 0,77 
6,53 ± 0,40 

15,95 ± 1,00 
6,75 ± 0,44  

15,64 ± 1,02 
6,70 ± 0,74 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

19,67 ± 1,97  
4,91 ± 0,16 

18,65 ± 1,28 
4,92 ± 0,18 

20,82 ± 2,02  
4,74 ± 0,44  

19,67 ± 1,51 
5,00 ± 0,15 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

16,18 ± 0,84 
5,54 ± 0,30 

16,11 ± 0,59 
5,78 ± 0,37 

16,64 ± 0,75  
5,51 ± 0,33  

16,54 ± 0,94 
5,50 ± 0,37 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

24,79 ± 1,38 
4,94 ± 0,09 

23,33 ± 0,92 
5,01 ± 0,09 

23,87 ± 1,44 
4,93 ± 0,09 

24,44 ± 1,28 
5,06 ± 0,11 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

21,82 ± 1,93  
6,13 ± 0,40  

20,94 ± 1,53 
5,84 ± 0,30 

23,30 ± 2,19  
5,73 ± 0,25  

21,71 ± 1,73 
5,89 ± 0,26 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

9,55 ± 3,32  
3,54 ± 1,02 

8,80 ± 2,94 
4,67 ± 1,71 

11,44 ± 3,15 
4,63 ± 1,15 

13,13 ± 2,50 
4,69 ± 2,05 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

11,74 ± 1,04  
4,67 ± 2,85 

12,31 ± 0,94 
2,80 ± 1,08 

12,84 ± 1,30  
2,73 ± 1,16  

12,68 ± 1,24 
2,91 ± 1,54 

 
En jämförelse mellan UL och E14, E15, E16 och E17 i Tabell 37 visar att för samtliga läkarteam 
utom Team 5, Team 8 och Team 9 leder E14, E16 och E17 till en ökad ledtid och E15 till en 
minskad ledtid. För Team 5 ökar ledtiden i samtliga experiment, för Team 8 minskar ledtiden i 
E14-E16 men ökar i E17 och för Team 9 minskar ledtiden i E14 men ökar i E15-E17. En ökning i 
ledtid tyder på att få EB IH sker medan en minskning i ledtid tyder på att fler EB IH har gjorts. 
 
Tabell 38 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid i kö efter 
införandet av E14, E15, E16 och E17 samt för UL. 

 
Tabell 38. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E14, E15, E16 och E17. 

 UL E14 E15 E16 E17  

Utnyttjandegrad [%] 
Zelmerlöv 1  
Zelmerlöv 2  

 
116,15 ± <1  

- 

 
 64,77 ± 1 
64,34 ± 1  

 
118,51 ± <1 

- 

 
109,39 ± <1  

- 

 
64,84 ± 1 
64,60 ± 1  

Fyllnadsgrad [%] 71,45   71,36 100 50 100 

Genomsnittligt antal i kö [st] 58,71 ± 6,47   0,64 ± 0,06  33,17 ± 5,30   111,92 ± 12,11  1,03 ± 0,09  

Genomsnittlig väntetid i kö [h]  376,71 ± 39,06  4,17 ± 0,39  290,91 ± 42,26  486,25 ± 48,11  4,68 ± 0,37  

 



 
 
 

78 
 

Tabell 38 visar att Zelmerlöv är fortsatt överbelastad i E15 och E16, men understiger gränsen på 
100 % då kapaciteten fördubblas i E14 och E17. I E14, E15 och E17 minskar såväl antal som 
väntetid i kö, medan en förväntad ökning sker i E16 då maskinen fylls mindre (50 %) än UL (71,45 
%).  
 
Tabell 39 presenterar en beskrivning av E18 och Tabell 40 visar en jämförelse av medelledtiden 
mellan UL och E18. 
 

Tabell 39. Beskrivning av E18. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt,  

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 

 
   

Tabell 40. Jämförelse av resultat för E18. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E18  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

10,18 ± 0,59 
5,39 ± 0,16 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

10,07 ± 0,58 
5,11 ± 0,23 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

10,32 ± 0,68 
9,25 ± 0,61 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

9,53 ± 0,58 
5,04 ± 0,16 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

11,73 ± 0,71 
5,14 ± 0,18 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

29,57 ± 1,40 
4,70 ± 0,08 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

10,04 ± 0,61 
5,67 ± 0,18 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

6,23 ± 1,63 
4,86 ± 0,80 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

10,24 ± 0,78 
4,08 ± 1,13 
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9.8.  Diagnostik  
Tabell 41 presenterar en beskrivning av E19, E20 samt E21 och Tabell 42 visar en jämförelse av 
medelledtiden mellan UL och E19, E20 samt E21.   
 

Tabell 41. Beskrivning av E19, E20 och E21. 

Experiment Förklaring 
E19 Läkare 4 arbetar inte fragmentariskt utan enbart i Team 6 
E20 Team 6 utökas till sex stycken läkare, Läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 
E21 Läkarna i Team 6 är schemalagda 08:00-16:00 varje dag måndag till fredag, 

Läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 
 

  
Tabell 42. Jämförelse av resultat för E19, E20 och E21. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E19  

Medelledtid 
[dagar] 

E20  

Medelledtid 
 [dagar] 

E21  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

19,99 ± 1,31 
5,77 ± 0,25 

20,65 ± 0,89 
5,53 ± 0,19 

20,05 ± 1,57 
5,44 ± 0,17 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

 21,92 ± 1,46 
5,35 ± 0,35 

 22,44 ± 1,09 
5,00 ± 0,21 

 21,60 ± 1,79 
4,99 ± 0,27 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

 15,95 ± 0,89 
7,03 ± 0,56 

 16,87 ± 0,75 
6,31 ± 0,41 

16,49 ± 1,08 
7,07 ± 0,54 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

 20,28 ± 1,54 
5,21 ± 0,27 

 20,67 ± 1,03 
4,88 ± 0,16 

 19,84 ± 1,76 
4,83 ± 0,15 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

16,38 ± 0,88 
5,83 ± 0,43 

17,87 ± 0,83 
5,30 ± 0,27 

 18,18 ± 0,95 
5,32 ± 0,27 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

23,47 ± 0,91 
5,02 ± 0,10 

12,75 ± 0,93 
4,97 ± 0,10 

 10,01 ± 0,49 
4,83 ± 0,10 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

22,47 ± 1,57 
6,21 ± 0,38 

 22,73 ± 1,02 
5,81 ± 0,26 

22,27 ± 1,92 
5,91 ± 0,29 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

 10,87 ± 3,03 
3,66 ± 0,96 

 15,64 ± 2,62 
3,36 ± 0,71 

13,53 ± 3,50 
5,05 ± 1,75 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

 12,89 ± 1,10 
 4,11 ± 2,15 

 14,74 ± 1,35 
 3,57 ± 1,94 

 13,41 ± 1,37 
3,70 ± 2,04 

 
En jämförelse mellan UL och E19 i Tabell 42 visar att ledtiden ökar för samtliga läkarteam utom 
Team 8. I E20 och E21 minskar ledtiden markant för Team 6 medan ledtiden för övriga läkarteam 
ökar. En ökad ledtid för övriga läkarteam beror på det ökade antalet remisser som ankommer till 
processen. Tabell 43 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid 
i kö efter införandet av E19, E20 och E21 samt för UL.  
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Tabell 43. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E19, E20 och E21. 

 UL E19  E20  E21 

Utnyttjandegrad [%] 
Läkare 4 
Läkare 20 
Läkare 21  
Läkare 22 
Läkare 23 
Läkare 25  

 
110,12 ± <1 
110,03 ± <1 
109,87 ± <1 
109,98 ± <1 
110,05 ± <1 

- 

 
109,81 ± <1 
110,14 ± <1 
110,18 ± <1 
110,00 ± <1 
110,20 ± <1 

- 

 
109,72 ± <1 
109,86 ± 1 

109,59 ± <1 
109,76 ± <1 
109,61 ± <1 
109,63 ± 1 

 
86,15 ± 1 
86,47 ± 1 
86,28 ± 1 
86,30 ± 1 
86,30 ± 1 

- 

Genomsnittligt antal i kö 
[st] 

1089,84 ± 
66,58 

1068,90 ± 51,83 245,44 ± 59,54 3,51 ± 0,13 

Genomsnittlig väntetid i 
kö [h]  

571,41 ± 29,03 563,90 ± 22,56 127,86 ± 30,34 1,85 ± 0,06 

 
 
Tabell 43 visar att för såväl E19 och E20 förblir läkare i Team 6 överbelastade, men i E21 
understiger de gränsen på 100 %. Antalet och väntetid i kö är fortsatt högt i E19, minskar något i 
E20 och reduceras markant i E21.  

9.9.  Läkarsekreterare  
Tabell 44 presenterar en beskrivning av E22, E23 samt E24 och Tabell 45 visar en jämförelse av 
medelledtiden mellan UL och E22, E23 samt E24.   
 

Tabell 44. Beskrivning av E22, E23 och E24. 

Experiment Förklaring 
E22 Läkarsekreterare 1 är schemalagd 07:00-16:00 varje dag måndag till fredag 
E23 Samtliga läkarsekreterare är schemalagda 08:00-12:00 varje dag måndag till fredag 
E24 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje 

dag måndag till fredag 
 

Tabell 45. Jämförelse av resultat för E22, E23 och E24. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E22  

Medelledtid 
[dagar] 

E23  

Medelledtid 
[dagar]  

E24  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

17,86 ± 1,68 
5,37 ± 0,13 

18,91 ± 1,12 
5,38 ± 0,12 

19,19 ± 1,20 
5,53 ± 0,13 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

19,47 ± 2,01 
4,95 ± 0,16 

20,72 ± 1,34 
4,95 ± 0,14 

20,95 ± 1,31 
5,08 ± 0,21 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

14,31 ± 1,04 
6,67 ± 052 

14,85 ± 0,72 
6,79 ± 0,52 

15,08 ± 0,77 
6,42 ± 0,50 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

17,91 ± 1,90 
4,82 ± 0,13 

18,98 ± 1,31 
4,80 ± 0,14 

19,15 ± 1,38 
4,94 ± 0,11 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

15,75 ± 0,92 
5,46 ± 0,36 

15,96 ± 0,96 
5,36 ± 0,23 

15,87 ± 0,90 
5,55 ± 0,40 



 
 
 

81 
 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

22,25 ± 1,39 
4,98 ± 0,09 

23,21 ± 1,16 
5,01 ± 0,09 

23,00 ± 1,01 
5,02 ± 0,10 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

19,72 ± 2,00 
5,61 ± 0,31 

20,91 ± 1,24 
6,09 ± 0,27 

20,94 ± 1,43 
5,90 ± 0,17 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

11,52 ± 3,26 
4,25 ± 1,96 

11,21 ± 3,47 
4,47 ± 1,03 

10,27 ± 2,44 
4,87 ± 1,80 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

12,35 ± 1,36 
2,78 ± 0,94 

11,66 ± 1,00 
3,50 ± 1,15 

12,14 ± 1,52 
3,37 ± 0,99 

 
Tabell 46 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid i kö efter 
införandet av E22, E23 och E24 samt för UL.  

 
Tabell 46. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E22, E23 och E24. 

 UL E22  E23  E24  

Utnyttjandegrad 
[%] 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
 

101,34 ± <1 
108,26 ± <1 
108,39 ± 1 
108,41 ± 1 
108,02 ± 1 
108,13 ± 1 
108,09 ± 1 

 
 
 

66,27 ± <1 
87,54 ± 1 
87,36 ± 1 
87,67 ± 1 
87,47 ± 1 
87,47 ± 1 
87,30 ± 1 

 
 
 

37,52 ± <1 
37,45 ± <1 
37,48 ± <1 
37,77 ± <1 
37,79 ± <1 
37,59 ± <1 
37,42 ± <1 

 
 
 

65,98 ± <1 
65,97 ± <1 

- 
- 
- 
- 
- 

Genomsnittligt 
antal i kö [st] 

26,88 ± 3,13 1,84 ± 0,06 
 

5,81 ± 0,12 
 

1,86 ± 0,07 
 

Genomsnittlig 
väntetid i kö [h]  

17,03 ± 1,99 
 

1,18 ± 0,04 
 

3,68 ± 0,07 
 

1,19 ± 0,04 
 

 
En jämförelse mellan UL, E22, E23 och E24 i Tabell 45 visar att ledtiden minskar för samtliga 
läkarteam i alla experiment. Tabell 46 visar att ingen överbelastning av läkarsekreterare sker i 
varken E22, E23 eller E24. En jämförelse visar att samtliga experiment leder till färre antal i kö 
och en minskad kötid jämfört med UL. E22 och E24 har färre antal i kö och kortare väntetid jämfört 
med E23. E24 och E22 skiljer sig marginellt då antalet schemalagda timmar per dag endast skiljer 
med två timmar.  
 
Tabell 47 presenterar en beskrivning av E25 och Tabell 48 visar en jämförelse av medelledtiden 
mellan UL och E25.   
 

Tabell 47. Beskrivning av E25. 

Experiment Förklaring 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje 

dag måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag 
måndag till fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 
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Tabell 48. Jämförelse av resultat för E25. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E25  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

18,79 ± 1,18 
5,62 ± 0,20 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

20,47 ± 1,37 
5,21 ± 0,33 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

14,88 ± 0,81 
6,74 ± 0,47 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

18,93 ± 1,44 
5,04 ± 0,25 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

15,58 ± 0,73 
5,34 ± 0,38 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

7,49 ± 0,28 
4,66 ± 0,08 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

20,54 ± 1,37 
6,18 ± 0,25 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

10,57 ± 2,71 
6,17 ± 2,75 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

11,55 ± 1,15 
4,96 ± 2,71 

 
Tabell 49 presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid i kö efter 
införandet av E25 samt UL.  

 
Tabell 49. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E25. 

 UL E25 

Utnyttjandegrad [%] 
Läkare 
4  
20 
21 
22 
23 
Läkarsekreterare  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 

110,12 ± <1 
110,03 ± <1 
109,87 ± <1 
109,98 ± <1 
110,05 ± <1 

 
101,34 ± <1 
108,26 ± <1 
108,39 ± 1 
108,41 ± 1 
108,02 ± 1 
108,13 ± 1 
108,09 ± 1 

 
 

86,97 ± 1 
86,92 ± 1 
86,92 ± 1 
86,55 ± 1 
86,88 ± 1 

 
72,57 ± 1 
72,61 ± 1 

- 
- 
- 
- 
- 
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Genomsnittligt antal i 
kö [st] 
Läkare  
Läkarsekreterare  

 
 

1089,84 ± 66,58 
26,88 ± 3,13 

 
 

3,61 ± 0,21 
2,46 ± 0,08 

Genomsnittlig 
väntetid i kö [h]  
Läkare  
Läkarsekreterare  

 
 

571,41 ± 29,03 
17,03 ± 1,99 

 
 

1,90 ± 0,10 
1,42 ± 0,04 

 
E25 leder till en reducerad ledtid för samtliga team, speciellt för Team 6 som ges extra resurser i 
processteg Diagnostik som utgör deras största flaskhals. Dessutom minskar utnyttjandegraden för 
såväl läkare som läkarsekreterare och inga resurser är längre överbelastade. Den genomsnittliga 
väntetiden och antalet i kö minskar också som förväntat. 

9.10. Samtliga förändringar tillsammans 
Tabell 50 presenterar en beskrivning av E26 och Tabell 51 visar en jämförelse av medelledtiden 
mellan UL och E26.   
 

Tabell 50. Beskrivning av E26. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt,  

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
 
 

Tabell 51. Jämförelse av resultat för UL och E26. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E26  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

7,46 ± 0,45 
5,59 ± 0,44  

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

7,32 ± 0,47 
5,34 ± 0,46  

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

7,51 ± 0,46 
6,39 ± 0,60  
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4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

6,81 ± 0,60 
5,26 ± 0,48 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

8,90 ±0,41 
5,39 ± 0,41 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

7,27 ± 0,38 
4,40 ± 0,08 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

7,19 ± 0,46 
5,77 ± 0,47 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

5,39 ± 1,86 
4,03 ± 0,88 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

7,61 ± 0,68 
2,49 ± 1,04 

 
En jämförelse mellan UL och E26 i Tabell 51 visar att ledtiden för VP reduceras markant för 
samtliga team i E26 och för SP sker en marginell förändring för samtliga team. Tabell 52 
presenterar utnyttjandegrad, genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid i kö efter införandet 
av E26 samt för UL.  

 
Tabell 52. Resultat av utnyttjandegrad och köer för E26. 

Processteg  Resurs  Utnyttjandegrad [%] 

Scanning  Zelmerlöv 1  
Zelmerlöv 2  
Hasselblad 1  
Hasselblad 2 

78,55 ± 1 
78,64 ± 1 
102,02 ± 2 
101,66 ± 3 

Bäddning  Ture 99,13 ± 2 

Diagnostik Läkare i team 6 
4 
20 
21 
22 
23 

 
97,63 ± 1 
97,51 ± 1 
97,81 ± 1 
97,49 ± 1 
97,50 ± 1 

Läkarsekreterare  1 
2 

82,30 ± 1 
82,24 ± 1  

Utskärning  Blå 64,17 ± 2 

Nedläggning  Övrigt 1  
Övrigt 2  

73,26 ± 1 
86,95 ± 1 

 
Tabell 52 visar att Hasselblad 1 och Hasselblad 2 är återigen överbelastade med utnyttjandegrader 
på 102,02 % respektive 101,66 % i E26 och utgör därmed en flaskhals i systemet, se Figur 38. 
Resterande resurser understiger gränsen på 100 % och anses i studien inte vara överbelastade.  
 
 



 
 
 

85 
 

 

Figur 38: Identifierad flaskhals i systemet efter E26. 

Tabell 53 presenterar genomsnittligt antal och genomsnittlig väntetid för de köer som ligger före 
flaskhalsarna i systemet. 

 
Tabell 53. Sammanställning av köer kopplade till flaskhalsar efter E26. 

Processteg Kö  Genomsnittligt antal i 
kö [st] 

Genomsnittlig väntetid 
i kö [h] 

Nedläggning  Nedläggning övrigt  8,82 ± 0,59 5,45 ± 0,33  

Utskärning  Klar för utskärning blå 5,55 ± 0,24 38,64 ± 1,29 

Bäddning  Maskin Ture  
Manuell bäddning  

4,63 ± 1,22 
87,06 ± 16,90 

30,84 ± 7,95 
13,58 ± 2,42  

Snittning  Snittning SS  
Snittning VP 

2,62 ± 0,17 
31, 47 ± 1,11 

11,96 ± 0,65 
10,77 ± 0,31 

Scanning  Scanner Zelmerlöv  
Scanner Hasselblad  

1,95 ± 0,16  
4,35 ± 1,63 

7,25 ± 0,53 
34,00 ± 12,07 

Diagnostik Väntar på Team 6 
läkare 

10,39 ± 1,50 5,07 ± 0,70 

Läkarsekreterare Diktatskrivning  4,74 ± 0,41 2,43 ± 0,20  
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Eftersom Hasselblad återigen är överbelastad efter E26 konstruerades E27 som ökar kapacitet med 
ytterligare en Hasselblad. Tabell 54 presenterar en beskrivning av E27 och Tabell 55 visar en 
jämförelse av medelledtiden mellan UL, E26 och E27. Tabell 56 presenterar resultatet av 
utnyttjandegrad för samtliga resurser efter E27. 
 

Tabell 54. Beskrivning av E27. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt,  

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
E27 E26 med tre parallella scanners Hasselblad 

 
Tabell 55. Jämförelse av resultat för E27. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E26  

Medelledti
d [dagar] 

E27  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

7,46 ± 0,45 
5,59 ± 0,44  

7,10 ± 0,22 
5,31 ± 0,16 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

7,32 ± 0,47 
5,34 ± 0,46  

6,95 ± 0,23 
5,06 ± 0,18 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

7,51 ± 0,46 
6,39 ± 0,60  

7,18 ± 0,23 
6,09 ± 0,28 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

6,81 ± 0,60 
5,26 ± 0,48 

6,47 ± 0,22 
4,95 ± 0,15 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

8,90 ±0,41 
5,39 ± 0,41 

8,47 ± 0,27 
5,17 ± 0,23 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

7,27 ± 0,38 
4,40 ± 0,08 

6,76 ± 0,50 
4,35 ± 0,05 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

7,19 ± 0,46 
5,77 ± 0,47 

6,79 ± 0,27 
5,52 ± 0,14 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

5,39 ± 1,86 
4,03 ± 0,88 

5,02 ± 1,20 
4,57 ± 0,81 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

7,61 ± 0,68 
2,49 ± 1,04 

7,49 ± 0,51 
2,33 ± 1,08 
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Tabell 56. Resultat av utnyttjandegrad för E27. 

Processteg  Resurs  Utnyttjandegrad [%] 

Scanning  Zelmerlöv 1  
Zelmerlöv 2  
Hasselblad 1  
Hasselblad 2 
Hasselblad 3 

78,72 ± 1 
78,80 ± 1 
67,90 ± 2 
68,04 ± 2 
67,16 ± 2 

Bäddning  Ture 99,70 ± 2 

Diagnostik Läkare i team 6 
Läkare 4 
Läkare 20 
Läkare 21 
Läkare 22 
Läkare 23 

 
97,57 ± 2 
97,65 ± 1 
67,60 ± 1 
97,41 ± 2 
97,81 ± 1 

Läkarsekreterare  Läkarsekreterare 1 
Läkarsekreterare 2 

82,13 ± 1 
82,08 ± 1 

Utskärning  Blå 64,45 ± 2 

Nedläggning  Övrigt 1  
Övrigt 2  

73,78 ± 1 
87,84 ± 1 

 
En jämförelse mellan E26 och E27 i Tabell 55 visar att ledtiden reduceras ytterligare i E27. 
Dessutom visar Tabell 56 att ökningen av Hasselblads kapacitet leder till att inga resurser längre 
är överbelastade enligt studiens gräns på 100 % utnyttjandegrad. Figur 39 visar medelledtiden för 
remisser från samtliga läkarteam med E27. Grafen visar att ett jämviktsläge uppnås med E27 vilket 
indikerar att samtliga flaskhalsar är eliminerade samt att resursernas kapacitet är tillräcklig.  
 
 

 
Figur 39. Grafisk analys med E27. 
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För att identifiera hur stor påverkan införandet av parallella scanners har på ledtiderna för de olika 
teamen, utfördes E28, där samtliga förändringar förutom i processteg Scanning inkluderades. 
Tabell 57 presenterar en beskrivning av E28 och Tabell 58 visar en jämförelse av medelledtiden 
mellan UL, E27 och E28. 

Tabell 57. Beskrivning av E28. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt,  

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
E27 E26 med tre parallella scanners Hasselblad 
E28 E26 exklusive E13 och E17 

 
Tabell 58. Jämförelse av resultat för E28. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E27  

Medelledtid 
[dagar] 

E28  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

7,10 ± 0,22 
5,31 ± 0,16 

7,15 ± 0,38 
5,49 ± 0,35 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

6,95 ± 0,23 
5,06 ± 0,18 

6,93 ± 0,40 
5,20 ± 0,43 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

7,18 ± 0,23 
6,09 ± 0,28 

7,19 ± 0,39 
6,37 ± 0,58 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

6,47 ± 0,22 
4,95 ± 0,15 

6,52 ± 0,40 
5,06 ± 0,40 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

8,47 ± 0,27 
5,17 ± 0,23 

12,38 ± 0,79 
5,42 ± 0,51 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

6,76 ± 0,50 
4,35 ± 0,05 

7,87 ± 0,52 
4,66 ± 0,10 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

6,79 ± 0,27 
5,52 ± 0,14 

7,03 ± 0,42 
5,94 ± 0,45 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

5,02 ± 1,20 
4,57 ± 0,81 

4,48 ± 0,87 
4,35 ± 1,66 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

7,49 ± 0,51 
2,33 ± 1,08 

8,34 ± 0,99 
3,04 ± 1,19 
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Tabell 59 presenterar resultatet av utnyttjandegrad för samtliga resurser efter E28.  
 

Tabell 59. Resultat av utnyttjandegrad för E28. 

Processteg  Resurs Utnyttjandegrad [%] 
E27 

 Utnyttjandegrad [%] 
E28 

Scanning  Zelmerlöv 1  
Zelmerlöv 2  
Hasselblad 1 
Hasselblad 2 
Hasselblad 3 

78,72 ± 1 
78,80 ± 1 
67,90 ± 2 
68,04 ± 2 
67,16 ± 2 

115,73 ± 1  
134,51 ± 1 

- 
- 
- 

Bäddning  Ture 99,70 ± 2 97,70 ± 2  

Diagnostik Läkare i team 6 
Läkare 4 
Läkare 20 
Läkare 21 
Läkare 22 
Läkare 23 

 
97,57 ± 2 
97,65 ± 1 
67,60 ± 1 
97,41 ± 2 
97,81 ± 1 

 
86,11 ± 1  
85,75 ± 1  
85,88 ± 1  
86,25 ± 1 
85,90 ± 1 

Läkarsekreterare  1 
2 

82,13 ± 1 
82,08 ± 1 

76,88 ± 1  
76,84 ± 1  

Utskärning  Blå 64,45 ± 2 61,49 ± 2  

Nedläggning  Övrigt 1  
Övrigt 2  

73,78 ± 1 
87,84 ± 1 

74,27 ± 1 
87,12 ± 1 

 

Tabell 59 visar att om kapaciteten för maskiner inte utökas förblir de överbelastade medan de andra 
resursernas utnyttjandegrad sjunker till följd av att flödet blir långsammare.  
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9.11. Inga transporttider  
Tabell 60 presenterar en beskrivning av E29 och Tabell 61 visar en jämförelse av medelledtiden 
mellan UL, E27 och E29. 

Tabell 60. Beskrivning av E29. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt,  

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
E27 E26 med tre parallella scanners Hasselblad 
E29 E27 utan transporttider 

 
Tabell 61. Jämförelse av resultat för E29. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 

E27  

Medelledtid 
[dagar] 

E29  

1 VP 
1 SP 

19,43 ± 1,43 
5,52 ± 0,25 

7,10 ± 0,22 
5,31 ± 0,16 

7,06 ± 0,21 
5,32 ± 0,19 

2 VP 
2 SP 

21,34 ± 1,71 
5,12 ± 0,20 

6,95 ± 0,23 
5,06 ± 0,18 

6,89 ± 0,21 
5,22 ± 0,24 

3 VP 
3 SP 

15,20 ± 0,82 
6,81 ± 0,43 

7,18 ± 0,23 
6,09 ± 0,28 

7,21 ± 0,24 
6,41 ± 0,41 

4 VP 
4 SP 

19,49 ± 1,64 
5,04 ± 0,20 

6,47 ± 0,22 
4,95 ± 0,15 

6,45 ± 0,22 
4,96 ± 0,19 

5 VP 
5 SP 

16,01 ± 0,91 
5,50 ± 0,36 

8,47 ± 0,27 
5,17 ± 0,23 

8,40 ± 0,27 
5,14 ± 0,20 

6 VP 
6 SP 

23,42 ± 1,24 
4,99 ± 0,08 

6,76 ± 0,50 
4,35 ± 0,05 

6,60 ± 0,28 
4,33 ± 0,04 

7 VP 
7 SP 

21,35 ± 1,72 
5,94 ± 0,31 

6,79 ± 0,27 
5,52 ± 0,14 

6,68 ± 0,23 
5,52 ± 0,21 

8 VP 
8 SP 

13,10 ± 3,84 
4,49 ± 1,52 

5,02 ± 1,20 
4,57 ± 0,81 

4,50 ± 1,32 
3,32 ± 1,21 

9 VP 
9 SP 

12,07 ± 1,41 
2,26 ± 1,19 

7,49 ± 0,51 
2,33 ± 1,08 

7,37 ± 0,65 
3,50 ± 0,91 
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Tabell 61 visar att E29 resulterar i en markant reducerad ledtid för samtliga team jämfört med UL, 
dessutom sker ytterligare en marginell minskning för samtliga team förutom för Team 3 med E27. 
 

9.12. Ledtid för efterbeställningar 
Tabell 62 visar en jämförelse av medelledtid för prover av typ EB från E26 och E27. 
 

Tabell 62. Jämförelse av resultat för E26 och E27 för EB. 

Team Medelledtid 
[dagar] 

UL 

Medelledtid 
[dagar] 
E26 EB  

Medelledtid 
[dagar] 
E27 EB  

1 EB 
1 EB(SP) 

26,14 ± 1,49 
 13,94 ± 0,58 

10,56 ± 0,46 
 8,79 ± 0,41 

10,19 ± 0,27 
8,31 ± 0,16 

2 EB 
2 EB(SP) 

27,74 ± 1,73 
 11,21 ± 0,70 

10,34 ± 0,49 
7,76 ± 0,53 

10,00 ± 0,31 
7,32 ± 0,31 

3 EB 
3 EB(SP) 

22,50 ± 1,16 
13,32 ± 0,78 

10,17 ± 0,44 
9,44 ± 0,40 

9,79 ± 0,21 
9,18 ± 0,45 

4 EB 
4 EB(SP) 

23,64 ± 1,40 
 11,74 ± 0,56 

9,80 ± 0,46 
7,86 ± 0,47 

9,48 ± 0,24 
7,48 ± 0,17 

5 EB 
5 EB(SP) 

24,09 ± 1,08 
 11,53 ± 0,47 

12,36 ± 0,48 
7,84 ± 0,39 

11,37 ± 0,23 
7,50 ± 0,21 

6 EB 
6 EB(SP) 

42,46 ± 1,93 
 13,28 ± 0,67 

10,84 ± 0,42 
 7,26 ± 0,15 

10,09 ± 0,48 
7,03 ± 0,11 

7 EB 
7 EB(SP) 

27,48 ± 1,80 
 13,90 ± 0,80 

10,23 ± 0,42 
 8,73 ± 0,39 

9,69 ± 0,29 
8,33 ± 0,17 

8 EB 
8 EB(SP) 

19,67 ± 2,26 
 15,31 ± 1,30 

10,59 ± 0,76 
 10,02 ± 0,72 

10,65 ± 0,66 
9,50 ± 0,43 

9 EB 
9 EB(SP) 

 21,59 ± 1,31  
 13,21 ± 2,49 

11,62 ± 0,44 
 8,05 ± 0,88 

10,95 ± 0,31 
7,17 ± 0,53 

 
Tabell 62 visar att både E26 och E27 resulterar i en markant reducerad ledtid för samtliga team 
jämfört med UL. 
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10. Analys  
 

Kapitlet presenterar en analys av resultaten som presenteras i Kapitel 9.  
 

 

10.1. Statistisk analys 
För att visa om de resultat som presenteras i Kapitel 9 medför en statistisk signifikant skillnad, 
utfördes statistiska analyser i form av parvis ordnat T-test, se Kapitel 2.6 samt Bilaga Analys av 
utdata, för utvalda experiment med ett konfidensintervall valt till 95 %. Kolumn 2 i Kapitlets 
tabeller visar skillnaden i ledtid mellan UL och experimentet. Ett positivt värde innebär en 
ledtidsreduktion medan ett negativt värde innebär en ledtidsökning. Om en statistisk signifikant 
skillnad förekommer mellan alternativen markeras den med en grön respektive röd text för en 
ledtidsreduktion respektive ledtidsökning. Om det inte förekommer någon statistisk signifikant 
skillnad visas resultatet i vanligt textformat.  

10.1.1. Utskärning 
Tabell 63 presenterar en beskrivning av E1. 
 

Tabell 63. Beskrivning av E1. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 

 
 
Tabell 64 visar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E1. Tabell 64 visar att det med ett 
95 % konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant skillnad med E1 för Läkarteam 1 
(VP), Läkarteam 2 (VP), Läkarteam 6 (SP) samt Läkarteam 7 (VP). En ledtidsreduktion sker för 
Läkarteam 1 (SP) samt Läkarteam 7 (VP), vilket är väntat med tanke på att dessa team arbetar med 
samma provkoder som det blåa utskärningsteamet (se Kapitel 9.3). 
 

Tabell 64. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E1. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 

1,64(0,18 – 3,1) 
-0,28(-0,62 – 0,06) 
2,45(0,72 – 4,18)  

-0,14(-0,41 – 0,13) 
0,46(-0,45 – 1,36) 
0,20(-0,38 – 0,77) 
0,10(-1,59 – 1,79) 
-0,25(-0,54 – 0,04) 
-0,79(-1,78 – 0,20) 
-0,37(-1,01 – 0,26) 
0,85(-0,34 – 2,04)  

-0,12(-0,23 – -0,02)  
3,36(1,68 – 5,04) 

-0,26(-0,83 – 0,31) 
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8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

-0,06(-4,36 – 4,24)  
0,33(-1,49 – 2,15) 
-1,24(-3,07 – 0,59) 
-1,90(-4,08 – 0,28) 

 

10.1.2. Nedläggning  
Tabell 65 presenterar en beskrivning av E4. 

Tabell 65. Beskrivning av E4. 

Experiment Förklaring 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 

 

Tabell 66 visar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E4. Tabell 66 visar att det med 
ett 95% konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant skillnad med E3 för Läkarteam 
1 (VP, SP), Läkarteam 2 (VP, SP), Läkarteam 3 (VP, SP), Läkarteam 4 (VP, SP), Läkarteam 5 
(SP), Läkarteam 7 (VP, SP) och Läkarteam 8 (VP,SP), varav en ledtidsreduktion sker för 
Läkarteam 1 (VP), Läkarteam 2 (VP), Läkarteam 3 (VP), Läkarteam 4 (VP), Läkarteam 7 (VP) 
samt för Läkarteam 8 (VP). Ledtidsreduktionen för dessa läkarteam är förväntad eftersom de 
behandlar de remisser som påverkas positivt att E4 i form av en minskad kötid till bearbetning 
i processteg Nedläggning.  

Tabell 66. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E4. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

6,94(4,94 – 8,94) 
-3,04(-4,00 – -2,08)  
8,53(6,22 – 10,84) 
-2,89(-3,98 – -1,80) 
3,03(1,57 – 4,49) 
-2,97(-4,34 – -1,6) 
8,72(6,58 – 10,86) 
-3,04(-4,05 – -2,04) 
0,046(-1,64 – 1,74) 
-3,04(-4,16 – -1,92) 
0,22(-1,48 – 1,92) 
-0,02(-0,14 – 0,10) 
7,85(5,55 – 10,15) 
-2,84(-3,87 – -1,81) 
6,35(1,11 – 11,59) 
-2,63(-5,14 – -0,12) 
-0,66(-2,52 – 1,20) 
-1,78(-3,74 – 0,18) 
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10.1.3. Bäddning  
Tabell 67 presenterar en beskrivning av E6. 
 

Tabell 67. Beskrivning av E6. 

Experiment Förklaring 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, 

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
 
Tabell 68 visar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E6. Tabell 68 visar att det med ett 
95% konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant skillnad med E6 för Läkarteam 1 
(SP), Läkarteam 2 (SP) samt Läkarteam 4 (SP), varav en ledtidsreduktion sker för samtliga av 
dessa läkarteam. Ledtidsreduktionen för dessa läkarteam är förväntad på grund av en minskad 
kötid för bearbetning i processteg Bäddning. 
 

Tabell 68. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E6. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1(VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

1,04(-0,61 – 2,69) 
0,52(0,25 – 0,80) 
1,16(0,84 – 3,16) 
0,53(0,24 – 0,83) 
1,03(-0,01 – 2,07) 
0,57(-0,11 – 1,25) 
0,97(-0,98 – 2,92) 
0,53(0,34 – 0,72) 
0,26(-0,71 – 1,23) 
0,35(-0,04 – 0,74) 
-0,23(-1,91 – 1,45) 
0,05(-0,08 – 0,18) 
0,41(-1,57 – 2,39) 
0,27(-0,20 – 0,74) 
1,51(-4,31 – 7,33) 
0,35(-2,46 – 3,16) 
1,09(-0,56 – 2,74) 
0,06(-1,62 – 1,74) 

 
Tabell 69 presenterar en beskrivning av E7.  

Tabell 69. Beskrivning av E7. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till 

fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, 

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
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Tabell 70 visar att det med ett 95% konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant 
skillnad med E7 för Läkarteam 1 (VP), Läkarteam 2 (VP, SP), Läkarteam 3 (VP), Läkarteam 4 
(VP), Läkarteam 7 (VP) och Läkarteam 8 (VP), varav en ledtidsreduktion sker för Läkarteam 
1 (VP), Läkarteam 2 (VP), Läkarteam 3 (VP), Läkarteam 4 (VP), Läkarteam 7 (VP) och 
Läkarteam 8 (VP). 

 

Tabell 70. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E7. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

10,1(8,63 – 11,57) 
-0,05(-0,42 – 0,32) 
12,3(10,52 – 14,08) 
-0,63(-0,98 – -0,28) 

5,72(4,74 – 6,70) 
0,20(-0,37 – 0,77) 
10,9(9,28 – 12,52) 
-0,12(-0,50 – 0,27) 
1,27(-0,09 – 2,63) 
-0,03(-0,46 – 0,41) 
-1,25(-2,82 – 0,32) 
0,05(-0,10 – 0,20) 

11,90(10,05 – 13,75) 
-0,23(-0,72 – 0,27) 
9,03(4,80 – 13,26) 
-0,00(-2,26 – 2,26) 
0,83(-1,03 – 2,69) 
-1,39(-3,17 – 0,39) 

 

10.1.4. Snittning  
Tabell 71 presenterar en beskrivning av E8. 
 

Tabell 71. Beskrivning av E8. 

Experiment Förklaring 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
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Tabell 72 visar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E8. Tabell 72 visar att det med ett 
95% konfidensintervall inte förekommer en statistisk signifikant skillnad med E8 för något 
läkarteam. Dock medför implementeringen av E8 en utjämning av arbetsbelastningen bland 
resurserna.  
 

Tabell 72. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E8. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

0,68(-1,92 – 2,98) 
0,02(-,030 – 0,34) 
0,91(-2,2 – 4,02) 

0,07(-0,52 – 0,39) 
0,37(-1,24 – 1,98) 
0,21(-0,62 – 1,04) 
0,79(-2,24 – 3,82) 
0,15(-0,11 – 0,42) 
0,42(-1,05 – 1,89) 
0,09(-0,36 – 0,54) 
0,35(-1,94 – 2,64) 
0,09(-036 – 0,54) 
0,31(-2,83 – 3,45) 
-0,15(-0,65 – 0,35) 
3,59( -0,91 – 8,09) 
1,25(-0,69 – 3,19) 
0,13(-1,98 – 2,24) 
-0,73(-2,40 – 0,94) 

 
Trots att E8 medförde en utjämnad arbetsbelastning i processteg Snittning, sker ingen statistisk 
signifikant skillnad. E9 medför en reducerad ledtid för nästan samtliga läkarteam. Läkarteam 6 
påverkas inte av förändringen, till följd av att förändringar i tidigare processteg inte påverkar 
provkoder som behandlas av Läkarteam 6 (se Kapitel 9.6). 

Tabell 73 presenterar en beskrivning av E9. 
Tabell 73. Beskrivning av E9. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till 

fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, 

två resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

 

Tabell 74 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E9. Tabell 74 visar att det 
med ett 95% konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant skillnad med E9 för 
Läkarteam 1 (VP), Läkarteam 2 (VP), Läkarteam 3 (VP), Läkarteam 4 (VP), Läkarteam 5 (VP), 
Läkarteam 7 (VP) och Läkarteam 8 (VP), varav en ledtidsreduktion sker för samtliga läkarteam.  
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Tabell 74. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E9. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

10,5(8,79 – 12,21) 
0,13(-0,20 – 0,46) 

12,60(10,66 – 14,54) 
0,11(-0,23 – 0,46) 
6,11(3,48 – 8,74) 
0,36(-0,46 – 1,17) 

11,30(9,42 – 13,18) 
0,12(-0,23 – 0,46) 
1,80(0,55 – 3,05) 
0,19(-0,23 – 0,62) 
0,16(-1,77 – 2,09) 
-0,00(-0,12 – 0,12) 
12,5(10,55 – 14,45) 
0,14(-0,23 – 0,52) 
6,64(2,04 – 9,24) 

-0,35(-2,41 – 1,71) 
1,50(-0,71 – 3,71) 
0,01(-1,57 – 1,59) 

 

10.1.5. Scanning  
Tabell 75 presenterar en beskrivning av E13. 
 

Tabell 75. Beskrivning av E13. 

Experiment Förklaring 
E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 

 
 
Tabell 76 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E13. Tabell 76 visar att det 
med ett 95% konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant skillnad med E13 för 
Läkarteam 5 (VP) och Läkarteam 6 (VP, SP), varav en ledtidsreduktion sker för Läkarteam 5 (VP) 
och Läkarteam 6 (SP).  
 

Tabell 76. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E13. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 

-1,31(-3,31 – 0,69) 
0,12(-0,19 – 0,43) 
-1,51(-3,91 – 0,89) 
-0,04(-0,35 – 0,27) 
-0,82(-1,98 – 0,35) 
0,07(-0,39 – 0,53) 
-1,44(-3,62 – 0,74) 
0,16(-0,11 – 0,43) 
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5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

3,88(2,75 – 5,01) 
0,32(-0,09 – 0,73) 

-4,22(-5,82 – -2,62) 
0,32(0,24 – 0,39) 
-2,14(-4,6 – 0,32) 
0,16(-0,25 – 0,57) 
2,96(-1,93 – 7,85) 
0,13(-2,07 – 2,33) 
1,33(-0,12 – 2,78) 
-1,05(-2,82 – 0,72) 

 
 
Tabell 77 presenterar en beskrivning av E17. 

Tabell 77. Beskrivning av E17. 

Experiment Förklaring 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 

 

Tabell 78 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E17. Tabell 78 visar att 
det med ett 95% konfidensintervall inte förekommer en statistisk signifikant skillnad med E17 
för något läkarteam. 

Tabell 78. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E17. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

-0,10(-2,03 – 1,83) 
-0,07(-0,40 – 0,25) 
0,09(-2,17 – 2,35) 
-0,05(-0,33 – 0,24) 
-0,43(-1,75 – 0,89) 
0,11(-0,81 – 1,04) 
-0,18(-2,41 – 2,06) 
0,04(-0,27 – 0,35) 
-0,53(-1,74 – 0,66) 
-0,00(-0,59 – 0,59) 
-1,02(-2,63 – 0,59) 
-0,08(-0,21 – 0,06) 
-0,36(-2,74 – 2,02) 
0,05(-0,40 – 0,51) 
-0,02(-3,52 – 3,48) 
-0,20(-2,78 – 2,38) 
-0,61(-2,72 – 1,50) 
-0,65(-2,70 – 1,39) 
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Tabell 79 presenterar en beskrivning av E18. 

Tabell 79. Beskrivning av E18. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, två 

resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 

 

Tabell 80 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E18. Tabell 80 visar att 
det med ett 95% konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant skillnad med E18 för 
Läkarteam 1 (VP), Läkarteam 2 (VP), Läkarteam 3 (VP), Läkarteam 4 (VP), Läkarteam 5 (VP), 
Läkarteam 6 (VP, SP), Läkarteam 7 (VP), Läkarteam 8 (VP) samt Läkarteam 9 (VP, SP), varav 
en ledtidsreduktion sker för Läkarteam 1 (VP), Läkarteam 2 (VP), Läkarteam 3 (VP), 
Läkarteam 4 (VP), Läkarteam 5 (VP), Läkarteam 6 (SP), Läkarteam 7 (VP), Läkarteam 8 (VP) 
samt Läkarteam 9 (VP). 

Tabell 80. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E18. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

9,25(7,69 – 10,81) 
0,13(-0,15 – 0,40) 
11,3(9,46 – 13,14) 
0,01(-0,29 – 0,31) 
4,88(3,79 – 5,97) 
0,56(-0,19 – 1,31) 
9,96(8,22 – 11,7) 
0,01(-0,26 – 0,27) 
4,27(3,18 – 5,36) 
0,36(-0,04 – 0,75) 

-6,15(-8,12 – -4,18) 
0,28(0,18 – 0,39) 

11,3(9,47 – 13,13) 
0,28(-0,07 – 0,63) 
6,87(2,82 – 10,92) 
-0,37(-1,85 – 1,12) 
1,83(0,04 – 3,62) 

-1,82(-3,49 – -0,15) 
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10.1.6. Diagnostik  
Tabell 81 presenterar en beskrivning av E21. 
 

Tabell 81. Beskrivning av E21. 

Experiment Förklaring 
E21 Läkarna i Team 6 är schemalagda 08:00-16:00 varje dag måndag till fredag, 

Läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 
 
Tabell 82 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E21. Tabell 82 visar att det 
med ett 95% konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant skillnad med E21 för 
Läkarteam 3 (VP), Läkarteam 5 (VP) samt Läkarteam 6 (VP, SP), varav en ledtidsreduktion sker 
för Läkarteam 6 (VP, SP). Ledtidsreduktionen för Läkarteam 6 är förväntad med tanke på att 
resurserna i läkarteamet är överbelastade i ursprungsläget (se Kapitel 9.8). 
 

Tabell 82. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E21. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

-0,62(-2,68 – 1,44) 
0,07(-0,24 – 0,38) 
-0,26(-2,7 – 2,18) 
0,14(-0,17 – 0,44) 

-1,28(-2,53 – -0,03) 
-0,26(-0,83 – 0,32) 
-0,35(-2,67 – 1,97) 
0,21(0,05 – 0,48) 

-2,17(-3,35 – -0,99) 
0,18(-0,32 – 0,68) 

13,4(12,25 – 14,55) 
0,16(0,02 – 0,30) 

-0,92(-3,56 – 1,73) 
0,04(-0,43 – 0,50) 
-0,43(-5,12 – 4,26) 
-0,56(-2,64 – 1,53) 
-1,34(-3,45 – 0,77) 
-1,44(-3,89 – 1,01) 
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10.1.7. Läkarsekreterare 
Tabell 83 presenterar en beskrivning av E24. 
 

Tabell 83. Beskrivning av E24. 

Experiment Förklaring 
E24 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje 

dag måndag till fredag 
 
 
Tabell 84 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E24. Tabell 84 visar att det 
med ett 95% konfidensintervall inte förekommer en statistisk signifikant skillnad med E24 för 
något läkarteam. Trots att ledtidsreduktion av E24 kunde anas, se Kapitel 9.9, är ledtidsreduktionen 
inte tillräckligt stor för att utgöra en statistisk signifikant skillnad, vilket tyder på att flaskhalsarna 
i de tidigare processtegen begränsar flödet. 
 

Tabell 84. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E24. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

0,25(-1,70 – 2,20) 
-0,01(-0,25 – 0,23) 
0,39(-1,90 – 2,68) 
0,05(-0,24 – 0,33) 
0,13(-1,11 – 1,36) 
0,39(-0,22 – 0,99) 
0,34(-1,88 – 2,56) 
0,10(-0,13 – 0,33) 
0,14(-1,27 – 1,55) 
-0,05(-0,63 – 0,54) 
0,42(-1,32 – 2,16) 
-0,03(-0,18 – 0,12) 
0,41(-1,98 – 2,80) 
0,04(-0,27 – 0,36) 
2,84(-1,31 – 6,99) 
-0,38(-2,64 – 1,88) 
-0,07(-2,45 – 2,31) 
-1,11(-2,62 – 0,40) 
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10.1.8. Samtliga förändringar 
Tabell 85 presenterar en beskrivning av E27. 
 

Tabell 85. Beskrivning av E27. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, två 

resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
E27 E26 med tre parallella scanners Hasselblad 

 
Tabell 86 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan UL och E27 och inkluderar även 
resultatet för efterbeställningar. Tabell 86 visar att det med ett 95% konfidensintervall förekommer 
en statistisk signifikant skillnad med E27 för Läkarteam 1 (VP, EB, EB SP), Läkarteam 2 (VP, EB, 
EB SP), Läkarteam 3 (samtliga), Läkarteam 4 (VP, EB, EB SP), Läkarteam 5 (VP, EB, EB SP), 
Läkarteam 6 (samtliga), Läkarteam 7 (samtliga), Läkarteam 8 (VP, EB, EB SP) samt Läkarteam 
9 (VP, EB, EB SP). En ledtidsreduktion sker för samtliga av dessa läkarteam vilket är förväntat 
med tanke på att kötider för behandling i samtliga processteg som identifierats som flaskhalsar har 
reducerats. 
 

Tabell 86. Statistisk analys vid jämförelse mellan UL och E27. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
12,30(10,83 – 13,77) 

0,20(-0,03 – 0,44) 
16,00(14,47 – 17,53) 

5,62(5,05 – 6,19) 

2 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
14,40(12,65 – 16,15) 

0,06(-0,24 – 0,36) 
17,70(15,88 – 19,52) 

3,89(3,15 – 4,63) 

3 
VP 
SP 
EB 

 
8,03(7,17 – 8,89) 
0,72(0,27 – 1,18) 

12,70(11,52 – 13,88) 
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EB SP 4,13(3,20 – 5,06) 

4 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
13,00(11,32 – 14,68) 

0,09(-0,10 – 0,28) 
14,20(12,76 – 15,64) 

4,26(3,70 – 4,82) 

 
5 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
 

7,54(6,45 – 8,63) 
0,33(-0,10 – 0,76) 

12,70(11,52 – 13,88) 
4,04(3,55 – 4,53) 

6 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
16,70(15,32 – 1,38) 
0,63(0,54 – 0,72) 

32,40(30,4 – 34,4) 
6,25(5,55 – 6,95) 

7 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
14,60(12,84 – 16,36) 

0,42(0,11 – 0,73) 
17,80(15,97 – 19,63) 

5,58(4,76 – 6,40) 

8 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
8,08(3,83 – 12,33) 
-0,07(-1,84 – 1,70) 
9,02(7,03 – 11,01) 
5,80(4,31 – 7,29) 

 
9 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
 

4,58(3,19 – 5,97) 
-0,06(-1,30 – 1,18) 
10,60(9,22 – 11,98) 

6,04(3,42 – 8,66) 

 
Tabell 87 presenterar en beskrivning av E28. 

 
Tabell 87. Beskrivning av E28. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, två 

resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
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E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
E27 E26 med tre parallella scanners Hasselblad 
E28 E26 exklusive E13 och E17 

 
Tabell 88 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan E27 och E28. Tabell 88 visar att det 
med ett 95% konfidensintervall förekommer en statistisk signifikant skillnad med E28 istället för 
E27 för Läkarteam 5 (VP) samt Läkarteam 6 (VP, SP), varav båda medför en ledtidsökning. 
 

Tabell 88. Statistisk analys vid jämförelse mellan E27 och E28. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

-0,05(-0,53 – 0,43) 
-0,17(-0,58 – 0,24) 
0,01(-0,47 – 0,50) 
-0,14(-0,64 – 0,37) 
-0,01(-0,48 – 0,46) 
-0,28(-0,97 – 0,41) 
-0,06(-0,55 – 0,43) 
-0,11(-0,54 – 0,33) 
-3,91(-4,82 – -3,00) 
-0,25(-0,74 – 0,24) 
-1,12(-1,90 – -0,34) 
-0,31(-0,42 – -0,19) 
-0,24(-0,77 – 0,28) 
-0,42(-0,88 – 0,04) 
0,54(-0,73 – 1,81) 
0,22(-1,50 – 1,94) 
-0,85(-1,99 – 0,29) 
-0,71(-2,42 – 1,00) 
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10.1.9.  Inga transporttider 
Tabell 89 presenterar en beskrivning av E29. 
 

Tabell 89. Beskrivning av E29. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, två 

resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
E27 E26 med tre parallella scanners Hasselblad 
E29 E27 utan transporttider 

 
Tabell 90 presenterar resultatet av en statistisk analys mellan E27 och E29. Tabell 90 visar att det 
med ett 95% konfidensintervall inte förekommer någon statistisk signifikant skillnad med E29 
istället för E27. 

 
Tabell 90. Statistisk analys vid jämförelse mellan E27 och E29. 

Team Skillnad i ledtid [dagar] 
Medelledtid(konfidensintervall) 

1 (VP) 
1 (SP) 
2 (VP) 
2 (SP) 
3 (VP) 
3 (SP) 
4 (VP) 
4 (SP) 
5 (VP) 
5 (SP) 
6 (VP) 
6 (SP) 
7 (VP) 
7 (SP) 
8 (VP) 
8 (SP) 
9 (VP) 
9 (SP) 

0,03(-0,26 – 0,32) 
-0,00(-0,25 – 0,25) 
0,06(-0,23 – 0,35) 
-0,16(-0,47 – 0,15) 
-0,03(-0,34 – 0,29) 
-0,32(-0,85 – 0,21) 
0,02(-0,29 – 0,32) 
-0,00(-0,28 – 0,27) 
0,07(-0,28 – 0,41) 
0,04(-0,28 – 0,35) 
0,16(-0,21 – 0,53) 
0,03(-0,05 – 0,10) 
0,11(-0,20 – 0,42) 
-0,00(-0,26 – 0,26) 
0,52(-1,25 – 2,29) 
1,25(-0,13 – 2,63) 
0,12(-0,64 – 0,87) 
-1,17(-2,69 – 0,35) 
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10.2. Måluppfyllnad 
Tabell 91 presenterar en beskrivning av E27. 

 
Tabell 91. Beskrivning av E27. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, två 

resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
E27 E26 med tre parallella scanners Hasselblad 

 
Målet för VP är en ledtid på 14 dagar medan målet för SP är sju dagar baserat på Laboratoriets 
organisatoriska mål (se Kapitel 4.2). Figur 40 visar att medelledtiden för VP, SP och EB har en 
100 % måluppfyllnad med E27 men att samtliga EB SP underkänns.  
 

 
Figur 40. Måluppfyllnad med E27. 

 
För att kontrollera om samtliga remisser godkänns undersöks även den maximala ledtiden, se 
Tabell 92, som visar att för VP klarar samtliga läkarteam målet på en maximal ledtid på 14 dagar. 
För SP, EB och EB SP förekommer det remisser som trots förändringar med E27 inte klarar målet 
på sju respektive 14 dagar.  

1
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7
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Tabell 92. Kontroll av maximal ledtid E27. 

Team Maximal 
ledtid 

Ja/Nej 

1  
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
11,70 
9,40 

16,96 
10,57 

 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 

2 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
12,98 
9,67 

16,01 
10,25 

 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 

 
3 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
 

13,08 
9,24 

14,47 
14,26 

 
 

Ja 
Nej 
Nej 
Nej 

4 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
10,14 
7,38 

13,98 
12,00 

 
Ja 

Nej 
Ja 

Nej 

5 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
11,53 
9,18 

14,56 
9,61 

 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 

6 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
12,82 
9,10 

16,09 
11,75 

 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 

7 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
11,99 
9,18 

17,97 
12,35 

 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 

8 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
11,99 
11,01 
15,54 
15,02 

 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 

9 
VP 
SP 
EB 
EB SP 

 
13,02 
10,00 
16,17 
12,34 

 
Ja 

Nej 
Nej 
Nej 
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10.3. Sammanfattad analys av ledtidsreduktion   
Tabell 93 presenterar en beskrivning av E27, E28 och E29. 
 

Tabell 93. Beskrivning av E27, E28 och E29. 

Experiment Förklaring 
E1 Samtliga utskärningsteam är schemalagda 07:00-16:00 samtliga dagar måndag till fredag 
E4 En resurs är schemalagd 07:00-16:00 och en resurs 08:00-12:00 
E6 Manuell inbäddning på 15 % av de prover som tidigare inbäddades automatiskt, två 

resurser är schemalagda 07:00-16:00 samt 08:00-12:00 
E7 En kombination av E1, E4 och E6 
E8 En extra snittare som behandlar SS och VP 
E9 En kombination av E7 och E8 

E13 Fast kapacitet på 40 glas samt två parallella scanners Hasselblad 
E17 Fast kapacitet på 20 glas samt två parallella scanners Zelmerlöv 
E18 En kombination av E9, E13 och E17 
E25 Minskad bemanning till två läkarsekreterare som båda arbetar 07:00-16:00 varje dag 

måndag till fredag, läkarna i Team 6 är schemalagda 07:00-16:00 varje dag måndag till 
fredag, läkare 4 arbetar inte fragmentariskt 

E26 En kombination av E18 och E25 
E27 E26 med tre parallella scanners Hasselblad 
E28 E26 exklusive E13 och E17 
E29 E27 utan transporttider 

 
Figur 41 presenterar en jämförelse av ledtidsreduktionen för samtliga läkarteam för E27, E28 och 
E29 jämfört med UL och data från 2018.  Ledtiden för E27, E28 och E29 reduceras markant. För 
läkarteam 5 och 6 är minskningen inte lika stor med E28 vilket beror på den stora andelen av SS 
och EB i dessa team, vilka kräver en ökad kapacitet av scanner Hasselblad respektive Zelmerlöv.  
 

 
Figur 41. Jämförelse av ledtidsreduktion. 

 

Tabell 94 presenterar den procentuella ledtidsreduktionen för VP i samtliga läkarteam med E27 
jämfört med UL. 
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Tabell 94. Procentuell ledtidsreduktion med E27. 

Team Ledtidsreduktion [%] 
1 VP 
2 VP 
3 VP 
4 VP 
5 VP 
6 VP 
7 VP 
8 VP 
9 VP 

65 
69 
54 
68 
48 
71 
69 
63 
41 

 
Figur 42 presenterar en jämförelse av antalet remisser som passerar genom systemet med E27, E28 
och E29 jämfört med UL. Antal prover för E27, E28 och E29 ökar jämfört med UL vilket visar att 
en effektivisering av processtegen inte enbart medför reducerade ledtider utan även en ökad 
produktionsvolym. 
 

 
Figur 42. Jämförelse av ökat antal prover. 

Tabell 95 presenterar den procentuella ökningen av antal prover för VP som E27 medför.  
 

Tabell 95. Procentuell ökning av antal VP med E27. 

Team Ökat antal 
prover [%] 

1 VP 
2 VP 
3 VP 
4 VP 
5 VP 
6 VP 
7 VP 
8 VP 
9 VP 

16 
22 
9 

18 
17 
29 
23 
50 
42 
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11. Diskussion  
 

Kapitlet diskuterar resultaten och analysen som har presenterats i studien. Vidare presenteras 
förslag på vidareutveckling av simuleringsmodellen, rekommenderade implementeringar samt 
generella rekommendationer till laboratoriet.  

 
 
I studien har en flaskhals definierats som en resurs med en utnyttjandegrad på över 100%, vilket 
inkluderar transporter mellan processteg. Utnyttjandegraden räknas under resursernas 
schemalagda tid, och därmed inte under lunchen, då resurserna är otillgängliga för arbete. I 
verkligheten kan det diskuteras om en utnyttjandegrad på 100 % är rimlig, en praktisk 
maxkapacitet brukar vanligtvis ligga på 85 % (Gerdin, 1995). Trots samtliga förbättringar och 
elimineringar av flaskhalsar överstiger utnyttjandegraden för flera resurser 85%, se Tabell 96. 
 

Tabell 96. Resurser med utnyttjandegrad över 85%. 

Resurs Utnyttjandegrad [%] 

Läkare  
1 (Team 1, 2, 4, 7) 
2 (Team 1, 2, 7) 
4 (Team 6) 
8 (Team 1, 2, 3) 
20 (Team 6) 
21 (Team 6) 
22 (Team 6) 
23 (Team 6) 

 
   93,26 ± 1    

92,81 ± 1 
97,57 ± 2 
90,96 ± 1 
97,65 ± 1 
98,60 ± 1 
97,41 ± 2 
97,81 ± 1 

Manuell bäddning 2 88,56 ± 1 

Nedläggning hud 94,99 ± 1 

Nedläggning övrigt 2 87,84 ± 1 

Snittare 
1 
2 
3 
4 
SS2 

 
90,67 ± 1 
90,87 ± 2 
89,66 ± 2 
90,22 ± 2 
97,33 ± 1 

Ture 99,70 ± 2 
 
Tabell 96 visar att den andra resurser som arbetar deltid med manuell bäddning 
har en utnyttjandegrad på 88,56 ± 1 % som därmed överstiger 85 %. Däremot har den första 
resursen som arbetar heltid med Manuell bäddning en utnyttjandegrad på 44,28 ± 1 % och därmed 
har resurserna möjlighet att balansera ut arbetsbelastningen i det verkliga systemet. Maskin Ture 
har en hög utnyttjandegrad på 99,70 ± 2 %. Eftersom det inte är några provkoder som kräver en 
automatisk bäddning finns det möjlighet för den första resursen i manuell bäddning att balansera 
ut arbetsbelastningen i det verkliga systemet och manuellt bädda in klossar när Ture är 
överbelastad. Den andra resursen som arbetar deltid i processteg Nedläggning övrigt har en 
utnyttjandegrad på 87,84 ± 1 % vilket överstiger 85 %. Däremot har den första resursen som arbetar 
heltid i processteg Nedläggning övrigt en utnyttjandegrad på 73,78 ± 1 % och resurserna har 
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därmed även här möjlighet att balansera ut arbetsbelastningen i det verkliga systemet. Resursen 
som arbetar med Nedläggning hud har en hög utnyttjandegrad på 94,99 ± 1 % vilket tyder på att 
processteg Nedläggning hud är i behov av utökad kapacitet. Tabell 96 visar att samtliga snittare 
för VP samt den andra resursen som snittar SS har en utnyttjandegrad på över 85 %. Däremot har 
den första resursen som snittar SS en utnyttjandegrad på 66,45 ± 2 % och därmed finns det 
möjlighet att jämna ut arbetsbelastningen i det verkliga systemet till en viss grad men den höga 
arbetsbelastningen tyder på att processteg Snittning är i behov av utökad kapacitet. Enligt 
Landstingsförbundet (1998) kan köer och väntetider inom hälso- och sjukvården minska genom 
en ökad tillgänglighet där exempelvis kapaciteten ska matcha efterfrågan. De koncept som 
diskuteras är bland annat att bemanningen ska anpassas till det förväntade behovet på ett flexibelt 
sätt i form av styrning till överbelastade delar av systemet, insättning av extra insatser för att 
eliminera en ackumulerad kö samt identifiering och eliminering av flaskhalsar.  
 
Flaskhalsar i processen kan utgöras av brist på personal, då arbetstakten och kvaliteten i processen 
styrs av kompetens och tillgång till personal i samtliga arbetsgrupper. Bristen på patologer utgör 
en flaskhals i diagnostiken av histopatologiska prover, vilket skapar långa väntetider och 
köproblem i cancervården (Beckman Suurküla, 2012). Tabell 96 visar att flera läkarteam har läkare 
som har en utnyttjandegrad på över 85 %, men att de flesta klarar sig under denna gräns.  För 
läkarteamen är det svårt att omfördela resurser då deras arbete kräver olika typer av 
specialistkompetenser och de därför inte kan täcka upp för varandra på samma sätt som andra 
arbetsgrupper.  Kraven på korrekta diagnoser är mycket stora, då felbedömningar kan resultera i 
för omfattande eller uteblivna behandlingar (Beckman Suurküla, 2012). För läkare är en 
utnyttjandegrad på 85 % fortfarande högt då de flesta läkare deltar i många aktiviteter vid sidan av 
diagnostiken, som exempelvis ronder, forskning och handledning.  Med en ökad digitalisering kan 
läkare diagnostisera “var som helst” så länge de har tillgång till en dator, men i dagsläget finns 
fortfarande fördelar med att granska proverna i mikroskop vilket gör att utvecklingen av 
digitaliseringen måste fortsätta för att en full effekt ska kunna erhållas. Ett fullt fungerande digitalt 
flöde skulle innebära stora förbättringar och minska onödiga slöserier i form av transporter, väntan 
och onödig rörelse.  
 
Då arbetstakten och kvaliteten i processen styrs av kompetens och tillgång till personal i samtliga 
arbetsgrupper (Beckman Suurküla, 2012) är det viktigt att rätt kompetens sätts på rätt 
arbetsuppgifter. Flaskhalsar på ett patologiskt laboratorium kan utgöras av brist på BMA vilket 
identifieras i flera processteg i modellen. BMA hanterar arbetsuppgifter som exempelvis 
provmottagning, registrering upp- och nedpackning och prover, vilket även förekommer på 
laboratoriet i Linköping. Genom att överlåta dessa arbetsuppgifter till exempelvis en 
undersköterska eller administratör, kan de två resurserna som arbetar i processteg Inlämning göras 
tillgängliga för arbete i andra processteg och därmed utföra arbetsuppgifter som motsvarar deras 
kompetens.  
 
Flaskhalsar kan även utgöras av brist på läkarsekreterare (Beckman Suurküla, 2012) vilket även 
visas i studien samt upplevs av personalen på laboratoriet i Linköping. Läkarsekreterarna själva 
upplever en överbelastning i form av administrativa uppgifter. Resurser bör utföra arbetsuppgifter 
som motsvarar deras kompetens och administrativa arbetsuppgifter bör överlåtas till exempelvis 
en administratör som kan utföra arbetet till ett lägre pris och högre kvalitet. Som tidigare nämnt är 
kraven på korrekta diagnoser mycket stora. Därför är det viktigt att personalen i samtliga 
processteg inte är överbelastad, då överbelastning i ett flöde ökar stressnivån och därmed också 
risken för att göra fel (Brandt, 2013). 
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Den stora variationen i tidsåtgång för olika provkoder medför att det är svårt att identifiera  
standardtider i de olika processtegen. Felaktigt identifierade standardtider medför en under- eller 
överskattning av kapacitetsbehovet (Olhager, 2013). Vid identifiering av standardtider är det 
dock viktigt att ta hänsyn till att tidsåtgången i de olika processtegen är per burk, kloss eller glas. 
På grund av att antalet burkar, klossar och glas varierar stort mellan provkoderna är det viktigt att 
tidsåtgången planeras utifrån antalet burkar, klossar eller glas, beroende på processteg, istället för 
att en generell tidsåtgång per remiss. 
 
För varje remiss utgör inte transporttiden en stor del av den totala ledtiden i systemet, däremot 
medför transporterna en stor tidsåtgång för resurserna som arbetar i de olika processtegen och tar 
upp tid som hade kunnat användas till värdeskapande aktiviteter. På laboratoriet i Linköping 
arbetar i dag en resurs med transporter mellan två processteg. Om den fysiska placeringen av 
processerna består kan en ökad användning av transportören mellan fler processteg vara bra för att 
inte använda vårdpersonalens kapacitet till slöserier som onödig rörelse och transporter.  
 
Kommunicering innebär att kommunikationen effektiviseras (Oscarsson et.al, 2006) och på 
laboratoriets i Linköping kan kommunikation mellan arbetsgrupper förbättras. Olika 
teamindelning mellan olika arbetsgrupper är en sak som kan bidra till missförstånd och försvårande 
i planering. För att underlätta en eventuell produktionsplanering är det viktigt att ledningen, som 
ansvar för olika arbetsgrupper, pratar samma språk och förstår var behovet av extra resurser 
behövs.  
 
I det verkliga systemet händer det att en beställning av typen SF eller IH görs innan remissen 
kommit fram till processteg Diagnostik och en efterbeställning kan ske för att läkare upplever 
“direkt när jag ser den provkoden vet jag att en viss typ av SF eller IH undersökning behövs för 
att diagnostisera”. Dessa fall bör ses över för att eventuellt kunna standardiseras och på så sätt ges 
utrymme i processen eller om de skapar slöserier av typen överarbete som syftar till en produktion 
av högre kvalitet än efterfrågat. Dessa fall kräver en avvägning då läkarens erfarenheter kan rädda 
liv i de fall SF eller IH krävs eftersom ledtiden kan reduceras kraftigt om beställningen görs direkt, 
men sådana typer av beställningar upptar också kapacitet för andra remisser och kan på så sätt 
förlänga ledtiden och därmed eventuellt försvåra sjukdomsförloppen för andra patienter.  
 
I det verkliga systemet förekommer defekter och kvalitetsbrister som kräver att remisser skickas 
tillbaka i processen. Det kan vara kvalitetsbrister som går tillbaka så långt som till processteg 
Nedläggning och Utskärning, Bäddning eller Snittning. För att undvika slöserier som defekter och 
omarbete och på så sätt en förlängs ledtid är det viktigt att en kvalitetskontroll sker i varje 
processteg, en defekt remiss skickas inte vidare från processen utan att kontrolleras och korrigeras 
först.  
 

11.1. Förslag på vidareutveckling av simuleringsmodellen  
På grund av komplexiteten i processen har antaganden och förenklingar krävts vilket bör tas i 
beaktning. För att vidareutveckla och förbättra simuleringsmodellens resultat ytterligare 
rekommenderas mer exakta tidmätningar där storlek på provkoder studeras ytterligare på grund av 
att stora variationer förekommer. Ytterligare tidmätningar har inte varit möjliga inom ramen av 
studien på grund av den stora variationen av såväl provtyper som tidsåtgången av dess, en sådan 
tidmätning hade behövts göras under en längre tidsperiod.  Dessutom rekommenderas ytterligare 
observationer i flera processteg, bland annat processteg Utskärning, där tidsåtgången kan variera 
mellan 15 minuter och åtta timmar per remiss. Vidare studier av scheman och resursernas praktiska 
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maxkapacitet rekommenderas för att se hur stor kapacitet processerna faktiskt har i dagsläget. 
Dessutom rekommenderas att mer ingående studera flödena för de olika provtyperna VP, SP, SS 
och EB SF och EB IH. En modell som även inkluderar molekylärbiologiska flöden och andra 
parallella delflöden som således påverkar flödet av histopatologiska prover hade varit intressant 
att studera ytterligare.  
 
Vidare hade antalet replikationer kunnat ökas för att minska felmarginalen i resultaten. Studien 
har fokuserat på att analyser en bredd av experiment för att identifiera olika faktorer som kan 
reducera ledtiden i systemet. På grund av modellens komplexitet och storlek skulle ett ökat antal 
replikationer medföra en för tidskrävande experimentfas för denna studie. I vidare studier 
rekommenderas ett ökat antal replikationer och en djupare fokusering på ett visst 
experimentområde.  
 

11.2. Implementering på laboratoriet  
För att reducera ledtiden för proverna genom laboratoriet rekommenderar vi följande 
implementeringar i ordning efter svårighetsgrad:  
 

 Minska partistorlekarna i processteg Scanning.  
 Öka bemanningen i processteg Nedläggning övrigt med en halv resurs.  
 Minska bemanningen i processteg Bäddning med en halv resurs.  
 Ändra planeringen i processteg Läkarsekreterare. Minska antalet resurser och låt dem 

arbeta fokuserat på diktatskrivning, alternativt omfördela arbetsuppgifter mellan befintlig 
personal så att totalt två heltidstjänster fokuserar på diktatskrivning.  

 Öka bemanningen i processteg Snittning med en resurs som behandlar VP och SS. 
 Låt samtliga laborationsteam i processteg Utskärning skära ut alla dagar måndag till 

fredag.  
 Öka antalet diagnostiktimmar till åtta timmar per dag för läkarteam 6 i processteg 

Diagnostik.  
 Givet att tidigare rekommendationer implementeras, öka antalet scanners för SS och IH i 

processteg Scanning.  
 
Då en flaskhals begränsar flödet krävs det att hela systemet balanseras för att erhålla en maximal 
effekt av förbättringarna. En förbättring i en del av flödet leder enbart till en liten förbättring för 
hela systemet, medan en kombination av samtliga förbättringar (E27) ger en statistisk signifikant 
skillnad för hela systemet jämfört med ursprungsläget (UL).  

11.3. Sammanfattade rekommendationer  
Vi rekommenderar att man utgår från de processteg där flaskhalsar utgörs av personal (utskärning, 
nedläggning, snittning, diagnostik, läkarsekreterare) och följer upp samt utvärderar planeringen i 
de processtegen och att man ser över exempelvis hur ofta man flyttar resurser från de processtegen 
och hur ofta man har full bemanning. Det kan även vara intressant att titta på numeriska mått som 
exempelvis vad produktionen har blivit i processteget beroende på olika bemanningsnivåer för att 
bestämma hur mycket resurser som krävs för att nå eventuella produktionsmål. Produktionsmålen 
bör vidare baseras på det som produceras i det processteget, det vill säga burkar, klossar, glas eller 
remisser istället för att konsekvent beräkna enbart antal remisser, vilket kan vara missvisande.  
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Vi rekommenderar att man ser över vad olika arbetsuppgifter kräver för kompetens och försöker 
arbeta med kompetensförsörjning när man arbetar med delegering internt och att personalen ska 
arbeta med det de är kvalificerade för. Exempelvis bör kanske inte en BMA arbeta med uppackning 
och ankomstregistrering eller en läkarsekreterare med faktura- och posthantering.  
 
Vi rekommenderar att man ser över kommunikationen mellan diagnostiken och laboratoriet. Då 
de arbetar med olika teamuppdelningar kan det vara svårt att följa proverna genom hela flödet. En 
liknande teamuppdelning skulle kunna bidra till exempelvis att patologer och BMA kan arbeta 
tillsammans med exempelvis utskärning där ”blå” läkare kan delegera ”blå” BMA vilket kan öka 
kompetensförsörjningen. En liknande teamuppdelning kan även medföra en ökad insyn i varandras 
arbete vilket bidrar till en ökad förståelse och kan leda till att man kan identifiera saker som kan 
underlätta för varandra.  
 
En del erfarna läkare beskriver det som att vissa provkoder ”vet man direkt kommer bli en 
efterbeställning”. Vi rekommenderar att man ser över om man kan ta fram metoder för att undvika 
onödig väntan genom att dessa efterbeställningar görs direkt. 
 
Vi rekommenderar även att minskade partistorlekar bör användas vid scanning samt att fler 
scanners för SS och IH bör inskaffas för ett ökat genomflöde genom en parallell användning.  
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12. Slutsatser 
 

Kapitlet presenterar studiens slutsatser genom de frågeställningar som studien syftar till att 
besvara. 

 
 
Studiens syfte var att kartlägga flödet samt analysera och reducera ledtiden på laboratoriet för 
klinisk patologi på Linköpings universitetssjukhus. Studien kartlägger flödet av prover på 
laboratoriet och identifierar med hjälp av en simuleringsmodell vilka processteg som i dagsläget 
identifieras som flaskhalsar samt hur ledtiden för de olika läkarteamen som förekommer på 
laboratoriet ser ut efter 37 veckor med bemanning utifrån planerat schema. Vidare undersöker 
studien, med flera experiment med den framtagna simuleringsmodellen, hur flaskhalsarna kan 
elimineras och ledtiden reduceras.  
 
De processteg som i studien identifierats som flaskhalsar är Utskärning, Nedläggning (övrigt), 
Bäddning (automatisk), Snittning (SS), Scanning (SS och IH), Diagnostik (Team 6) samt 
Läkarsekreterare. Vid eliminering av samtliga flaskhalsar fram till automatisk bäddning uppkom 
dessutom en ny flaskhals i Snittning (VP).   
 
Genom att reducera variationen i arbetsfördelning i processteg Utskärning, genom att exempelvis 
låta samtliga laborationsteam skära ut samtliga dagar måndag till fredag kan ledtiden reduceras. 
Ledtiden kan vidare reduceras genom en ökad bemanning i processteg Nedläggning övrigt. Genom 
att flytta en halv resurs från processteg Bäddning till Nedläggning övrigt kan ledtiden reduceras 
utan en utökad bemanning. Ledtiden reduceras ytterligare genom en ökad bemanning i processteg 
Snittning för VP och SS samt processteg Diagnostik för läkarteam 6 och för Läkarsekreterare. En 
ökad maskinkapacitet i kombination med minskade partistorlekar i processteg Scanning för SS 
och IH, medför ett parallellt utnyttjande och kan reducera ledtiden ytterligare. En kombination av 
samtliga förbättringar (E27) ger en statistisk signifikant skillnad jämfört med ursprungsläget (UL). 
En jämförelse för VP i samtliga läkarteam visar att ledtiden för Team 1 reduceras med 65 %, Team 
2 med 69 %, Team 3 med 54 %, Team 4 med 68 %, Team 5 med 48 %, Team 6 med 71 %, Team 
7 med 69 %, Team 8 med 63 % och Team 9 med 41 %.  
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Bilaga: Provkoder 
 

Tabell B1: Andel per provkod under 2018.  

Provkod  Andel [%] 

BRL 
BRLS 
BRM 
BRMS 
BRS 
BRSS 
 
ENL 
ENLS 
ENM 
ENMS 
ENS 
ENSS 
 
GYL 
GYLS 
GYM 
GYMS 
GYS 
GYSS 
 
HUL 
HULS 
HUM 
HUMS 
HUS 
HUSS 
 
LUL 
LULS 
LUM 
LUMS 
LUS 
LUSS 
 
LYL 
LYLS 
LYM 
LYMS 
LYS 
LYSS 
 
MNL 
MNLS 
MNM 
MNMS 
MNS 
MNSS 
 
MÖL 
MÖLS 
MÖM 

2,23 
0,10 
1,46 
0,12 
0,12 
0,01 
 
0,14 
0,02 
0,32 
0,00 
0,49 
0,0 
 
11,52 
1,90 
1,59 
0,02  
0,11  
0,03  
 
26,95 
0,01 
5,81  
0,80 
4,52 
0,52 
 
0,08 
0,83 
0,09 
0,00 
0,11 
0,00 
 
0,03 
0,04 
0,04 
0,03 
0,01 
0,03 
 
12,32 
2,18 
3,92 
0,08 
0,14 
0,00 
 
1,65 
0,66 
1,61 
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MÖMS 
MÖS 
MÖSS 
 
NEL 
NELS 
NEM 
NEMS 
NES 
NESS 
 
ORL 
ORLS 
ORM 
ORMS 
ORS 
ORSS 
 
URL 
ULRS 
URM 
URMS 
URS 
URSS 
 
ÖRL 
ÖRLS 
ÖRM 
ÖRMS 
ÖRS 
ÖRSS 
 
ÖVL 
ÖVLS 
ÖVM 
ÖVMS 
ÖVS 
ÖVSS 

0,38 
0,17 
0,28 
 
0,10 
0,02 
0,22 
0,01 
0,07 
0,01 
 
0,43 
0,03 
0,81 
0,01 
0,15 
0,00 
 
7,05 
0,30 
1,21 
0,01 
0,14 
0,01 
 
1,15 
0,80 
0,13 
0,09 
0,05 
0,13 
 
0,24 
0,02 
0,06 
0,00 
0,02 
0,00 
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Bilaga: Input Analyzer  
För att illustrera ett exempel läses en godtycklig datamängd in i Input Analyzer, Figur B1 
illustrerar histogrammet.  

 
Figur B1: Histogram i Input Analyzer.  

 
I tillägg till histogrammet ger Input Analyzer en sammanställning av datan som presenteras i 
Tabell B2.  

Tabell B2: Sammanställning av datan.  

Antal datapunkter  169488 

Minsta värde  0,01 

Största värde  2,56 

Medelvärde  0,517 

Standardavvikelse  0,347 

Värdemängd  0 till 2,82 

Antal intervaller  40 
 
Funktionen “Fit all” i Input Analyzer testar samtliga fördelningar mot den inlästa datamängden. 
Figur B2 visar resultatet efter att “Fit all”- funktionen utförts med tillhörande information i 
Tabell B3. Uttrycken som ges av Input Analyzer kan kopieras in direkt i Arenas moduler där 
fördelningen av datan ska användas.  
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Figur B2: Histogram med anpassad fördelning i Input Analyzer.  

 
Tabell B3: Information efter “Fit all”-funktionen.  

Fördelning  Lognormal 

Uttryck  LOGN(0.512,0.326) 

Kvadratfel  0.004095 

Chi2-test 

Antal intervall  40 

Frihetsgrader 37 

Teststatistik 1.97e+004 

Motsvarande p-
värde  

<0.005 
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Bilaga: Analys av utdata  
Output Analyzer är ett separat program som kan analysera data som samlats in av Statistic-
modulen i Arena. Output Analyzer används för att jämföra två alternativ, datan från samtliga 
replikationer i båda alternativen sparas ned i så kallade “dat-filer” som sedan kan läsas in i 
programmet och jämföras med varandra. I Output Analyzer väljs önskat konfidensintervall och 
sedan utför programmet ett t-test.  
 
Om resultatet visar ett intervall som inte täcker noll kan slutsatsen dras att det finns en statistisk 
signifikant skillnad mellan alternativen. Figur B3 illustrerar ett exempel på ett intervall som inte 
täcker noll.  
 
 

 
Figur B3: Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan alternativen.  
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Bilaga: Fördelningsfunktioner  
Sammanställning av förkortade fördelningsfunktioner och den matematiska benämningen 

 NORM: Normalfördelning 
 EXPO: Exponentialfördelning 
 BETA: Betafördelning 
 LOGN: Lognormalfördelning 
 GAMM: Gammafördelning 
 ERLA: Erlangfördelning 
 WEIB: Weibullfördelning 
 TRIA: Triangulärfördelning 

 
Tabell B4: Använda fördelningsfunktioner.  

Provkod  Antal burkar per provkod  Klossar per burk Glas per kloss 

BRL NORM(1.03, 0.185) 1 + EXPO(0.0895) 0.5 + 25 * BETA(0.489, 4.51) 

BRM 0.5 + GAMM(0.143, 4.69) 0.5 + LOGN(5.03, 5.57) 0.5 + 6 * BETA(0.786, 2.15) 

BRS 0.5 + 3 * BETA(6.52, 30.3) 0.5 + LOGN(11.1, 6.8) NORM(1.95, 0.71) 

ENL 0.5 + LOGN(0.634, 0.291) 1 + EXPO(0.489) 0.5 + 14 * BETA(0.633, 2.31) 

ENM 0.5 + LOGN(0.79, 0.5) 0.5 + 33 * BETA(0.873, 4.56) 0.5 + 11 * BETA(0.295, 2.63) 

ENS 0.5 + LOGN(0.756, 0.459) 0.5 + LOGN(7.15, 5.57) 0.5 + LOGN(0.833, 0.51) 

GYL 0.5 + ERLA(0.124, 5) 1 + LOGN(1.1, 0.292) 1 + 17.5 * BETA(0.189, 5.25) 

GYM 0.5 + LOGN(0.65, 0.303) 0.5 + LOGN(7.48, 5.42) 0.5 + WEIB(1.51, 1.63) 

GYS 
0.5 + 12 * BETA(0.779, 
2.21) 0.5 + LOGN(10.8, 8.05) NORM(1.7, 0.542) 

HUL 0.5 + LOGN(0.669, 0.32) 0.5 + EXPO(0.95) 0.5 + 17 * BETA(0.512, 9.21) 

HUM 0.5 + LOGN(0.792, 0.47) 0.5 + 10 * BETA(1.16, 5.07) 0.5 + LOGN(0.929, 0.682) 

HUS 0.5 + LOGN(0.627, 0.267) 0.5 + 40 * BETA(1.25, 12.8) 0.5 + LOGN(1.7, 1.71) 

LUL 0.5 + ERLA(0.0621, 9) NORM(1.91, 0.494) 0.5 + 16 * BETA(0.481, 3.54) 

LUM 0.5 + EXPO(1.02) 0.5 + ERLA(1.34, 3) 0.5 + EXPO(1.67) 

LUS 0.5 + 9 * BETA(1.04, 2.11) 1.5 + LOGN(3.52, 2.7) 0.5 + 9 * BETA(3.64, 19.5) 

LYL 0.5 + ERLA(0.0808, 7) 0.5 + ERLA(0.658, 2) 0.5 + 26 * BETA(0.388, 1.84) 

LYM NORM(1.04, 0.234) 0.5 + LOGN(3.23, 3.21) POIS(3.53) 

LYS 0.5 + LOGN(0.663, 0.323) 0.5 + LOGN(2.06, 2.56) 0.5 + LOGN(6, 8.59) 

MNL 
0.5 + 15 * BETA(0.866, 
5.02) 0.5 + LOGN(0.587, 0.221) 0.5 + LOGN(0.677, 0.339) 

MNM > 6 - 0.5 + 31 * BETA(0.229, 1.73) 0.5 + GAMM(0.145, 4.66) 

MNM <6 - NORM(4.25, 0.859) 0.5 + ERLA(0.124, 5) 

MNM 
0.5 + 17 * BETA(0.348, 
1.05) - - 

MNS 0.5 + ERLA(0.172, 4) 0.5 + 67 * BETA(3.62, 8.08) 0.5 + 5 * BETA(4.67, 17.8) 
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MOL 0.5 + EXPO(1.27) 1 + EXPO(0.0918) 0.5 + ERLA(0.428, 5) 

MOM 
0.5 + 13 * BETA(0.453, 
6.78) 1 + ERLA(1.08, 4) 0.5 + WEIB(0.708, 2.04) 

MOS 
0.5 + 7 * BETA(0.678, 
4.17) 0.5 + GAMM(7.33, 1.68) 0.5 + GAMM(0.383, 2.64) 

NEL 0.5 + ERLA(0.0969, 6) 1 + EXPO(0.525) 0.5 + 8 * BETA(0.603, 1.21) 

NEM 0.5 + ERLA(0.124, 5) 1 + 18.5 * BETA(0.876, 5.59) 1 

NES 0.5 + ERLA(0.0829, 7) 1 + 20.5 * BETA(0.363, 3.32) POIS(2.81) 

ORL NORM(1.05, 0.25) 0.5 + LOGN(1.2, 0.955) 0.5 + 31 * BETA(0.301, 3.45) 

ORM 0.5 + GAMM(0.0603, 9.16) 0.5 + GAMM(1.91, 2.16) 0.5 + 12 * BETA(0.346, 4.01) 

ORS 0.5 + ERLA(0.0813, 7) 0.5 + ERLA(3.4, 3) 0.5 + 6 * BETA(0.73, 3.73) 

URL 
0.5 + 8 * BETA(0.628, 
1.18) 1 + LOGN(1.4, 0.862) 1 + LOGN(1.1, 0.31) 

URM >6 - 0.5 + 3 * BETA(6.11, 23.5) 0.5 + LOGN(0.795, 0.459) 

URM <6 - 0.5 + WEIB(9.68, 1.37) 0.5 + ERLA(0.174, 4) 

URM 
0.5 + 10 * BETA(0.283, 
0.856) - - 

URS 
0.5 + 26 * BETA(0.331, 
5.5) 1 + GAMM(10.1, 1.8) 0.5 + 4 * BETA(2.61, 8.88) 

ONL 0.5 + LOGN(0.676, 0.335) 1 + EXPO(0.505) 0.5 + 18 * BETA(0.367, 3.31) 

ONM 0.5 + LOGN(1.15, 1.04) 0.5 + WEIB(4.33, 1.54) 0.5 + LOGN(1.14, 1.07) 

ONS 0.5 + LOGN(1.35, 1.23) 0.5 + LOGN(8.8, 9.07) 0.5 + GAMM(0.375, 2.72) 

OVL NORM(1.04, 0.225) 1 + EXPO(0.839) 0.5 + 21 * BETA(0.22, 1.49) 

OVM 0.5 + WEIB(0.656, 2.2) 0.5 + LOGN(5.74, 8.91) 0.5 + LOGN(0.862, 0.573) 

OVS 0.5 + 2 * BETA(3.17, 8.01) 0.5 + GAMM(5.84, 1.1) 0.5 + 19 * BETA(0.138, 0.734) 
 

Tabell B5: Fördelningsfunktioner för efterbeställningar. 

Provkod  
Specialfärg  

[glas per provkod] 
Immunohistokemi  
[glas per provkod] 

BRL 0.5 + LOGN(1.57, 1.72) 1 + 31.5 * BETA(0.497, 4.35) 

BRM 1.5 + ERLA(4.82, 2) 0.5 + ERLA(5.31, 2) 

BRS 2.5 + ERLA(3.33, 3) 3.5 + LOGN(16.5, 11.6) 

ENL NORM(4.73, 2.11) 1.5 + 27 * BETA(0.484, 1.49) 

ENM 0.5 + ERLA(4.63, 2) 0.5 + 40 * BETA(0.71, 1.63) 

ENS 3.5 + LOGN(9.01, 10.3) 3 + EXPO(14.7) 

GYL 0.5 + LOGN(2.81, 2.5) 0.5 + 32 * BETA(0.446, 4.48) 

GYM 1.5 + GAMM(3.53, 3.43) 1.5 + GAMM(6.73, 2.11) 

GYS 3.5 + ERLA(13.3, 2) 6 + 100 * BETA(1.74, 3.25) 

HUL 0.5 + LOGN(3.04, 2.47) 0.5 + 33 * BETA(0.739, 4.26) 
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HUM 0.5 + ERLA(1.63, 3) 0.5 + WEIB(6.9, 1.21) 

HUS 0.5 + GAMM(4.44, 2.18) 1 + LOGN(12.2, 12.3) 

LUL 0.5 + LOGN(2.16, 1.32) 0.5 + LOGN(6.05, 6.07) 

LUM TRIA(1.5, 7, 22.5) 3.5 + EXPO(8.82) 

LUS TRIA(4.5, 18, 29.5) 2.5 + WEIB(20, 1.69) 

LYL 0.5 + LOGN(2.87, 2.76) 0.5 + 29 * BETA(0.877, 1.33) 

LYM 0.5 + LOGN(9.72, 9.14) 1.5 + WEIB(11.7, 1.38) 

LYS 1.5 + LOGN(5.57, 6.79) 0.5 + 35 * BETA(1.12, 2.11) 

MNL 0.5 + LOGN(3.64, 3.86) 0.5 + GAMM(3.42, 1.44) 

MNM 1.5 + LOGN(5.83, 2.99) 2.5 + GAMM(5.18, 2.16) 

MNS 1.5 + GAMM(6.58, 3.45) 4.5 + WEIB(31, 2.52) 

MOL 0.5 + LOGN(3.9, 2.63) 0.5 + LOGN(5.56, 5.56) 

MOM 1.5 + LOGN(5.83, 2.99) 1.5 + GAMM(6.54, 1.61) 

MOS 1.5 + 49 * BETA(1.68, 3.11) 1.5 + GAMM(9.13, 2.17) 

NEL 0.5 + EXPO(3.37) 0.5 + 30 * BETA(0.839, 2.57) 

NEM 0.5 + 9 * BETA(1.31, 1.63) 0.5 + GAMM(5.47, 1.5) 

NES 1 + WEIB(4.23, 1.74) 0.5 + GAMM(4.41, 2.22) 

ORL 0.5 + LOGN(2.87, 2.39) 0.5 + 42 * BETA(0.778, 2.92) 

ORM 0.5 + ERLA(1.7, 3) 0.5 + GAMM(7.4, 1.39) 

ORS 4.5 + GAMM(4.22, 1.58) 0.5 + ERLA(6.07, 3) 

URL 1 + 37.5 * BETA(0.63, 4.58) POIS(6.88) 

URM 1.5 + WEIB(12, 1.88) 1.5 + GAMM(5.17, 2.19) 

URS 2.5 + WEIB(32.7, 1.79) 3.5 + GAMM(20.5, 1.4) 

ONL 0.5 + LOGN(3.84, 5.86) 0.5 + EXPO(5.6) 

ONM 1.5 + GAMM(7.65, 1.07) 2.5 + GAMM(5.09, 1.59) 

ONS 2.5 + GAMM(10.2, 1.45) 2.5 + ERLA(9.14, 2) 

OVL 0.5 + WEIB(5.42, 1.26) 0.5 + LOGN(8.19, 13.3) 

OVM 2.5 + GAMM(15.8, 0.755) 4.5 + 18 * BETA(0.628, 0.873) 

OVS 5.5 + 16 * BETA(0.659, 0.515) 1.5 + 33 * BETA(0.348, 0.546) 
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Bilaga: Förteckning över variabler och attribut  
Tabell B6: Förteckning över modellens variabler och attribut 

Namn  Förklaring  Värdemängd  

varAnkomst  En variabel som hanterar hur 
många remisser som ska skapas 
per dag beroende på veckodag  

Baserat på fördelningsfunktioner 
mån-tors: TRIA(66, 154, 181) 
fre: TRIA(2, 83.7, 106) 
lör-sön: 0.999+EXPO(5.78) 

varRemissNummer En variabel som lagrar det 
nuvarande värdet av skapade 
remissnummer. 
 

[1,∞[ ∈ ℤ 

Provtagningstid  Ett attribut som kontrollerar 
tidpunkten för provtagning  

∈ ℝ 

RemissNummer Ett attribut som används för att 
identifiera burkar, klossar eller 
glas som hör till samma remiss 

varRemissNummer 

Provkod Ett attribut som används för att 
differentiera de olika 
remisserna 

Se Bilaga Provkoder 

Prio Ett attribut som anger 
remissens prioriteringsordning i 
kö 

[1,2] ∈ ℤ 

var***Burk En binär variabel som tilldelas 
1 då remissen delas upp i 
burkar och 0 då nästa remiss 
kan släppas vidare,  
*** ersätts med provkod 

[0, 1] ∈ ℤ 

varBS***Burk En variabel som anger hur 
många burkar som remissen ska 
delas upp i, *** ersätts med 
provkod  

Baserad på fördelningsfunktion, 
se Bilaga Fördelningsfunktioner 

MinBSBurk Ett attribut som sparar antalet 
burkar remissen delades upp i 

varBS***Burk 

NrInl 
 

Ett attribut som anger vilken 
resurs i inlämningen som 
remissen behandlas av 

[1,2] ∈ ℤ 

NrInl2 Ett attribut som anger vilken 
resurs i inlämningen som 
förflyttar burken till processteg 

[1,2] ∈ ℤ 
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Nedläggning  

NrGron 
 

Ett attribut som avgör vilken 
resurs i Team Grön som ska 
hantera remissen i processteg 
Utskärning 

[1,2] ∈ ℤ 

NrGul Ett attribut som avgör vilken 
resurs i Team Gul som ska 
hantera remissen i processteg 
Utskärning 

[1,2] ∈ ℤ 

var***Kloss  En binär variabel som tilldelas 
värdet 1 då burkarna i en remiss 
delas upp i klossar och 0 då 
nästa remiss kan släppas vidare, 
*** ersätts med provkod 

[0, 1] ∈ ℤ 

varBS***Kloss En variabel som anger hur 
många klossar som remissen 
ska delas upp i, *** ersätts med 
provkod  

Attributet MinBSBurk 
multiplicerat med en 
fördelningsfunktion (se Bilaga 
Fördelningsfunktioner) 

MinBSKloss  Ett attribut som sparar antalet 
klossar remissen delades upp i 

varBS***Kloss, *** ersätts med 
provkod  

BSNed En variabel om lagrar det 
nuvarande antalet klossar i 
processteg Nedläggning som är 
redo för processteg 
Dehydrering 

[1,∞[ ∈ ℤ 

var***Kloss  En binär variabel som tilldelas 
värdet 1 då en remiss delas upp 
i klossar och 0 då nästa remiss 
kan släppas vidare, *** ersätts 
med provkod 

[0, 1] ∈ ℤ 

varBS***Kloss En variabel som anger hur 
många klossar som remissen 
ska delas upp i, *** ersätts med 
provkod  

Attributet MinBSBurk 
multiplicerat med en 
fördelningsfunktion (se Bilaga 
Fördelningsfunktioner) 

MinBSKloss  Ett attribut som sparar antalet 
klossar remissen delades upp i 

varBS***Kloss, *** ersätts med 
provkod  

BSGron 
BSBla 
BSGul 
BSLila 

En variabel om lagrar det 
nuvarande antalet klossar i 
remissen som bearbetas av 
respektive team 

[0,∞[ ∈ ℤ 
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BSUt En variabel om lagrar det 
nuvarande antalet klossar i 
processteg Nedläggning som är 
redo för processteg 
Dehydrering 

[1,∞[ ∈ ℤ 

IHSnittareNr Ett attribut som anger vilken 
resurs som skär ut remissen 

[1,2] ∈ Snittare EBIH 

IHSnittareNr Ett attribut som anger vilken 
resurs som snittar remissen 

[1,2] ∈ Snittare EBIH 

varDon En variabel som lagrar det 
nuvarande antalet klossar SS 
som placerats i 
Dehydreringsmaskinen 
Donatello 

[0,100] ∈ ℤ 

varRaph 
varMich 
varLeo 

En variabel som lagrar det 
nuvarande antalet klossar som 
placerats i 
Dehydreringsmaskinerna 
Raphael, Michelangelo samt 
Leonardo 

[0,300] ∈ ℤ 

varTURE En variabel som lagrar det 
nuvarande antalet klossar  som 
placerats i bäddningsmaskinen 
Ture 

[0,80] ∈ ℤ 

varBatchSS En variabel som lagrar det 
nuvarande antalet klossar  som 
placerats i låda som ska till 
snittning 

[0,15] ∈ ℤ 

varBatchvanliga  En variabel som lagrar det 
nuvarande antalet klossar  som 
placerats i låda som ska till 
snittning 

[0,75] ∈ ℤ 

var*** 
var***_EBSF 
var***_EBIH 

Binär variabel som tilldelas 
värdet 1 då klossarna i en 
remiss delas upp i glas och 0 då 
nästa remiss kan släppas vidare,  
*** ersätts med provkod 

[0, 1] ∈ ℤ 

varBS*** Variabel som anger hur många 
glas som remissen ska delas 
upp i, *** ersätts med provkod  

Attributet MinBSKloss 
multiplicerat med en 
fördelningsfunktion (se Bilaga 
Fördelningsfunktioner) 
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varBS***_EBSF 
varBS***_EBIH 

Variabel som anger hur många 
glas som remissen ska delas 
upp i, *** ersätts med provkod  

Fördelningsfunktion, se Bilaga 
Fördelningsfunktion.  

MinBSGlas Attribut som sparar antalet glas 
som remissen delades upp i 

varBS***, *** ersätts med 
provkod  

varSnittningAntalO
vriga 
varSnittningAntalSn
abb 
varSnittningAntalE
BSF 
varSnittningAntalE
BIH 

Variabel som lagrar det 
nuvarande antalet glas på 
brickan som ska till färgning 

[0, 20] ∈ ℤ 

varSnittningAntalSS 
varSnittningAntalSn
abbSS 

Variabel som lagrar det 
nuvarande antalet glas på 
brickan som ska till färgning 

[0, 10] ∈ ℤ 

SnittarNr Ett attribut som anger vilken 
resurs som snittar remissen 

[1,5] ∈ Snittare 

SSnittareNr Ett attribut som anger vilken 
resurs som snittar remissen 

[1,4] ∈ Snittare Snabba EBSF 

IHSnittareNr Ett attribut som anger vilken 
resurs som snittar remissen 

[1,2] ∈ Snittare EBIH 

varScanningSS 
varScanningSFSS 

En variabel som anger hur 
många glas som har placerats i 
ett scanningsrack 

[0, 80] ∈ ℤ 

varScanningvanliga 
varScanningSF 

En variabel som anger hur 
många glas som har placerats i 
ett scanningsrack 

[0, 30] ∈ ℤ 

varBond1 
varBond2 
varBond3 

En variabel som lagrar det 
nuvarande antalet glas som har 
placerats i de tre Bond-
maskinerna för 
immunohistokemi 

[0, 30] ∈ ℤ 

varBench En variabel som lagrar det 
nuvarande antalet klossar  som 
har placerats i benchmarking-
maskinen för immunohistokemi 

[0, 30] ∈ ℤ 

EB Ett attribut som tilldelas värdet 
1 då en efterbeställning på en 
remiss utförs och 0 annars  

[0, 1] ∈ ℤ 
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EBprovkod Ett attribut som tilldelas värdet 
SF eller IH beroende på om 
efterbeställning är av typ SF 
eller IH 

SF eller IH 
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Bilaga: Tidsåtgång diagnostik  
 

Tabell B7: Tidsåtgång per remiss i minuter baserat på team och provets storlek.  

Team 1  
L  
M 
S 

 
10 
30 
60 

Team 2  
L  
M 
S 

 
20 
30 
60 

Team 3  
L 
M 
S 

 
10 
30 
60 

Team 4  
L 
M 
S 

 
10 
20 
120 

Team 5  
L 
M 
S 

 
10 
30 
60 

Team 6  
L 
M 
S 

 
10 
20 
60 

Team 7 
L 
M 
S 

 
20 
60 
120 

Team 8 
L 
M 
S 

 
10 
30 
60 

Team 9 
L 
M 
S 

 
30 
60 
60 
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Bilaga: Enkät 
Enkätens frågor  

1. Vilket team arbetar du i?  
2. Hur många timmar är din totala arbetstid per vecka?  
3. Hur många timmar per vecka av din totala arbetstid är planerad för diagnostisering av 

histopatologiska prover?  
4. Hur många timmar per vecka utför du faktiskt diagnostisering av histopatologiska 

prover?  
5. Är du ST-läkare? [Ja/Nej] 
6. Om ja, hur många timmar per vecka är din handledare involverad i din diagnostisering av 

histopatologiska prover?  
7. Hur många procent av dina histopatologiska prover diagnostiserar du ENBART digitalt? 

[0-100%] 
8. Hur många procent av dina histopatologiska prover diagnostiserar du BÅDE digitalt och 

via mikroskop? [0-100%] 
9. Hur många procent av proverna dikterar du när du diagnostiserar? [0-100%] 
10. Om du dikterar, hur lång tid tar det att diktera ett prov i genomsnitt?  
11. Om du dikterar, hur lång tid upplever du att du får vänta på få diktatet redo för signering?  
12. Om du skriver själv, hur lång tid upplever du att det tar per prov?  

 
Enkätens frågor med svar.  

1. Svaret presenteras inte med hänsyn till respondenten. 
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Bilaga: Schema 
 

● Standardschema - används för de arbetsgrupper som inte har ett specifikt angivet schema 
○ måndag - fredag 07:00-16:00, rast 12:00-13:00  

 
● Schema - Färgningen  

○ måndag - fredag 07:00-09:00, 13:00-16:00 
○ klockan 09:00-12:00 görs SF och sedan lunch 12:00-13:00 

 
● Schema - Läkare 

○  måndag - fredag 08:00-13:00 
 

● Schema - Läkarsekreterare 1 
○ måndag - fredag 08:00-12:00  

 
● Schema - Läkarsekreterare 2 - 7 

○ måndag - fredag 10:30-11:30 
 

● Schema - Ture  
○ måndag - fredag 07:00-15:00  

 
● Schema - Dehydrering  

○ Donatello: måndag - fredag 16:00-11:00  
○ Övriga: måndag - fredag 16:00-06:00  

● Schema - Transportör  
○ måndag - fredag 08:00-16:00, rast 12:00-13:00 

 
● Schema - Utskärning  

○ Grön 1: måndag - fredag 07:00-16:00, rast 12:00-13:00 
○ Grön 2: tisdag 07:00-16:00, rast 12:00-13:00 
○ Gul 1: tisdag - fredag 07:00-16:00, rast 12:00-13:00 
○ Gul 2: tisdag 12:00-16:00 
○ Blå: måndag, torsdag 07:00-16:00, rast 12:00-13:00 
○ Lila: måndag, onsdag 07:00-16:00, rast 12:00-13:00, fredag 07:00-11:00  

 
 
Schemat för utskärningen är baserat på ett godtyckligt schema från 2018 vilket presenteras i 
Tabell B8.   
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Tabell B8: Schema för utskärningen under februari 2018.  
Dag  Utskärningsplats 1  Utskärningsplats 2  Utskärningsplats 3  

Måndag  Blå  Lila Grön 

Tisdag  Gul Grön Grön 

Onsdag  Gul Lila  Grön 

Torsdag  Gul Blå Grön 

Fredag  Gul Lila/Gul Grön 

Måndag  Gul Lila  Grön 

Tisdag  Blå Grön Grön 

Onsdag  Gul Lila  Grön 

Torsdag  Gul  Blå  Grön 

Fredag  Gul Gul/Lila  Grön 

Måndag  Gul Lila   Grön 

Tisdag  Blå  Grön Grön 

Onsdag  Gul Lila  Grön 

Torsdag  Gul Blå  Grön 

Fredag  Gul Lila  Grön 

Måndag  Gul Lila  Grön 

Tisdag  Blå  Grön Grön 

Onsdag  Gul Lila  Grön 

Torsdag  Gul Blå  Grön 

Fredag  Gul Lila/Gul Grön 

 
Den beräknade tidsåtgången per kloss presenteras i Tabell B9. 
 

Tabell B9: Beräknad tidsåtgång per kloss.  

Team 
Klossar per 

år 
Klossar per 

dag 
Klossar per 

vecka 
Timmar per 

vecka  
Timmar per 

kloss 

Grön 37 781 151 756 48 0,06 

Blå 23 620 89 446 36 0,08 

Gul 21 694 101 505 20 0,04 

Lila 9 826 39 197 16 0,08 
 


