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sig tid och tålamod för att bidra till inspiration och vägledning i arbetet. 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete har genomförts vid Institutionen för produktionsekonomi på 
Linköpings tekniska högskola. Uppdragsgivare har varit Svenskt Näringsliv och 
arbetet har utförts på Södersjukhuset i Stockholm. Syftet med arbetet har varit att 
kartlägga flödet av patienter med sökorsak höft genom sjukhuset, för att därefter 
analysera detta och föreslå åtgärder som kan minska väntetider och öka genomflödet. 
 
Upplägget har varit att genom intervjuer få en förståelse för verksamheten. Därefter 
skapas, med stöd av litteratur från varuproduktion, tjänsteproduktion och forskning 
kring sjukvårdsorganisation, så kallad best practice, en referensram till stöd för 
analysen. 
 
Nästa steg var att kartlägga flödet, dess aktiviteter och resurser, med hjälp av 
sjukhusets datasystem, men också genom intervjuer. Kartläggningen syftar till att 
tillsammans med nulägesbeskrivningen skapa faktaunderlag till analysen. Denna ska i 
sin tur mynna ut i åtgärdsförslag  
 
Patientflödet ser ut som följer: En patient med sökorsak höft kommer till 
akutmottagningen. Patientens prioritet bestäms och undersöks av läkare. På läkares 
rekommendation utförs röntgen och andra undersökningar. Om behov föreligger läggs 
patienten in på en vårdavdelning för senare operation eller vidare behandling. I detta 
fall, då det gäller höftpatienten, läggs denne in på avdelningar inom 
verksamhetsområde ortopedi (VO Ortopedi).  
 
Perspektiven på akutmottagningen och VO Ortopedi skiljer sig åt, på 
akutmottagningen vistas patienten i ungefär fem till sex timmar och är sedan inlagd på 
en vårdavdelning i cirka en vecka. På akutmottagningen ligger fokus på aktiviteter och 
tider medan på VO Ortopedi är resurser och utnyttjandegrad det intressanta, vilket 
också återspeglas i den genomförda kartläggningen.  
 
På akutmottagningen har tre aktiviteter visat sig vara viktigare än de övriga, nämligen 
läkarundersökning, röntgen och inläggning på vårdplats. Anledningen till detta är att 
väntan till de aktiviteterna utgör cirka två tredjedelar av en patients tid på 
akutmottagningen. Därför har åtgärderna på akutmottagningen syftat till att reducera 
dessa väntetider och mildra dess konsekvenser.  
 
Slutsatserna är att akutmottagningen bör anpassa antalet läkare bättre efter de 
varierande behoven över dygnet för att inga onödiga väntetider ska uppstå under 
väntan till läkarundersökning. Röntgenavdelningen bör kontinuerligt utvärdera 
behoven från akutmottagningen för att på så sätt balansera sin kapacitet. Väntetiden till 
inläggning på vårdplats kan inte akutmottagningen påverka eftersom den är beroende 
av hur övriga delar av flödet fungerar, men genom att placera patienter som är färdiga 
på akutmottagningen i en separat lokal under tiden de väntar på vårdplats uppnås flera 
fördelar. Patienterna placeras i en miljö som är bättre anpassad för deras behov 
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samtidigt som de flyttas bort från mottagningen och därigenom bidrar till en bättre 
situation för övriga patienter och personal. 
 
Inom Verksamhetsområde Ortopedi syftar åtgärdsförslagen till bättre hantering av 
resurser och ett bättre utnyttjande av desamma, och om resurser ska vara gemensamma 
eller dedicerade. De två resurser som arbetet koncentrerar sig kring är vårdplatser och 
operation.  
 
Åtgärdsförlagen gällande vårdplatser och operationer rör om de elektiva, det vill säga 
de planerade, och akuta patienterna ska ha gemensamma eller dedicerade resurser. Det 
betydande antalet operationer som drabbas av störningar, och därför ej kan 
genomföras, talar för att en uppdelning av operationsresurser mellan akuta och elektiva 
patienter skulle vara positivt. Däremot bör vårdplatserna vara gemensamma eftersom 
de elektiva patienterna kan jämna ut den totala efterfrågan på vårdplatser.  
 
Genom att dessutom se över utskrivningsrutinerna från avdelningen kan flödet 
förbättras ytterligare. Åtgärder som föreslagits för att åstadkomma detta är tidig 
planering av utskrivningar, utskrivningskoordinator och att inrätta en lokal i väntan på 
hemfärd. 
 
Ett antal mer långtgående diskussioner har också förts. Det är områden som inte 
examensarbetet direkt syftat till att omfatta men som kan vara av intresse. Exempel på 
diskussionsområden är skillnader i tidsperspektiv, brittiska utskrivningsrutiner och 
konsekvenserna av strävan efter högt resursutnyttjande. 
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ABSTRACT 
 
This thesis has been written at the Department of Production Economics at Linköping 
Institute of Technology. It has been written on behalf of Confederation of Swedish 
Enterprise and the work has been located at South Stockholm General Hospital. The 
purpose of the project has been to map out the flow of hip patients through the 
hospital, to analyze the patient flow and suggest recommendations which can decrease 
waiting times and increase throughput.  
 
First interviews were conducted to get an understanding of the situation. Thereafter, 
with support of the literature from production of goods and services and research about 
hospital organisations, a theoretical framework was created to make an analysis 
possible.   
 
Next step was to map the flow, activities and resources with help of the hospital´s 
computer system, but also with interviews. The mapping combined with the 
description aims at establishing facts for the analysis. The analysis in turn leads to 
recommendations. 
 
The patient flow is as following: A hip patient arrives at the emergency department, 
gets a prioritisation and is examined by a doctor. X-ray and other examinations are 
made based on the doctor’s recommendation. The patient is admitted for the reason of 
surgery or further treatment. Hip patients are admitted at the orthopaedic department.  
 
The perspective at the emergency department and at the department for orthopaedic 
medicine differs, the patient spends about five to six hours at the emergency 
department and about a week admitted at the orthopaedic department. At the 
emergency department the focus is on activities and times while the focus is on 
resources and utilisation at the orthopaedic department, this is reflected in the 
mapping. 
 
Three activities are more important than others at the emergency department, namely 
the doctor examination, the X-ray and the admission. The reason for this is that the 
waiting time for these activities is about two thirds of a patient’s total time at the 
emergency department. Therefore the recommendations located at the emergency 
department aim at reducing these waiting times.  
 
The conclusions are that the emergency department should seek to adjust the number 
of doctors according to the demand over the calendar day to avoid unnecessary waiting 
time to the doctor examination. The X-ray clinic should continuously monitor the 
demand from the emergency department to balance its capacity with demand. The 
waiting times to admission are not something that the emergency department can 
affect itself, since it depends on how the rest of the flow works. However, by placing 
the patients that no longer require treatment at the emergency department in a separate 
room several benefits are reached.  The patients are placed in an environment better 
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adjusted to their needs and at the same time they are removed from the emergency 
room thus contributing to a better situation for the other patients and for the staff.  
 
At the orthopaedic department the recommendations focus on the use of resources.  
Especially discussions whether resources should be dedicated or shared are presented. 
The two resources this thesis has focused on are beds and operation. The question if 
elective and acute patient should share or have dedicated resources is pivotal. The 
significant numbers of planned operations that are cancelled suggest that a dedication 
of surgery resources could be positive. On the other hand, the beds should be shared 
since the elective patients can smooth the total demand of beds. 
 
Recommendations such as early planned discharge, discharge coordinator and 
discharge lounges could provide improvements to discharge routines.  
 
At the end some discussion topics have been added. The topics are related to the thesis 
but not included in the objective of the thesis. However they could be of some interest. 
Examples of the topics are differences in time perspective, British discharge routines 
and consequences of high utilisation rates.   
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1 

1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet och det angreppssätt 
författarna valt i studien. Här formuleras också den mer specifika frågeställningen 
rapporten söker besvara samt det som av olika skäl valts bort från studien. 

1.1 BAKGRUND 
Sjukvården fyller en mycket viktig funktion i samhället, men tar samtidigt stora 
resurser i anspråk. Det är därför av stor vikt att den fungerar effektivt. I vården finns 
också hela tiden den etiska dimensionen som bland annat innebär höga kvalitetskrav 
gentemot alla patienter och att patienternas egna önskemål ska ha inflytande över 
vården. Icke desto mindre borde den svenska sjukvården kunna dra nytta av 
utvecklingen i många moderna företag där arbetet gått långt vad gäller att öka 
genomflödet, korta ledtider och minska köer. 
 
I samhällsdebatten brukar främst sjukvårdens finansiering stå i fokus, medan frågor 
som effektivitet och kvalitet mer sällan uppmärksammas. Genom att studera 
patientflödet inom ett sjukhus, i detta fall Södersjukhuset i Stockholm, kan det bli 
möjligt att visa hur sjukvården kan förbättra detsamma.  
 
Genom Södersjukhusets akutmottagning, som är en av norra Europas största, sker den 
större delen av sjukhusets patienttillströmning, även om en stor mängd patienter också 
behandlas vid planerade besök. Akutmottagningen har det senaste året genomgått en 
omfattande omorganisation inom ramen för projektet ”Den Nya Akuten”. Arbetet har 
bland annat resulterat i en ny uppdelning i patientgrupper efter prioritetsgrad, i stället 
för efter medicinskt område. Uppdelningen består av fyra ”spår” genom akuten, grönt, 
blått, gult och rött, vilka i sin tur är indelade i undergrupper. Tekniken benämns 
priotriage.  
 
En annan betydelsefull förändring har varit införandet av akutläkare. Dessa har en bred 
medicinsk kompetens, till skillnad från de traditionella specialisterna som främst har 
djup kompetens inom ett område. Akutläkarnas främsta uppgift är att ta hand om 
skador som är för avancerade för att hanteras av sjuksköterska, men inte kräver 
behandling av en läkare specialiserad på åkomman. 
 
Arbetet med att förändra akutmottagningens arbetssätt har syftat till att öka 
patientgenomströmningen, men detta har inte skett i någon omfattande grad. 
Visserligen har samtidigt personalresurserna dragits ned med cirka 10 procent, men 
akutmottagningen lider fortfarande av interna köer. 
 
Många av de patienter som behandlats på akutmottagningen måste läggas in på någon 
av sjukhusets kliniker där mer specialiserade sjukvårdsresurser kan sättas in, i 
dagsläget innebär detta ungefär 30 procent av de akuta besöken. Ett ofta 
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förekommande problem i samband med detta är att vårdplatserna på respektive klinik 
inte är tillgängliga när behov uppstår och att patienterna därför måste vänta en inte 
oansenlig tid på inläggning. Detta leder till att patientflödet genom akutmottagningen 
hindras och att många patienter tvingas ligga i korridorer eller på andra för vård inte 
avsedda platser i väntan på vårdplats. För att undersöka problemet kommer 
patientflödet med sökorsak höft att kartläggas genom hela sjukhuset. Höftpatienter 
läggs in på ortopediska kliniken från akutmottagningen.  
 
Den ortopediska kliniken behandlar cirka 6000 patienter årligen, varav nästan två 
tredjedelar kommer in akut. Kliniken är uppdelad på tre vårdavdelningar samt 
operationsavdelning, utbildningsavdelning och ortopedisk mottagning. Kliniken 
bedriver förutom vård av akuta patienter även planerade operationer, så kallad elektiv 
vård, samt dagkirurgi och mottagningsverksamhet. Dessa olika verksamheter delar på 
många gemensamma resurser såsom läkare, operationsresurser och vårdplatser. 
Samspelet mellan dessa måste fungera väl för att säkerställa patientflödet. 
 
Förutom ortopedklinikens egna resurser utnyttjas ofta olika stödfunktioner som är 
gemensamma för alla sjukhusets kliniker såsom anestesi, det vill säga narkos, röntgen 
och sjukgymnastik. När en patient är färdigbehandlad skrivs denne ut för vidare 
transport till sjukhem, bostad eller annat. 

1.2 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga flödet för patienter med sökorsaken höft 
genom akutmottagningen och genom ortopedkliniken. Syftet är också att analysera 
flödet för att upptäcka eventuella begränsningar och var väntan uppstår. Med 
kartläggning och analys som grund kommer åtgärder som kan reducera väntetider och 
öka patientflödet att föreslås. 

1.3 PROBLEMBESKRIVNING OCH UPPGIFTSPRECISERING 
Akutmottagningen upplever att vårdavdelningar inte klarar av att ta emot patienter i 
den takt som de blir färdiga på akuten och ska läggas in. Detta leder till att många 
människor vistas på akutmottagningen i väntan på vidare transport till den 
vårdavdelning och vårdplats de blir tilldelade. Då detta berör både akutmottagning och 
resten av sjukhuset måste patientflödet genom sjukhuset undersökas. Patientflödet 
beror i dag på en mängd samverkande faktorer. För att beskriva denna problematik 
görs en kartläggning och analys inriktad på akut- och ortopedklinkens 
genomströmning av patienter med sökorsaken höft. När höftpatientens väg genom 
sjukhuset ska ses över räcker det inte att titta på väntan på vårdplats. Många andra 
faktorer som påverkar flödet är av intresse och behandlas i arbetet. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
På grund av storleken på och komplexiteten i den verksamhet som bedrivs på 
Södersjukhuset kommer endast ett flöde, sökorsak höft, genom sjukhuset att studeras i 
detalj. Studien kommer att behandla sjukhusets vårdproduktion utifrån ett 
produktionsekonomiskt perspektiv, varför finansieringsaspekter endast kommer att 
beröras flyktigt.  
 
Examensarbetet kommer inte att behandla frågor som rör den kliniska forskning som 
bedrivs på sjukhuset. 
 
Väntetider studeras endast ur ett kvantitativt perspektiv, men diskuteras också ur ett 
kvalitativt perspektiv eftersom upplevd väntetid kan förbättras utan att faktisk väntetid 
förbättras.  
 
Arbetet kommer inte heller att i detalj gå in på de patientflöden som rör planerad, så 
kallad elektiv, vård, även om ämnet kommer att beröras. Den elektiva vården påverkar 
nämligen de akuta patientflödena eftersom tillgängliga vårdresurser i viss utsträckning 
hanteras gemensamt. 
 
Undersökningen kommer inte att diskutera arbetssätt eller ingrepp som rör det 
medicinska området, eftersom författarna saknar därför nödvändig kompetens. 

1.5 BEGREPP OCH DEFINITIONER 
I detta arbete används begreppen verksamhetsområde och klinik synonymt av 
språkliga och stilistiska skäl. Södersjukhuset är sedan 1997 organisatoriskt indelat i 
verksamhetsområden eftersom Hälso- och sjukvårdslagen stadgar det. Klinik är det 
äldre organisatoriska uttrycket vilket i Södersjukhusets fall oftast överensstämmer med 
den nya uppdelningen i verksamhetsområden. 
 
Läsaren bör också vara medveten om de två betydelser av begreppet akut som används 
i arbetet. I det ena fallet, när en patients tillstånd beskrivs, syftar akut på hur allvarligt 
tillståndet är. I det andra fallet menas med begreppet akut på vilket sätt patienten tagit 
sig till sjukhuset. Akuta patienter är de som sökt sig till en vårdinrättning utan 
tidsbokning, till skillnad från elektiva patienter vilkas vård är planerad. 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 

I detta kapitel beskrivs rapportens studieobjekt, det vill säga Södersjukhuset, på ett 
övergripande sätt för att skapa allmän förståelse för hur verksamheten beskrivs.  

2.1 BAKGRUND 
Södersjukhuset färdigställdes år 1944 och är i dag ett av Sveriges största sjukhus. 
Varje år behandlas cirka 90 000 patienter akut och ungefär 45 000 patienter läggs in på 
någon av sjukhusets elva kliniker. Årligen genomförs nästan 400 000 besök på 
sjukhusets mottagningar och de 3 700 anställda bedriver en omfattande klinisk 
forskning vid sidan av vårduppdraget. 
 
Sjukhuset ombildades vid årsskiftet 2001/2002 till aktiebolag och ägs av det 
landstingsdrivna bolaget Landstingshuset AB. Södersjukhusets affärsidé är att ta hand 
om en mycket stor andel patienter med svåra akuta sjukdomstillstånd eller skador. 
Detta ska ske med vård av hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. 
Södersjukhuset ska leda forskning, utveckling och undervisning i omhändertagandet 
av patienter inom området folksjukdomar. 

2.2 ORGANISATION 
Södersjukhuset har en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och två 
suppleanter. Fem ledamöter är utsedda av landstingsfullmäktige och fyra är utsedda av 
da fackliga organisationerna. Ansvarig för sjukhusets operativa verksamhet är 
sjukhusets verkställande direktör som har en ledningsgrupp bestående av ansvariga för 
ekonomi och information samt verksamhetschefer från respektive klinik som stöd. VD 
är inte läkare och har därför en chefläkare som högsta medicinskt ansvarige vid 
sjukhuset. Samtliga verksamhetschefer är läkare och har därför både det administrativa 
och medicinska ansvaret inom respektive verksamhetsområde. Sjukhusledningens 
organisation finns schematiskt beskriven i Bilaga 1. 
 
Sjukhuset bedriver verksamhet inom ramen för tio olika områden, vilka leds av 
respektive verksamhetschef. 
 

• Anestesi/IVA 
Inom verksamheten ingår exempelvis: anestesisjukvård, ambulanssjukvård, 
intensivvård och smärtsjukvård. Anestesisektionen ansvarar för att ge narkos, 
bedövning och lugnande medel vid operationer på alla Södersjukhusets kliniker.  
 
På intensivvårdsavdelningen vårdas svårt sjuka patienter från sjukhusets alla 
verksamhetsområden. Vården är ofta mycket kvalificerad och multidisciplinär. 
Intensivvårdsavdelningen genomgick en omfattande omorganisation och 
ombyggnation som var färdigt i maj år 2003, och totalt finns där 32 vårdplatser.  
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Anestesi ansvarar för så kallad postoperativ vård som är ett viktigt led i vården 
efter avslutad operation. Denna bedrivs vid den postoperativa avdelningen och 
består av fjorton platser för okomplicerad vård, så kallad uppvakningsvård, 
samt sex platser för mer vårdkrävande patienter.  
 
Andra sektioner är Smärtsektionen, som ansvarar för smärtlindring vid 
postoperativ vård och tumörsjukdom, intern konsultverksamhet samt 
öppenvård, och sektionen för Ambulanssjukvård som bland annat bemannar 
sjukhusets ambulanshelikopter. 
 

• Bild 
Verksamhetsområdet Bild är uppdelat på de tre klinikerna röntgenkliniken 
(bestående av BildDiagnostiskt Centrum, BDC, och mammografi), fysiologiska 
kliniken och BildDiagnostisk Närservice. 
Verksamhetsområdet ger diagnostisk service, viss terapi, utbildning och 
medicinskteknisk service till Södersjukhuset, Södra Stockholms 
sjukvårdsområde och Sydöstra sjukvårdsområdet. Röntgenkliniken har nyligen 
moderniserats och använder sig av digital teknik för överföring av bilder.  
 

• Akut 
Verksamhetsområdet består av de tre avdelningarna akutmottagningen, 
akutvårdavdelningen (avdelning 32) samt arbetsterapi- och 
sjukgymnastikavdelningen. Akutmottagningen har cirka 220 anställda och 
hanterar varje dag en stor mängd patienter inom de medicinska disciplinerna 
invärtesmedicin, kirurgi, ortopedi och handkirurgi och har ett nära utvecklat 
samarbete med verksamhetsområdena Bild och Anestesi/IVA. 
Akutmottagningen har en viktig funktion i händelse av katastrof och bemannar 
Södersjukhusets kemiska saneringsstation som är knuten till Akut- och 
katastrofmedicinskt centrum. Akutmottagningens personal ansvarar också för 
Södersjukhusets helikopterflygplats. 
 
Avdelning 32, akutvårdsavdelningen, är en egen vårdavdelning för korttidsvård 
på akuten med 24 vårdplatser, vilken bemannas med personal från 
Verksamhetsområde Akut. 
 
Arbetsterapi- och sjukgymnastikavdelningen, ASA, bedriver olika former av 
rehabiliteringsverksamhet inom alla sjukhusets verksamhetsområden och har 
även egen mottagningsverksamhet.  
 

• Ortopedi 
Verksamhetsområdet ortopedi består av vårdavdelning 24, 34 och 64 med 
vardera 22 vårdplatser; ortopedisk mottagning, dit patienter med remiss till 
specialist undersöks; operationsavdelning, med sex stycken operationssalar 
samt klinisk undervisningsavdelning, KUA, som är en mindre avdelning med 
åtta vårdplatser vilka används främst i utbildningssyfte av medicinstudenter. 



 
 - FÖRETAGSPRESENTATION - 

7 

Vårdavdelningarna är inriktade mot olika typer av medicinska specialiteter. 
Vårdavdelning 34 handhar främst trauma- och frakturpatienter, avdelning 24 är 
inriktad mot övre extremiteter och knän medan avdelning 64 är inriktad mot 
höftplastik, ryggsjukdomar samt tar hand om övriga ortopediska fall. 

 
• Övriga verksamhetsområden 

Andra verksamhetsområden på sjukhuset är Medicin, vilket är sjukhusets 
största område; Kirurgi; Handkirurgi; Barnsjukvård/Sachsska Barnsjukhuset 
(sic!); Specialistvård, såsom hudkliniken, käkcentrum, infektionskliniken med 
mera och Kvinnosjukvård/förlossning. Dessutom finns en rad verksamheter 
anslutna till sjukhuset som inte direkt är underställda sjukhusets organisation, 
till exempel kliniken för neurologi, dialys och hörselkliniken. 
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3 METODBESKRIVNING 

Metodbeskrivningen behandlar hur arbetet kommit till och hur författarna nått fram 
till sina resultat. Metoden är viktig att ta hänsyn till om arbetets relevans skall kunna 
bedömas. Med metodbeskrivningen som grund skall läsaren få förståelse för hur 
arbetet skulle kunna reproduceras. 

3.1 GENOMFÖRANDE 
Arbetet har bedrivits främst mellan september och december 2004. Det kan 
schematiskt delas upp i fyra faser: planering, litteraturstudie och nulägesbeskrivning, 
kartläggning och analys. I viss mån har dessa faser löpt parallellt på grund av vad som 
framkommit under arbetets gång och vad som varit möjligt att genomföra vid en viss 
tidpunkt.  
 
Handledare har varit Pontus Johansson på Institutionen för produktionsekonomi (IPE) 
vid Linköpings tekniska högskola och Anders Morin, ansvarig för välfärdsekonomi på 
Svenskt Näringsliv. Kontaktperson på Södersjukhuset har varit ekonomichef Richard 
Lowén. 
 
 
 

 

Figur 1 Arbetets processer och informationskällor i kronologisk ordning 

3.2 PLANERING 
Södersjukhuset kontaktades tidigt 2004 för att undersöka intresset av ett 
examensarbete om sjukhusets patientflöden. Under sommaren skapades viss 
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förförståelse av verksamheten för att kunna precisera en konkret uppgift för arbetet. 
Samtidigt etablerades kontakter med berörda parter. På grund av komplexiteten i 
verksamheten ägnades mycket tid åt detta och uppgiften har kontinuerligt preciserats 
och avgränsningar fogats till vartefter arbetet fortskridit. Efter cirka fem veckors arbete 
presenterades en planeringsrapport där uppgiften och problemen formulerades och 
sjukhusets verksamhet beskrevs. 

3.3 LITTERATURSTUDIE OCH NULÄGESBESKRIVNING 
Litteraturstudien bedrevs i viss mån parallellt med planeringen för att utnyttja tiden 
väl. Viss litteratur hade blivit rekommenderad av handledare och kontaktpersoner, men 
främst insamlades den genom de forskningsdatabaser som Linköpings och Stockholms 
universitet har tillgång till. Relevanta artiklar hittades genom sökning på nyckelord 
eller genom att enskilda tidsskrifter undersöktes. Vissa hittades också genom 
genomgång av andra artiklars och arbetens referenslistor. Några forskningsrapporter 
inhämtades genom kontakt med olika institut och universitet. Litteratur från tidigare 
universitetskurser har använts i arbetet och annan litteratur har inhämtats efter tips, 
undersökning av referenslistor och ämnessökningar i biblioteksdatabaser. 
 
Samtidigt som litteraturstudien genomfördes bokades även besök och intervjuer på 
Södersjukhuset som ett led i att ta fram underlag för nulägesbeskrivningen. Viss 
framförhållning krävdes för att möjliggöra möten varför undersökningen och 
litteraturstudien till stora delar kom att genomföras parallellt. Verksamhetschefer och 
överläkare har en hög arbetsbelastning, men har generellt sett varit mycket 
tillmötesgående och hjälpsamma. 
 
Intervjuerna har oftast varit semistrukturerade i den bemärkelsen att de förberetts med 
vissa fördefinierade frågor, men tillåtits komma in även på andra frågeställningar om 
dessa kommit upp under tiden och verkat intressanta. Tidsåtgången har varit cirka 45-
90 minuter per intervju. Bandspelare har använts i vissa fall för att undvika att missa 
detaljer. Ingen som blivit tillfrågad om bandspelare får användas har avböjt detta. 
 
Processen att ta fram och verifiera informationen beskrivs enligt Figur 2. Den 
information som erhölls genom intervju bekräftades och specificerades genom andra 
formella källor såsom redovisningar eller dataregister från sjukhuset. Därefter 
kontrollerades detta mot ursprungspersonen eller annan involverad person för att 
undvika missförstånd eller andra felaktigheter, samt att öka precisionen i 
uppskattningar som gjorts. 
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Figur 2 Processen för informationsinsamling och verifiering 

 

3.4 KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
Kartläggning av sjukhusets patientflöden har till stora delar baserats på av utdrag ur 
Södersjukhusets datasystem. Det har till viss del kompletterats med intervjuer som 
bidragit till att förklara bakgrunden till olika fenomen. Utdragen är till stora delar 
kvantitativa. På akutmottagningen har det gällt det patientadministrativa systemet 
Akusys. För granskning av inskrivningar, utskrivningar och utnyttjande av vårdplatser 
på ortopedkliniken har systemet Pasett använts. På operation har det 
operationsadministrativa systemet Orbit till viss del använts i kartläggningen, även om 
kartläggningen av operationsverksamheten främst är baserad på intervjuer och annan 
information. Anledningen till detta diskuteras i samband med kartläggningen av 
operationsverksamheten. Sjukhusets datasystem beskrivs i avsnitt 4.5.3. 
 
Informationen från kartläggningen har presenterats och analyserats med hjälp av den 
teoretiska referensramen. Utifrån analysen förs resonemang kring möjligheterna till att 
genomföra förändringar eller om den nuvarande situationen ska bevaras. Kartläggning 
och analys har placerats i samma kapitel på grund av att de till viss del genomförts i en 
iterativ process. Analys är baserad på kartläggning, och valet av kartläggning beror på 
tidigare analys. 
 
Kartläggningen av akutmottagningen och ortopedkliniken skiljer sig åt. Detta beror på 
ett antal olika faktorer där den främsta är att detaljgraden i akutmottagningens 
datasystem är högre än i det system som används vid VO Ortopedi. I arbetet har 
operationsplaneringssystemet Orbit använts i mindre omfattning än vad som 
ursprungligen var tänkt, anledningen till detta presenteras mer ingående i 
kartläggningen av operationsverksamheten. Av dessa anledningar är kartläggningen av 
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ortopedkliniken mer kvalitativ i sin karaktär medan akutmottagningen är mer 
kvantitativ.  

3.4.1 Åtgärder och diskussion 
De slutsatser som kommit fram i samband med kartläggningen och analysen 
konkretiseras i kapitlet åtgärder. I samma del presenteras ett diskussionskapitel som är 
tänkt att lyfta fram ett antal faktorer som det här examensarbetet inte haft som primärt 
syfte att beröra men som kan vara av intresse. 

3.4.2 Felkällor 
En viktig faktor som påverkat den analys och de åtgärdsförslag som presenteras är att 
författarna saknar medicinsk kompetens. För att undvika missförstånd har resultaten 
diskuterats med medicinskt kompetenta och förhoppningen är att arbetet lyckats 
avgränsa sig från åtgärdsförslag och diskussioner med medicinska konsekvenser. 
 
De huvudsakliga källorna har varit intervjuer, statistik utdraget från datasystem och 
interna dokument. De olika formerna har sina förtjänster och nackdelar, men risken för 
felaktigheter och missförstånd finns alltid oavsett formen på den inhämtade 
informationen. 
 
Andra möjliga metodproblem diskuteras när de presenteras för att på så sätt skapa ett 
sammanhang. Detta bör möjliggöra för läsaren att själv värdera risken för fel och hur 
de i så fall påverkar arbetet i övrigt. Några problem har dock varit så pass stora att det 
även bör påpekas här.  
 
I avsnitt 6.1.1 har det under vissa tider på dygnet varit för få mätpunkter för att några 
slutsatser om väntetiderna under dessa tidsperioder ska kunna dras.   
 
Möjligheten att använda Orbit som underlag för kartläggning av operation visade sig 
vara näst intill omöjligt. Detta då datasystemet på ett par viktiga punkter skilde sig 
ifrån verkligheten. Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 6.2.2. 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 

Södersjukhusets verksamhet är komplex och här beskrivs därför de delar av detta 
system som skall studeras mer ingående. I nulägesbeskrivningen presenteras många 
av de fakta som tillsammans med den teoretiska referensramen ligger till grund för 
kartläggning och analys. 

4.1 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Den institution som ansvarar för sjukvårdens finansiering är de landsting Sverige är 
uppdelat i. Dessa har också ansvar för många aspekter kring sjukvårdens organisation 
och drift. 
 
Ett vanligt sätt att ersätta vårdgivaren för utfört arbete är genom anslag, vilket konkret 
innebär att en klumpsumma utbetalas för att täcka uppkomna kostnader med 
förhoppningen att vårdgivaren producerar så mycket som möjligt inom de ekonomiska 
ramarna.  
 
Under åttiotalet började nya modeller att utvecklas med syfte att öka resursutnyttjandet 
genom att skapa marknadsliknande ersättningssystem. I stället för anslag började 
ersättningen baseras på faktisk utförd prestation. Det så kallade DRG-systemet, som 
tillämpas inom den amerikanska offentliga sjukvårdsorganisationen Medicare sedan 
början av åttiotalet, används i dag inom många svenska landsting (Lundbäck, 2002). 
DRG-systemet, där DRG står för diagnosrelaterade grupper, är främst anpassat för 
slutenvården och bygger på att enskilda medicinska ingrepp ges en viss vikt, eller 
poäng, i förhållande till hur resurskrävande de är att utföra. Den vikt som ingreppet får 
beräknas genom att ställa ingreppets kostnader i relation till alla ingrepps 
genomsnittskostnad. En viss operation med vikten 1,5 är således 1,5 gånger så dyr som 
genomsnittskostnaden för alla de 500 olika typer av ingrepp som genomfördes inom 
slutenvården ett givet år. Den totala ersättning vårdgivaren erhåller beräknas därför 
utifrån den mängd poäng som producerats. Är ingreppen speciellt svåra, eller om det 
finns komplicerande omständigheter finns särskilda tilläggs-DRG för att ge en 
rättvisande ersättning. 

4.1.1 Externa förutsättningar 
Stockholms läns landsting tillämpar en så kallad beställar-utförar-modell vilket 
innebär att landstinget köper den mängd sjukvård, av tillgängliga offentliga eller 
privata vårdgivare, som väntas täcka nästkommande års vårdbehov. Ansvaret för att 
beställa sjukvårdstjänster ligger hos landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsutskottet. Till sin hjälp har utskottet nio geografiskt uppdelade beredningar 
och fem medicinska beredningar som bevakar utvecklingen inom hälso- och sjukvård 
inom sina respektive områden. 
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Landstinget i Stockholm har sedan i början av nittiotalet tillämpat prestationsbaserad 
ersättning. Sedan 2002 har totalkostnadskontroll betonats, ersättningssystemet har 
kompletterats med ett volymtak och fasta ersättningar. Södersjukhuset ersätts därför 
per utförd prestation, men bara upp till en given verksamhetsvolym. Vård utförd 
därutöver ersätts inte alls. I början av verksamhetsåret utbetalas en del av beställd 
volym för att senare kompletteras med det som verkligen producerats. Systemet med 
prestationsersättning i kombination med fasta tak i producerad volym är att jämställa 
med anslagsersättning. De resulterande incitamenten blir därför att främst producera 
upp till det givna volymtaket (Hallin och Siverbo, 2002). 
 
Av Södersjukhusets respektive kliniker beställs därför en viss mängd sjukvård för en 
given period. Ortopedkliniken får inför verksamhetsåret en beställning på ett antal 
operationer där pris och DRG-poäng specificeras. Beställningen är uppdelad på om det 
rör sig om ingrepp inom öppen vård, sluten vård eller om patienten kommer in akut 
eller vid ett planerat besök. 
 
DRG-systemet används främst inom slutenvården, men i Stockholms läns landsting 
används ett liknande system även inom öppenvården, kallat KÖKS1. Det bygger på 
samma logik som DRG i och med att de åtgärder som genomförts inom öppenvården 
klassificeras enligt grupper för resursåtgång. KÖKS-systemet används på 
Södersjukhusets akutmottagning och på ortopeden, i de fall det rör sig om öppen vård.  
 
Den enskilda kliniken har relativt stor frihet att själv prioritera var resurser skall 
läggas. Beställningen från landstinget gäller ett antal ingrepp och har fasta volymtak, 
men kan disponeras om av verksamhetschef under förutsättning att det övergripande 
budgetmålet uppfylls. 

4.1.2 Interna förutsättningar 
På Södersjukhuset sker en omfattande debitering av sjukhusinterna tjänster. 
Stödtjänster som anestesi och röntgen får inga direkta beställningar av landstinget och 
har således inga volymtak, utan fakturerar den klinik som utnyttjat tjänsten. Syftet med 
detta är att förhindra överutnyttjande av sjukhusgemensamma stödtjänster. Samtidigt 
anpassas av naturliga skäl ersättningarna till respektive klinik efter dess grundläggande 
resursbehov. Till exempel är ortopedklinikens ersättning per ingrepp anpassad efter att 
kliniken ofta gör anspråk på röntgentjänster.  
 
När en specialistläkare från en viss klinik tjänstgör på akutmottagningen görs detta för 
”hemmaklinikens” räkning. Den vård som utförs, till exempel om det rör sig om öppen 
vård specificeras på KÖKS-blankett, vilken senare utbetalas till ”hemmakliniken”. Ett 
annat exempel är när patienter läggs in på annan än sin hemmahörande klinik, vilket 

                                              
1 KÖKS står för Klassifikationssystem Öppna Kirurgiska Specialiteter och är ett system för prestationsersättning 
inom öppenvården. Det konstruerades av Stockholms Läns Landsting i samband med att den så kallade 
Stockholmsmodellen infördes 1992. KÖKS används i dag även vid Kungälvs sjukhus. 
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ofta sker på grund av platsbrist. Dessa patienter kallas ”satellitpatienter” och ersätts, 
sedan nyligen, av hemmahörande avdelning. 

4.2 STYRNING 
Södersjukhuset har traditionellt tillämpat vanlig budgetstyrning för att styra sin 
verksamhet.  Det har inneburit att respektive verksamhetsområde rapporterat in 
budgetutfall och prognos månadsvis till sjukhusledningen kombinerat med 
produktionsdata och prognostiserad produktion. Eftersom sjukhuset inte ersätts för 
ingrepp som görs utöver beställningen är det för sjukhuset viktigt att inte producera för 
mycket. 
 
Södersjukhuset har det senaste året börjat använda sig av en ny styrningsmodell som 
bygger på så kallad Balanserad Verksamhetsstyrning (BVS), även känt som Balanced 
Scorecard, vilket är ett sätt att omsätta en verksamhets strategi i konkret handling. 
Södersjukhuset skall styras enligt fem olika perspektiv: Ekonomi, Patient, Processer, 
Utveckling och Medarbetare. För dessa finns övergripande framgångsfaktorer och 
nyckeltal definierade. Sjukhusets respektive verksamhetsområden använder sig 
likaledes av Balanserade styrkort men med andra mer specifika kritiska 
framgångsfaktorer, mål, och nyckeltal definierade. 
 
Balanserad verksamhetsstyrning är en mer komplett metod att styra en verksamhet än 
genom att gå via traditionell bokföring, men är ingen garanti för framgång. Det är 
centralt att mål och nyckeltal väljs noggrant och att resultaten utvärderas. Modellen är 
vanlig inom offentlig sektor i Sverige (Hallin och Siverbo, 2002). 

4.2.1 Styrning av VO Akut 
Verksamhetsområde Akuts balanserade verksamhetsstyrning är indelad på samma sätt 
som den sjukhusövergripande verksamhetsstyrningen, men har nyckeltal och mål som 
är mer specifikt definierade. Även om akuten har formulerat nyckeltal och mål enligt 
den balanserade verksamhetsstyrningen fortsätter budgetstyrning att vara en viktig del 
av akutens styrning. I Bilaga 2 presenteras några mål och nyckeltal som kan jämföras 
med resultatet i detta examensarbete, fokus ligger därför på logistik och väntan. För 
Verksamhetsområde Akut finns endast processperspektiv, patientperspektiv och det 
ekonomiska perspektivet definierat (Verksamhetsplan VO Akut, 2003). Uppföljning är 
en central del enligt den balanserade styrkortsmodellen och detta finns definierat i 
varierande grad för verksamhetsområdet. Patientperspektivet utvärderas kontinuerligt i 
form av en patientenkät vartannat år samt månadsvis uppföljning av vänte- och 
vistelsetider på akutmottagningen. För processperspektivet sker uppföljning 
regelbundet för de nyckeltal som här tagits upp, antingen månadsvis eller kvartalsvis. 
Samma sak gäller för ekonomiperspektivet.  
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4.2.2 Styrning av VO Ortopedi 
Inom verksamhetsområde ortopedi tillämpas ännu inte balanserad 
verksamhetsstyrning. I klinikens verksamhetsplan för år 2004 finns de fem 
sjukhusgemensamma perspektiven definierade (Verksamhetsplan VO Ortopedi, 2004), 
men budgetstyrningen används alltjämt i den konkreta styrningen. I Bilaga 3 redovisas 
några av de nyckeltal och kritiska framgångsfaktorer som används för att visa på 
skillnaderna mellan VO Akuts och VO Ortopedis förutsättningar. Arbete pågår för att 
implementera dessa i verksamheten. Målvärden för respektive nyckeltal är ännu ej 
framtagna. 
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4.3 PATIENTFLÖDE AKUTMOTTAGNINGEN 
Södersjukhusets akutmottagning hanterar årligen cirka 90 000 patienter med många 
olika typer av besvär. Akutmottagningen har övergått från en patienthantering baserad 
på medicinsk diagnos, det vill säga där vården är uppdelad mellan exempelvis 
medicin, kirurgi och ortopedi, till en prioritetsbaserad hantering där flera medicinska 
discipliner finns tillgängliga i respektive flöde. Indelningen benämns triage och följer 
Socialstyrelsens regler gällande medicinsk prioritering. Följande ”spår” används på 
Södersjukhusets akutklinik. 
 

• Röd A – Akuta livshotande symptom eller olycksfall 
• Röd B – Akuta men ej livshotande symptom. Risk för bestående men om 

behandling ej startas skyndsamt 
• Gul – Patienter som behöver utredas och eller läggas in och eller behandlas 
• Grön – Ej brådskande fall, främst medicin- och kirurgipatienter som inte har 

direkt övervaknings- eller omvårdnadsbehov. 
• Blå – Snabbspår ortopedpatienter 

 
De båda patientflödena Röd A och Röd B har prioritet 1 och 2, Gul har prioritet 3 och 
4 och i Grön hanteras patienter med prioritet 3 och 4. Prioritetsgruppen innehåller ofta 
primärvårdsfall vilket är patienter som inte egentligen behöver sjukhusets resurser. 
Akutmottagningen har förutom de tidigare nämnda ett eget spår främst för 
ortopedpatienter, dessa prioriteras oftast som nummer tre eller fyra, och kräver ofta 
sjukhusets resurser i form av röntgen och anestesi. 
 
 

 

Figur 3 Övergripande patientflöden, akuta patienter. 
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Akutmottagningens patienthantering kan generellt beskrivas enligt nedanstående 
indelning. Flödet beskrivs mer detaljerat i kapitel 6, och dessa överensstämmer därför 
inte exakt. Tidsangivelser är uppskattningar gjorda av ansvariga läkare inom VO Akut, 
dessa tider nyanseras i senare delar av arbetet. 
 

1. Ankomst 
Patienten kommer in antingen via ingången eller via ambulanstransport. En 
sjuksköterska som hanterar prioriteringar, en så kallad triagesköterska, gör en 
första bedömning av patientens symptom. Patientjournal skapas och patienten 
tilldelas en prioritet och förs till en arbetsstation, en så kallad disk, med ett antal 
mottagningsrum. Höftpatienter läggs oftast på gul sektion, trots att 
Södersjukhuset har ett snabbspår för ortopedpatienter, det blå spåret. Orsaken 
till detta förfarandesätt är att det blå spåret är tillägnat lättare ortopediska 
skador, medan höftskador oftast är mer komplicerade och är förenade med stor 
smärta och generellt har ett större omvårdnadsbehov. Nattetid hanteras dock 
höftpatienter på det blå spåret 
Tidsåtgång: Kort tidsinsats, placering i rum om ledigt, annars i korridor. 

 
Väntan: 5-10 minuter 

 
2. Ankomstsamtal 

En sjuksköterska som tillhör arbetsstationen håller ett första ankomstsamtal 
med patienten. Eventuella blodprover tas om höftskadan är uppenbar. 
Smärtlindring ges. 
Tidsåtgång: cirka 5 minuter 

 
Väntan: 1-3 timmar 

 
3. Läkarundersökning 

Läkaren gör den första kvalificerade medicinska bedömningen, skriver in 
bedömning i journalen och ordinationer på akutbladet. Läkaren ordinerar prover 
om det inte gjorts tidigare, samt eventuell röntgen. Om patienten ligger på gul 
sektion läggs en lapp vid blå sektion för att kalla på ortopedläkare för vidare 
undersökning och eventuellt inläggningsbeslut. Om behov finns, vilket oftast är 
fallet när det kommer till höftpatienter, beställs transport till röntgen. Detta görs 
via dator. 
Tidsåtgång: cirka 10 minuter 

 
Väntan: 30-60 minuter på röntgen, sker på akutmottagningen 
 
Väntan på transport till röntgen: <10 minuter 

 
4. Transport till röntgen 

Patienten transporteras av sjukhusets transportörer till röntgenundersökningen. 
Transportörerna, som är anställda av akuten, är inte medicinskt utbildade, men 
ledsagas av sköterska eller undersköterska vid behov. Transportörerna 
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bemannar även helikopterflygplatsen. Röntgen ligger geografiskt mycket nära 
akutmottagningen och transporten dit tar kort tid. 
Tidsåtgång: 3 minuter 

 
5. Röntgenundersökning 

Själva undersökningen går fort även om det brukar vara viss väntan 
dessförinnan.  
Tidsåtgång: 15-30 minuter 

 
Väntan: 20 minuter 

 
6. Röntgensvar 

Så snart röntgenundersökning är gjord bedöms bilden av en röntgenläkare som 
skriver ett utlåtande, det så kallade röntgensvaret. Detta skickas elektroniskt 
tillsammans med bilden till akutmottagningen för vidare bedömning av 
patientansvarig läkare. Patienten transporteras tillbaka till akutmottagningen av 
transportör och med eventuell ledsagande sköterska. 
Tidsåtgång: Kort tidsåtgång 

 
Väntan: max 10-20 min 

 
7. Undersökning av röntgen 

Patientansvarig läkare undersöker röntgensvaret och förbereder eventuellt 
inläggningsbeslut. Kommer inläggning med stor sannolikhet att behövas 
kontaktar sjuksköterska avdelningen. Blodbeställning sker elektroniskt. 
Urinblåsan undersöks med ultraljud för att kontrollera att den inte är överfylld.  
Tidsåtgång: 5 minuter 

 
8. Inläggningsbeslut 

Ortopedläkare beslutar om inläggning efter undersökning av röntgensvaret och 
patient bokas för eventuell operation i operationsplaneringssystemet Orbit.  Det 
är alltid en läkare från respektive verksamhetsområde som fattar inläggnings- 
och operationsbeslut. Det kan ta tid för ortopedläkaren att ta sig till gul sektion 
och göra undersökningen eftersom patienter från gul sektion prioriteras på 
samma sätt som de patienter på den blå ortopedsektionen som väntar på 
läkarundersökning.  
Tidsåtgång: 10 minuter 
 
Väntan: 1-3 timmar 

 
9. Sökning av vårdplats 

Akutmottagningen kontaktar en vårdkoordinator som söker i 
bäddhanteringssystemet Pasett för att hitta vårdplats på sjukhuset. Genom 
telefonkontakt med avdelningen bokas en plats åt den tillkommande patienten. 
Nattetid hanteras denna funktion av akutmottagningens sjuksköterskor. 
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Väntan: 1-5 timmar 
 
10. Överlämning till avdelning 

Sjuksköterskor från akutmottagning respektive vårdavdelning gör överlämning 
av patient och utbyter information om patientens tillstånd. Sjukhusets 
transportörer sköter förflyttningen av patienten. 
Patientansvarig läkare dikterar resultatet av de undersökningar som hittills 
gjorts, vilket sedan skrivs in i patientjournalen av sekreterare, för att lämna 
informationen vidare. 

 
I Figur 4 presenteras denna genomgång i schematisk form för höftpatientens väg 
genom akutmottagningen 
 
 

 

Figur 4 Schematiskt flöde för höftpatienter på akutmottagningen 
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4.4 PATIENTFLÖDE ORTOPEDIKLINIKEN 
Ortopedkliniken ägnar sig åt sex olika typer av vård. Dessa är som följer: 

 
• Öppen elektiv vård, det vill säga planerad vård för patienter som inte läggs in 

på vårdavdelning utan lämnar sjukhuset därefter. Till denna kategori räknas 
klinikens mottagnings- och rådgivningsverksamhet. 

• Sluten elektiv vård, planerade ingrepp på patienter som läggs in på avdelning 
därefter. 

• Öppen akut vård. Med akut vård menas att patient kommer till sjukhuset utan 
att detta planerats i förväg. Det har ingenting med hälsotillståndet eller skadans 
svårighetsgrad att göra. 

• Sluten akut vård. 
• Akut dagkirurgi. Akuta ingrepp på patienter som kan lämna sjukhuset utan 

behov av att läggas in på vårdavdelning. 
• Elektiv dagkirurgi. 

 
När inskrivningen av patienten från akutmottagningen är avslutad och patienten har en 
vårdplats startar ortopedklinikens vårdkedja. Det finns inga generella skillnader mellan 
elektiva och akuta patienter när dessa väl är inskrivna. De skillnader som finns ligger i 
sättet som patienten tagit sig till sjukhuset, det vill säga om det skett inför en planerad 
operation, eller om det skett spontant på patientens initiativ. Vårdtiden mäts i dagar på 
ortpedkliniken, till skillnad från vad som är fallet på akutmottagningen, där vårtiden 
mäts i timmar eller minuter.  
 
Patientflödet kan beskrivas enligt schematisk representation i Figur 5. 
 
 

 

Figur 5 Schematiskt flöde för höftpatienter på ortopedkliniken 

 

Mer detaljerat kan ortopedklinikens patienthantering delas upp i följande steg: 
 

1. Dokumentation 
Sjuksköterska förbereder journalpapper och beställer in eventuella 
journalkopior från andra tidigare vårdinrättningar. Dokumentationen förs in i 
datasystemen Melior och Pasett och det kontrolleras att patienten är 
operationsanmäld i operationshanteringssystemet Orbit. I Orbit ser narkosläkare 
när dennes tjänster kommer att efterfrågas. Ibland bekräftas detta även 
informellt. 
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2. Operationsförberedelser 

Patienten placeras på vårdplats och sjuksköterska gör ankomstsamtal. Denna 
kontrollerar ID, medicinlista2 och anhöriga. Sköterskan ger pre- och 
postoperativ information till dem som skall opereras. Eventuell smärtstillande 
och dropp ges, patient läggs i sträck3. 

 
3. Narkosbedömning 

Narkosläkaren gör en genomgång av patientens allmäntillstånd samt eventuell 
ordination av kompletterande röntgen, provtagning eller EKG. 
Narkosbedömningen syftar främst till att bedöma om patienten klarar 
operationen och den fysiska påfrestning som narkosen innebär.  
Patient som behandlas konservativt4 samt patienter som skall opereras ges 
specifik och allmän omvårdnad. I vissa fall, när det är viktigt att behandling går 
snabbt, görs narkosbedömning redan på akutmottagningen. Vanligen sker dock 
detta på avdelningen. När det gäller planerade patienter är detta gjort före 
inläggningen. 

 
4. Provtagning 

I de fall detta inte redan är gjort tar sjuksköterska prover och bokar eventuell 
röntgen eller EKG. Undersköterska eller sjuksköterska transporterar patient till 
undersökning samt lämnar prover i sjukhusets rörpostsystem. Undersköterska 
eller sjuksköterska hämtar blod. 

 
5. Operation 

Patienten opereras. Narkosläkare från anestesi lägger bedövning. Sjuksköterska 
från samma avdelning övervakar operationen. 

 
6. Uppvakning 

Patienten överrapporteras från uppvaket eller anestesi. Sjuksköterska ansvarar 
för att hämta patient från operation. 

 
7. Postoperativ vård 

Personal verksam inom postoperativ vård, även kallad postop, kontrollerar 
patienten var 4-6 timme beroende på vårdbehov. Vätskebalansen, eventuella 
blödningar, nutrituion och blodtransfusion kontrolleras. Allmän omvårdnad och 
smärtlindring ges. Rehabträning utförs av sjukgymnast. Sjuksköterska påbörjar 
hemplanering, kontakt tas med kommun för sjukhemsboende, eller geriatrik, 
hemtjänst med mera. 

 

                                              
2 Medicinlistan innehåller information om patientens tidigare och nuvarande medicinering 
3 Detta innebär att den kroppsdel som är skadad och skall opereras placeras i högläge för avlastning 
4 Det vill säga patienter som inte skall opereras. Av höftpatienterna opereras i princip samtliga. 
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8. Förberedelse hemtransport 
Före hemtransporten genomförs eventuell postoperativ röntgen. I 
höftpatienternas fall gäller det samtliga. Patienten ges fortsatt allmän 
omvårdnad och rehabilitering och hemtransport beställs. 

 
9. Utskrivningssamtal 

Utskrivningssamtal med läkare samt sjuksköterska. Slutanteckning skrivs. 
 

10. Utskrivning 
Patienten skrivs ut. Detta utförs i vårdplatshanteringssystemet Pasett och i 
journalsystemet  Melior. Södersjukhusets datasystem finns närmare beskrivna i 
Avsnitt 4.5.3. 

 
Tidsperspektivet för patienten är cirka 6-7 dagar totalt. En dag krävs för förberedelser 
och undersökningar. Dag två sker operation och därefter ytterligare 4-5 dagar för 
postoperativ vård och rehabilitering. 
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4.5 STÖDFUNKTIONER 
Genom patientflödet utnyttjas ett flertal stödfunktioner. De har omnämnts i 
flödesbeskrivningarna för akuten och ortopeden, och presenteras här mer ingående. 

4.5.1 Bild 
Höftpatienter använder sig i nästan samtliga fall av sjukhusets röntgentjänster. Oftast 
behövs flera röntgenundersökningar under en patients vistelse på sjukhuset. Dessa 
utförs, när det gäller akuta patienter, i normalfallet redan på akutmottagningen. I vissa 
fall behöver kompletterande röntgen utföras när patienten redan är inskriven. När det 
kommer till elektiva patienter är röntgenundersökningar och andra förberedande 
behandlingar redan gjorda när dessa läggs in för operation. Efter höftoperation 
genomförs alltid röntgen på nytt för att kontrollera operationsresultatet. 

4.5.2 Anestesi 
För höftpatienter har anestesiavdelningen en viktig funktion, eftersom patienten 
opereras i stort sett i samtliga fall och behöver därför alla någon form av smärtlindring. 
Narkosläkaren ansvarar för att bedöma vilken narkos som skall ges med hänsyn tagen 
till patientens fysiska status. Vid operation i höften är det i de flesta fall 
ryggmärgsbedövning som ges.  
 
Anestesipersonal ansvarar också för transport av patienten till uppvakning efter 
operation, den så kallade postoperativa vården. När denna är avslutad hämtar 
sjuksköterska från patientens avdelning, och tar över ansvaret för omvårdnaden av 
patienten. 

4.5.3 IT-Stöd 
Södersjukhuset använder i dagsläget ett flertal olika datasystem för att stödja 
verksamheten. De flesta är utvecklade under slutet av nittiotalet eller i början av 2000-
talet och är således moderna, men de har olika härkomst då vissa är utvecklade internt 
och andra upphandlade av externa leverantörer.  
 
Datasystemen är i vissa fall kompatibla med varandra men kräver oftast separata 
inloggningar och hanterar data på olika sätt. Även kommunikationen med andra 
sjukhus försvåras av att systemen inte är samordnade. Personalen kan till exempel inte 
genom datasystemet se en patients medicinska historia om denne fått vård vid annan 
inrättning än Södersjukhuset.  
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Totalt på sjukhuset finns ett trettiotal olika system, de flesta används för att hantera 
vissa avdelningsspecifika uppgifter, och här omnämns de som har mest betydelse för 
en höftpatient: 
 

• Kaplan är ett patientadministrativt system som används inom sjukhusets 
öppenvård. Det används för att hantera elektiv vård, bokning av patienter, 
kallelser till operation, köprioriteringar med mera. 

 
• KassaNova heter Södersjukhusets kassasystem som hanterar ersättningar i 

öppenvården, KÖKS-registrering och besöksregistrering. 
 

• Pasett är det patientadministrativa systemet för sjukhusets slutenvård. Här 
hanteras vårdplatser, permissioner och in och utskrivning av patienter. Pasett är 
ett av de större datasystemen på Södersjukhuset. 

 
• Melior heter Södersjukhusets journalsystem och det hanterar all medicinsk 

patientinformation och tillhörande labbsvar. Systemet överlappar med Pasett 
eftersom Melior också har funktioner för bäddhantering. I övrigt samverkar 
systemet med Orbit och Akusys. Melior är organisationsbaserat vilket innebär 
att den medicinska informationen är sorterad efter vid vilken klinik vården 
utförs. När det gäller labsvar har Södersjukhuset delvis kommit runt denna 
svårighet genom det nya systemet Weblab. Detta är patientorienterat vilket 
innebär att det går att ta reda på alla labsvar om hör till en specifik patient utan 
att behöva söka efter informationen genom respektive klinik. 

 
• Orbit är ett operationsadministrativt system som hanterar bokning av 

operationssalar och personal. Vid operation lämnas löpande information till 
Orbit hur operationen fortskrider vilket möjliggör framtagandet av nyckeltal 
som knivtid5, operationsstarttid, förberedelsetider med mera. Orbit samverkar 
även med Melior vilket möjliggör tillgång till patientjournalen under operation. 

 
• Konrad är ett Radiologiskt informationssystem (RIS) för hantering av 

röntgenremisser och annan patientadministration. Genom weblösningen 
KundRad har även vårdcentraler i Stockholms län tillgång till systemet. Övrig 
remisshantering är inte datoriserad. 

 
• Akusys heter Akutmottagningens datasystem. Det är ett detaljerat patient- och 

vårdadministrativt system för att hålla reda på var patienter befinner sig i 
akutmottagningens vårdkedja. Genom Akusys skapas dessutom ett vårdtillfälle 
i journalsystemet Melior när en patient söker vård vid akutmottagningen. 

                                              
5 Med knivtid menas den tid patienten opereras rent fysiskt. Tiden mäts som ”kniv i” och ”kniv ur” vilka matas 
in i Orbit av tjänstgörande operationssköterska. 
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5 TEORETISK REFERENSRAM 

Här presenteras forskning och exempel som är relevanta för arbetets syfte. Med den 
teoretiska referensramen som grund genomförs analys och kartläggning, vilket 
redovisas i senare kapitel.  
 
I den teoretiska referensramen redogörs för de teorier som kommer att användas i 
denna rapport. Först behandlas teorier som ligger till grund för kartläggningen av 
flödet. Därefter beskrivs varu- och tjänsteproduktionsteorier som kan användas för att 
analysera kartläggningen. Sist, i delen ”Best Practice” presenteras forskning som 
bidrar till lösningar på de problem som nulägesbeskrivningen och kartläggningen 
identifierat. De teorier som valts ut representerar inte hela områdenas bredd, utan är 
anpassat till den analys som ska genomföras i kommande kapitel. 

5.1 MODERN PRODUKTIONSFILOSOFI 
När Henry Ford 1913 introducerade T-forden så revolutionerade den bilindustrin. Den 
hade två stora fördelar, den var konstruerad för att tillverkas i stora serier och den var 
så pass enkel att köra och laga att det inte längre behövdes chaufförer och mekaniker 
för att äga en. Det som möjliggjorde masstillverkningen av T-forden var inte som 
många tror introduktionen av löpande bandet. Förändringen som skett var att 
kompletta, konsistenta och utbytbara delar som enkelt kunde sättas samman 
möjliggjorde det löpande bandet (Womack och Jones 1990). Fokus under denna tid 
hamnade på att skapa stordriftsfördelar och högt resursutnyttjande i enskilda 
produktionssteg. Detta samföll med utvecklandet av självkostnadskalkylen som 
började spridas som styrsystem under den tiden (Srikanth och Umble 1997). 
 
Nästa stora förändring inom bilindustrin kom efter att Eiji Toyoda från Toyota besökte 
Fords fabrik i Detroit. Den masstillverkning som pågick där passade inte japanska 
behov, då förutsättningarna för Japan när det gällde finansiella resurser, naturresurser 
och hemmamarknad inte överensstämde med de i USA. Den metod som togs fram på 
Toyota är det som i dag kallas Lean production eller Toyota Production System. Den 
bygger på ett antal grundläggande principer som tillsammans skapar ett 
produktionssystem. Lean betyder mager, och en av idéerna bakom 
produktionssystemet var att bättre hushålla med tillgängliga resurser genom att minska 
olika former av slöseri (jap. Muda). Andra grundläggande principer inom Lean 
produktion bygger på flexibel arbetskraft och ständiga förbättringar. Genom flexibel 
arbetskraft (jap. Shojinka) kan störningar i produktionen lättare undvikas och på så sätt 
skapa ett jämnare produktionsflöde. Genom ständiga förbättringar (jap. Kaizen), 
snarare än radikala omorganisationer, skapas en positiv arbetsmiljö där de som har 
bäst kunskap om brister är de som föreslår och genomför förbättringar. (Karlsson et al. 
1995). 
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Utvecklingen av idéer har främst skett inom biltillverkning för att sedan översättas till 
övriga delar av industrin (Womack och Jones 1990). Men det tidiga intresset ägnades 
främst åt enskilda tekniker och metoder i stället för att se till de principer och filosofier 
som genomsyrar Lean produktion. Genom det senare synsättet är det därför möjligt att 
tillämpa Lean, och andra moderna produktionsfilosofier, på områden som traditionellt 
inte brukar ses som produktionssystem. (Karlsson et al. 1995). 

5.2 TEORIER FÖR KARTLÄGGNING - PROCESSPERSPEKTIV 
I och med introduktionen av den moderna produktionsfilosofin flyttades fokus från 
den traditionella synen på kostnadsställen till processer och flöden (Cox och 
Blackstone, 1997). Alla organisationer eller delar av organisationer kan ses som 
processer. Förenklat omvandlar en process inflöde till utflöde. I de fall där processen 
ska utvärderas och förbättras måste den studeras i detalj. Omvandlingen bestäms av 
processens struktur som enligt Anupindi et al. (1999) kan delas in i fem olika delar:  
 

• Inflöde och Utflöde. I en processkartläggning måste först in- och utflöde till 
processen identifieras. Det som kommer från omgivningen till processen är 
inflöde. Inflödet kan ha olika karaktär, det kan antingen vara fysiskt (tangible) 
eller ogreppbart, ickefysiskt (intangible). Utflödet är oavsett om det består av 
information, material, energi, pengar eller nöjda kunder alltid det som avges 
från processen tillbaka till omgivningen. Därför är inflödet och utflödet det 
som beskriver en process interaktion med dess omgivning. 

 
• Flödesenhet. Nästa steg är att definiera flödesenheten. Flödesenheten beskriver 

i vilken enhet som flödet analyseras. Processens egenskaper avgör om 
flödesenheten är en inflödesenhet, utflödesenhet, intermediär produkt eller en 
kombination av dessa. Valet av flödesenhet påverkar möjligheten att utvärdera 
processens prestanda. Valet av flödesenhet påverkar även processens 
utformning som i sin tur påverkar kapacitet och investeringsbehov.  

 
• Nätverk med aktiviteter och buffertar. När flödesenheten definierats beskrivs 

flödet som passerar genom processen. Det är i detta flöde som omvandlingen 
från inflödesenhet till utflödesenhet sker. De flesta organisationer som 
producerar mer än en vara har normalt flera flöden som ingår i processen, där 
varje flöde är förknippat med en enskild vara. För att identifiera flödena och 
förstå dem måste omvandlingen från inflöde till utflöde detaljstuderas.  
Omvandlingen sker i nätverket av aktiviteter. Aktiviteterna utförs av olika 
resurser som står till organisationens förfogande. Därför kan aktiviteterna ses 
som processens byggstenar, det är den lägsta nivån där omvandlingen 
analyseras. Olika detaljeringsgrad kan väljas vilket medför att en viktig del i 
beskrivningen av en process är att välja hur detaljerat aktiviteter ska beskrivas. 
Aktiviteterna är organiserade så att en aktivitets utflöde blir en annan aktivitets 
inflöde, det är därifrån resonemangen om nätverk av aktiviteter kommer. 
Nätverket beskriver aktiviteternas så kallade precedensrelationer, vilket innebär 
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att nätverket formulerar krav för vilka aktiviteter som måste vara slutförda 
innan nästa aktivitet i nätverket påbörjas. Det är vanligt att processer tillåter 
buffertar för lagring av flödesenheter mellan efterföljande aktiviteter. Enligt 
Olhager (2000) är en bufferts främsta uppgift att frikoppla olika 
produktionssteg från varandra. Antalet flödesenheter som befinner sig i 
processen är ofta ett viktigt mått på processens prestanda. Många flödesenheter 
i processen är ofta ett tecken på en mindre väl fungerande process. 

     
• Resurser. är en förutsättning för att kunna genomföra aktiviteter. Skillnaden 

mellan resurser och inflödesenheter är att inflödesenheter konsumeras och 
försvinner medan resurser utnyttjas och bevaras. Antalet resurser som krävs för 
att genomföra en aktivitet varierar, på samma sätt som antalet aktiviteter en 
resurs kan genomföra är olika.  

 
• Informationsstruktur. Sista komponenten i formuleringen av en processyn är 

informationsstrukturen. Den visar vilken information som krävs för att styra 
processen.  

 
Nu kan processen definieras mer ingående som ett nätverk av aktiviteter som utförs av 
resurser och omvandlar inflöde till utflöde. Med detta synsätt är det nu möjligt att se 
hur processtrukturen och styrning av flödet påverkar processens resultat och därmed 
också organisationen.    

5.2.1 Processyn i sjukvården 
I arbetets analysdel kommer valet av flödesenhet att diskuteras, men här presenteras 
vissa argument som hämtats från referenslitteraturen kring detta val. Vilken 
flödesenhet som bör väljas är som tidigare påpekats beroende av den givna situationen, 
i detta fall sjukvården. Vad tidigare studier valt att använda som flödesenhet framgår 
inte alltid explicit. Det som däremot framgår är vad som mäts inuti flödet, vilket, enligt 
Anupindi et al. (1999), ofta är detsamma som flödesenheten. Därför kan mätobjektet i 
flödet implicit tolkas som flödesenheten (Anupindi et al. 1999).  
 
Litteraturstudien har funnit endast en källa som explicit definierat patienten som 
flödesenhet (Karlsson et al. 1995). Det förekommer däremot flera källor som implicit 
valt patienten som flödesenhet (Se till exempel Whitson (1997), Breen et al. (2002), 
Kershaw (2000) eller Karpiel (2000)). 

5.2.2 Värde i processen 
Anupindi et al. (1999) konstaterar att aktiviteter kan delas upp i två kategorier: 
 

• Värdehöjande aktiviteter. Exempel på aktiviteter som är värdehöjande är 
operationer, flyga flygplan, servera en måltid med mera. Det är aktiviteter som 
höjer produktens värde i kundens ögon. 
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• Icke värdehöjande aktiviteter. Aktiviteter som är nödvändiga för processen i 

dess nuvarande utformning, men som inte höjer värdet för kunden, hör till 
kategorin icke värdehöjande aktiviteter. Transporter, support och tester hör till 
denna kategori.  

 
Huruvida en aktivitet ska klassas som värdehöjande eller icke värdehöjande beror på 
dess omgivning, en transport inom en fabrik är icke värdehöjande medan att 
transportera människor med tåg eller flyg är en värdehöjande aktivitet. 
 
Hines och Rich (1997) gör en noggrannare uppdelning av aktiviteter. De delar upp 
aktiviteter i tre kategorier.  
 

• Icke värdehöjande aktiviteter 
• Nödvändiga, men icke värdehöjande aktiviteter 
• Värdehöjande aktiviteter 

 
Definitionerna för de två sistnämnda punkterna är de som Anupindi et al. (1999) 
använt, medan Hines och Rich (1997) ser den första punkten som rent slöseri. Slöseriet 
formulerades först i Toyota Production System och består av sju olika sorters slöserie 
enligt följande (Hines och Rich, 1997): 
 

1. Överproduktion anses vara den allvarligaste formen av slöseri. Detta då den 
omöjliggör ett jämnt flöde av varor eller tjänster och motverkar kvalitet och 
produktivitet. Några av de negativa effekter av överproduktion som kan 
uppkomma är förlängda ledtider och förhöjda lagernivåer. En konsekvens av 
långa ledtider och stora lager är förutom de negativa effekterna på flexibilitet 
och kapitalbindning dessutom att felaktiga produkter tenderar att upptäckas sent 
och därför produceras under en längre tid än vad som annars skulle ha varit 
möjligt.    

 
2. Väntan är när tid används dåligt. I en fabrik innebär det att varor varken 

förflyttas eller bearbetas. Det är viktigt att väntetid inte leder till 
överproduktion, alltså att den lediga tiden används produktion utan att behov 
föreligger. 

 
3. Transport kan enligt de mer strikta tolkningarna alltid klassas som slöseri. 

Därför ska så många transporter som möjligt elimineras från flödet. Transporten 
i sig är ytterligare ett tillfälle där saker kan gå sönder. Det skapar också en risk 
att samma arbetsmoment utförs före och efter transporten. 

 
4. Olämpligt användande av en resurs uppstår när onödigt komplexa lösningar 

används till relativt enkla problem, det kan exemplifieras med när en stor 
dedicerad maskin ersätter flera små flexibla maskiner. De komplicerade och 
dyra maskinerna skapar ofta överproduktion då de anställda vill att den dyra 
investeringen ska återbetalas snabbare och därför ha en hög beläggning. Därför 
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är det önskvärt att i varje situation ha så flexibla maskiner som möjligt och att 
maskinerna samtidigt är placerade i den ordning som de ska bearbeta i. 

 
5. Onödigt lager skapar längre ledtider, vilket i sin tur gör att det tar längre tid att 

upptäcka fel. Platsen som det onödiga lagret tar upp skapar också längre 
avstånd mellan arbetarna, det längre avståndet i sin tur skapar försämrad 
kommunikation.  

 
6. Onödiga rörelser kan orsakas av att handgrepp inte är ergonomiskt utformade. 

Exempel på detta är operatörer som behöver sträcka sig efter, böja sig efter och 
plocka upp verktyg i onödan.  

 
7. Fel är kanske det mest uppenbara slöseriet, då de är förknippade med direkta 

kostnader. Enligt denna filosofi ska fel ses som möjligheter till förbättring, och 
inte som en avvägning mellan kvalitet och kostnad. Vid felhantering skall fokus 
ligga på att hitta de systemfel i processen som kan förbättras, snarare än att hitta 
enskilda syndabockar. 

5.2.3 Slöseri inom sjukvården 
Behovet av att få bort onödiga moment i sjukvården är minst lika viktigt som inom 
industrin. Exempel på möjliga förbättringsområden har diskuterats av Karlsson et al.  
1995), där ett antal olika förslag togs fram: 
 

• Överförbrukning av engångsmaterial. 
 

• Höga förberedelsetider, till exempel operationsförberedelser. 
 

• Onödig provtagning/onödiga laborationer. 
 

• Läkemedel används i onödan. 
 

• Läkemedel används fel. 
 

• Patienter får vänta. 
 

• Överbehandling, fel vårdnivå. 
 

• Felaktig bedömning – onödiga omvägar. 
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5.3 TEORI FRÅN TJÄNSTEPRODUKTION – KAPACITET 
En av de teorier som är centrala för att analysera ett patientflöde är 
kapacitetsbegreppet. I detta avsnitt illustreras dessa med exempel hämtade från 
erfarenheter inom produktion av tjänster. Något som kan tjäna som generell definition 
av begreppet föreslås av Slack et al. (2001):  
 
Den maximala nivå av värdehöjande aktiviteter som en normalt fungerande process 
kan uppnå upprepade gånger över en given tidsperiod. 
 
De viktiga formuleringarna här är normalt fungerande och upprepade gånger. De 
medför att processens kapacitet är vad den kan prestera under en vanlig arbetsdag, om 
och om igen.  
 
Även Johnston och Clark (2001) behandlar kapacitet. Enligt dem finns det ett antal 
faktorer som komplicerar kapacitetsbegreppet. Exempel på detta är när en kö framför 
en viss process bildas. Att utnyttja kön som ett led i en strategi för att höja 
beläggningen i processen kan medföra oönskade konsekvenser för en 
serviceorganisation.  Främst riskerar kvalitén på servicen att minska på grund av 
kundernas väntan. Andra faktorer som komplicerar kapacitetsbegreppet är antalet 
produktvarianter, lokalisering och produktens fysiska attribut.  
 
När en process ska hantera ett stort antal olika produkter med olika egenskaper medför 
det att antalet flödesenheter som passerar igenom processen per timme inte säger lika 
mycket om processens kapacitet. Då kapacitet ofta används för att jämföra olika 
processers prestanda kan till exempel geografiska och sociala skillnader skapa 
variationer som försvårar jämförelser. Exempel på detta är att en process prestanda på 
landsbygden mycket väl kan skilja sig från samma process prestanda i en stadsmiljö, 
beroende på skillnader i mentalitet eller liknande. Dessutom kan kapaciteten vara svår 
att definiera i de fall när en process flödesenheter inte består av en fysisk produkt 
eftersom en del av tiden som inte är direkt värdehöjande vara det indirekt. Detta kan 
vara fallet då den extra tiden skapar en relation som gör att kunden kommer tillbaka. 

5.3.1 Kapacitetsstrategier 
Det finns tre grundläggande strategier för att hantera kapacitet. Ofta kombinerar 
organisationer strategierna för att få en lösning som passar bra. De tre strategierna är 
efterfrågeoberoende (level), efterfrågeberoende (chase) och efterfrågestyrning 
(demand management), vilka finns beskrivna i Johnston och Clark (2001). 

5.3.2 Efterfrågeoberoende 
I de situationer där resursen som används är mycket dyrbar tas ingen hänsyn till 
efterfrågan. Där föredras ett högt resursutnyttjande framför servicens kvalitet. 
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Exempel på situationer där denna strategi används är inom sjukvård och 
flygtransporter. Den avvägning som görs inom sjukvården är att icke allvarligt sjuka 
eller skadade patienter får vänta på vård eftersom det eftersträvas att den centrala 
resursen läkare ska utnyttjas effektivt. För flygtransporter gäller det att sträva efter hög 
beläggning på flygplanen. 
 
De egenskaper och konsekvenser som denna strategi medför är högt resursutnyttjande 
på bekostnad av kvalitet. Servicen kan variera beroende på när den efterfrågas 
eftersom kunden accepterar en låg servicenivå om servicen värderas högt.  
 
Det finns dock en risk för att väntan ses som en självklarhet bland personalen vilket 
medför att organisationen kan bli sårbar för konkurrens. Denna efterfrågeoberoende 
strategi beskrivs i Figur 6 där processens kapacitet inte justeras i någon större 
utsträckning efter kundernas efterfrågan. 
 
 

 

Figur 6 Efterfrågeoberoende strategi Källa: Hope och Mühlemann (1997) 

 
I stället för att justera kapaciteten, vilket i dessa fall är dyrt och omständligt, försöker 
företaget eller organisationen styra efterfrågan så att den jämnas ut över tiden. Detta 
kan göras genom att med information lyfta fram de tider där efterfrågan på servicen är 
lägre. Andra sätt att hantera de köer som oftast uppstår är genom köhantering, vilket 
behandlas i avsnitt 5.3.6, och genom olika former av bokningssystem.  
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När organisationen väljer den förstnämnda strategin, att lyfta fram de tider där 
efterfrågan är låg, är det viktigt att serviceupplevelsen inte förändras. En restaurangs 
happy hour får inte medföra att de billiga drinkarna sänker restaurangens anseende i 
övrigt. Genom att låta kunder köa måste organisationen också vara medveten om vilka 
signaler det sänder ut, det kan tolkas som att kundernas tid inte anses värdefull. Genom 
att låta kunder boka en tid skapas en virtuell kö. Ett exempel på det är att i charkdisken 
i en mataffär dela ut kölappar så att de som väntar kan hämta andra varor under tiden. 

5.3.3 Efterfrågeberoende 
För processer där konsumenter förväntar sig snabb service är det viktigt att alltid 
kunna tillgodose kundbehovet. Därför prioriteras i dessa processer korta köer framför 
högt resursutnyttjande.  
 
Organisationen måste då anamma vissa regler för att kunna uppnå detta resultat, 
arbetskraften måste vara flexibel och variera med efterfrågan. Processens prestanda 
mäts ofta i responstid. Tjänsten som produceras efterfrågas inte sällan i stora volymer 
samtidigt som antalet variationer är få. Ofta är skillnaden mellan konkurrerande 
företags produkter små vilket medför att prissättningens betydelse ökar. De 
organisationer som väljer en efterfrågeberoende strategi är exempelvis 
snabbmatsrestauranger, försäkringsbolag, när de förlänger öppettiden till kvällar, och 
nöjesparker (Johnston och Clark 2001).  Denna efterfrågeberoende strategi beskrivs 
grafiskt i Figur 7. 
 

 

Figur 7 Efterfrågeberoende strategi Källa: Hope och Mühlemann (1997) 
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De metoder som efterfrågeberoende organisationer använder sig för att anpassa 
kapaciteten till efterfrågan är: 
 

• Flexibel arbetskraft 
• Lägga ut arbete på underleverantörer eller anlita tillfällig arbetskraft 
• Låta kunden utföra en del av arbetet 

5.3.4 Efterfrågestyrning 
Nästan alla organisationer använder sig av någon form av efterfrågestyrning. De 
vanliga typerna av efterfrågestyrning är prissättningsstrategier, begränsad service i 
rusningstid, kanaler för specialistservice och marknadsföring (Johnston och Clark 
2001). 
 

• Ett av de vanligaste exemplen på prissättningsstrategi är happy hour vilket 
innebär att priserna sänks under en begränsad tidsperiod för att jämna ut 
efterfrågan. 

 
• Begränsad service kan ta sig uttryck till exempel genom att presentera en 

enklare meny under rusningstid. Effekten blir dels att det går snabbare att 
producera under denna tid, men också att kunder söker sig till de tider då 
menyn är tillgänglig i sin helhet.  

 
• Exempel på kanaler för specialistservice kan vara vaccinering vid 

barnavårdscentraler eller liknande möten som kan ske på bestämda tider då 
efterfrågan är mindre. Dessa besök försvinner då från det övriga flödet. 

 
•  Marknadsföring kan öka söktrycket på en viss service, nackdelen med det är att 

prognostisering av efterfrågan blir svårare att genomföra eftersom 
marknadsföringens effekt kan vara problematisk att uppskatta på förhand. 

5.3.5 Kapacitetshantering 
De flesta företag använder sig av olika kapacitetsstrategier i olika delar av 
organisationen. Det är också möjligt att i en del av organisationen kombinera flera 
olika strategier. Varje aktivitet i en viss process har en lägsta kapacitet. Om den 
kapaciteten underskrider processens efterfrågan är aktiviteten en begränsning eller 
flaskhals. Mer om styrning av begränsningen behandlas i avsnitt 5.4.1.  

5.3.6 Köhantering 
Köer är något som i princip all serviceproduktion måste hantera. För de organisationer 
som valt en efterfrågeoberoende kapacitet är det till och med inbyggt i systemet. Hur 
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systemet som tar emot efterfrågan ska dimensioneras kan hanteras genom olika teorier 
för köhantering. En viktig del av detta är hur väntan på servicen påverkar kunderna.  
 
Men väntan på betjäning är inte bara en upplevelse av väntan i sig utan påverkar även 
upplevelsen av servicen som helhet. Därför kan en aktiv köhantering ha en positiv 
inverkan på upplevelsen av servicen, detta genom att minska upplevd väntetid. 
Köhantering kan sammanfattas i tio principer (Johnston och Clark 2001): 
 
• Ej upptagen tid upplevs som längre än upptagen tid. Genom att distrahera kunden 

under väntan upplevs den som kortare. Detta kan till exempel göras genom att förse 
kunden med ett formulär att fylla i.  

 
• Väntan före processen upplevs som längre än väntan inuti processen. Kunderna 

blir mer nöjda när de väl är inne i processen och någon aktivitet utförts. 
 
• Rädsla gör att väntan känns längre. Om kunden inte vet vad som väntar eller är 

rädd för tjänsten som kommer att utföras, kommer deras väntan att upplevas som 
obehaglig. Då väntan är obehaglig upplevs den också som lång. 

 
• Osäker väntetid upplevs som längre än bestämd väntetid. Då väntetiden på service 

är osäker uppstår frustration snabbare. För att motverka detta kan den återstående 
tiden i kön märkas ut för att minska osäkerheten.  

 
• Väntan utan anledning upplevs som längre än väntan med anledning. En förklaring 

till varför det tar tid minskar osäkerheten samt försäkrar kunden om att 
organisationen bryr sig om kundens väntan. 

 
• Orättvis väntan upplevs som längre än skälig väntan. Om kunderna hanteras i den 

turordning som de började köa upplevs väntan som kortare. Ett exempel där denna 
regel inte tillämpas är inom sjukvården där det därför är viktigt att förklara varför 
vissa ”kunder” får gå före i kön. 

 
• En service som kunden värderar högre är den beredd att vänta längre på. För 

specialiserad service som inte vem som helst kan utföra accepterar kunder troligen 
längre väntetid, även om det inte ska tas för givet. 

 
• Ensam väntan känns längre än gemensam väntan. När fler personer väntar 

tillsammans får de uppfattningen om att de väntar på något viktigt. Det medför 
också att de umgås sinsemellan och fördriver tiden, vilket skapar en känsla av att 
väntan inte pågår så länge. 

 
• Obekväm väntan känns längre än bekväm väntan. Om väntan sker i en bekväm 

miljö så känns den kortare. Den bekväma väntan skapar också en positiv 
helhetsupplevelse. 
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• Nya användare eller sällananvändare upplever väntan som längre än vana 
användare. Vana användare vet vad som är normal väntan och upplever den därför 
som kortare. 

5.4 TEORI FRÅN VARUPRODUKTION  
I arbetets analysdel kommer, förutom de teorier som det tidigare redogjorts för, även 
teorier från varuproduktion att användas. Med detta menas att teorierna ursprungligen 
utvecklades för varuproduktionsmiljöer. De teorier som kommer att bidra till analysen 
är: 
 

• Theory of Constraints, även kallad begränsningsteorin. 
 
• Sambandet mellan lager, resursutnyttjande och variabilitet.  

5.4.1 Theory of Constraints 
När Goldratt introducerade Theory of Constraints (TOC) 1979 var det ett helt nytt sätt 
att se på produktionssystem. Enligt Breen et al. (2002) bygger TOC på två 
grundantaganden - systemtänkande och att systemet har en begränsning.  Med 
systemtänkande menas att en organisations verksamhet inte kan delas upp och styras 
separat, det är organisationen som helhet som ska prestera. Om en avdelning är 
effektivare än helheten spelar ingen roll, eftersom systemets resultat inte beror på dess 
bästa komponent utan på dess svagaste. Denna länk, även kallad begränsningen eller 
flaskhalsen, är det som hindrar organisationen från att prestera bättre i förhållande till 
sina mål. Varje system har minst en begränsning men oftast inte fler än en. 
Begränsningen i sig är varken bra eller dålig. Det är på det sätt den väljs, eller på det 
sätt den hanteras, som är bra eller dåligt. Identifieringen av en begränsning gör att 
organisationen kan styra sina resurser mot det område där de gör mest nytta, nämligen 
mot begränsningen.     
 
För att förbättra systemet måste den begränsning som bestämmer systemets prestanda 
identifieras. Då hela företagets resultat beror på kapaciteten hos denna begränsning, 
bör företaget utnyttja den så väl som möjligt. Därför formulerade Goldratt fem så 
kallade fokussteg för att arbeta med begränsningen (Goldratt och Cox, 1993). 
 

1. Identifiera systemets begränsning. 
 

2. Bestäm hur begränsningen ska utnyttjas. 
 

3. Övriga resurser underordnas och synkroniseras med begränsningen. 
 

4. Förbättra begränsningens kapacitet. 
 

5. Om begränsningen har förflyttats till en annan resurs, gå tillbaka till steg 1. 
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Att identifiera begränsningen genom att jämföra dess kapacitet med efterfrågan är ofta 
komplicerat, i stället kan begränsningen identifieras genom att undersöka vilka 
maskiner och arbetsstationer som ofta blir försenade. Antagligen har de delar som 
bearbetats i de försenade maskinerna passerat begränsningen genom flödet, och den 
avdelning där de försenade delarna ligger och väntar är antagligen begränsningen. Det 
skulle innebära att begränsningen har mycket material som väntar på att bearbetas 
framför sig (Goldratt och Cox 1993). 
 
Vid dimensionering av ett flöde är en tidigt placerad begränsning att föredra. Då 
efterföljande resurser har överkapacitet skapas ett sug genom flödet, vilket medför att 
ledtiden kortas ner (Olhager 2000). Det finns tio regler som beskriver hur användandet 
av flaskhalsen kan förbättras (Browne et al. 1996). 
 

1. Utnyttjandegraden av en ickeflaskhals styrs ej av dess egen potential – utan av 
någon annan begränsning i systemet. Ickeflaskhalsar ska styras så att 
flaskhalsen utnyttjas väl.   

 
2. Utnyttjande och aktivering av en resurs är inte samma sak. I en ickeflaskhals 

leder aktivering utöver utnyttjandegraden till att köer byggs upp. 
 

3. En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela systemet. Detta 
eftersom flaskhalsen bestämmer systemets kapacitet. För att systemet ska 
producera optimalt måste även flaskhalsen göra det, därför förlorar systemet en 
timme om flaskhalsen gör det. 

 
4. En sparad timme i en ickeflaskhals är betydelselös. Överkapaciteten i 

ickeflaskhalsen gör att förlorad tid i den alltid kan tas igen. 
 

5. Flaskhalsen styr både genomflöde och lager i systemet. Då takten i flaskhalsen 
bestämmer hela systemets takt blir genomflödet beroende av flaskhalsen. 
Eventuella buffertar behövs endast vid flaskhalsen för att garantera att den 
alltid kan arbeta, då de övriga resurserna har överkapacitet är det inte 
nödvändigt för ickeflaskhalsar.   

 
6. Försörjningsbatchen bör inte – och många gånger skall inte – vara lika med 

produktionsbatchen. Flaskhalsen ska använda stora produktionsbatcher för att 
skapa ett högt utnyttjande. För att öka genomflödet kan transporten från 
flaskhalsen inledas innan hela batchen är färdigprocessad, detta kallas 
överlappning.   

 
7. En produktionsbatch skall variera i storlek både längs dess väg genom 

produktionsprocessen och över tiden. Den del av flödet som är begränsningen 
bör arbeta med stora batcher för att hålla ställtiden låg i förhållande till 
produktionstiden. Men övriga resurser bör inte göra samma sak. Mindre 
batcher i ickeflaskhalsar minskar lager och produkter i arbete, samtidigt som de 
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ökade antalet ställ i resurserna inte kostar något extra eftersom de inte är 
flaskhalsar.   

 
8. Prioritet kan bara sättas genom analys av systemets samtidigt verkande 

begränsningar. Ledtiden är en funktion av planeringen. För att kunna dra några 
slutsatser om var begränsningen finns måste hela systemet analyseras. För att 
korta ledtiden är det viktigt att notera att den är starkt beroende av resursers 
tillgänglighet, ställtider och produktionens batchstorlekar. 

 
9. Balansera flödet – inte kapaciteten. Det finns ingen anledning att ha samma 

kapacitet i alla resurser bara för att kapaciteten är den begränsande faktorn. I 
stället är det viktigt att flödet genom flaskhalsen är lika stort som genom övriga 
resurser. 

 
10. Summan av lokala optima är inte samma sak som globalt optimum. Att få ut så 

mycket som möjligt av varje enskild resurs är onödigt då systemets prestanda 
ändå bara bestäms av flaskhalsen.   

5.4.2 Theory of Constraints inom sjukvård 
Tillsammans skapar de fem fokusstegen och de tio flaskhalsreglerna goda möjligheter 
för ett systemtänkande och ett förbättrat genomflöde. Genomflöde och lager har dock 
definierats om i denna teori, vilket är viktigt att påpeka då de skiljer sig från det som 
normalt avses med de gängse definitionerna av begreppen, jämför till exempel med 
avsnitt 5.2. För att passa inom sjukvården och inom icke-vinstdrivande organisationer 
har Theory of constraints anpassats ytterligare. I Tabell 1 presenteras en jämförelse 
mellan ursprungliga delar av teorin och hur dessa kan tolkas inom sjukvården. 
 
 

 TILLVERKANDE FÖRETAG SJUKHUS 

GENOMFLÖDE Genomflöde är den takt med 
vilken företaget får intäkter 
genom försäljning (Goldratt och 
Cox 1993). 

Genomflödet (av till exempel 
patienter) som skapats för de i 
systemet investerade pengarna 
(Breen et al. 2002). 

LAGER Lager är alla pengar som 
systemet investerat i inköp av 
saker som den förväntar sig att 
sälja (Goldratt och Cox 1993). 

Patienter (Bourton-Houle 2001). 

TILLVERKNINGS-
KOSTNADER 

Operationella kostnader är alla pengar i systemet som spenderas för att 
omsätta lager till genomflöde (Goldratt och Cox 1993). 

Tabell 1 Definitioner för genomflöde, lager och tillverkningskostnader 
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De förändringar av teorin som är nödvändiga för att få den att passa icke vinstdrivande 
organisationer gäller även för sjukvården, även om också mer detaljerade resonemang 
kring begränsningsteorin utförts specifikt för sjukvården (Breen et al. 2002 även 
Bourton-Houle 2001). De fem tidigare omnämnda fokusstegen som presenteras nedan 
har formulerats av Breen et al. (2002) för att passa en sjukvårdsorganisation: 
 

1. Identifiera systemets flaskhals. Inom sjukvården finns många fysiska 
begränsningar. Exempel på det är antalet undersökningsrum, antalet läkare, 
antalet sköterskor, med mera. I många sjukvårdsorganisationer är 
begränsningen stödpersonal, detta på grund av att organisationer ofta valt att 
skära ner på stödpersonal i stället för läkare, enligt Breen et al. (2002). Detta 
har medfört att läkare utför stödpersonalens uppgifter i stället för att vårda 
patienter. Begränsningar som inte syns lika tydligt är ineffektiv praxis, mätning 
och beteenden. De är ofta skadligare än fysiska begränsningar, men mycket 
svårare att åtgärda. Det är önskvärt om flaskhalsen är den resurs som är dyrast 
och mest komplicerad att skapa ny kapacitet inom. I de flesta fall innebär detta 
att läkarna bör vara begränsningen.   

 
2. Bestämma hur begränsningen ska utnyttjas. I de fall som det är en fysisk 

begränsning ska flaskhalsen utnyttjas så effektivt som möjligt, då hela flödets 
resultat är beroende av vad denna flaskhals presterar. Är flaskhalsen 
undersökningsrummen ligger fokus på hur dessa rum används, om läkarna är 
begränsningen ska de uppgifter en läkare inte måste utföra delegeras till andra. 
Är det så att begränsningen ligger i ett policybeslut skall organisationen inte 
främst sträva efter att utnyttja denna väl, policyn som begränsar flödet ska i 
detta fall elimineras och ersättas med ny förbättrad praxis.   

 
3. Övriga resurser ska underordnas och synkroniseras med begränsningen. Det är 

centralt att övrig verksamhet styrs efter begränsningen. Att utnyttja flaskhalsen 
väl så att genomflödet maximeras är mycket svårt om inte övriga resurser 
underordnas flaskhalsen. Efter att ha valt en metod för att effektivisera 
flaskhalsen är det viktigt att verksamheten planeras på nytt. Exempel på 
verksamhet som kan behöva förändras är patientmottagning, schemaläggning 
av personal, användning av undersökningsrum med mera. Placeringen och 
styrningen av buffertar är en viktig del i synkroniseringen och underordningen 
av flödet, detta gäller främst för flöden med fysiska begränsningar.   

 
4. Förbättra flaskhalsens kapacitet. Steg 2 syftar till att utnyttja den givna 

flaskhalsen så bra som möjligt för att öka genomflödet. Här är syftet att 
flaskhalsens kapacitet ökas. I exemplet där läkarna är flaskhals och detta inte är 
önskvärt bör dessa utnyttjas bättre. Om detta inte går bör fler anställas, vilket i 
det fallet är ett policybeslut. 

 
5. Om flaskhalsen har förflyttats till en annan resurs, gå tillbaka till steg 1. Skulle 

det vara så att flaskhalsen har förflyttat sig ska stegen upprepas. I de fall som 
omgivningen förändras är det möjligt att flaskhalsen flyttas. 
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5.4.3 Lager, resursutnyttjande och variabilitet 
För att nå ett högt resursutnyttjande i en begränsande resurs är det centralt att denna 
aldrig är sysslolös. Situationer när detta uppstår är till exempel när materialet som ska 
bearbetas i flaskhalsen inte kommit fram i tid. Därför är det viktigt att bilda ett lager 
framför denna för att garantera att den kritiska resursen inte behöver stå utan material 
(Goldratt och Cox 1993).  
 
Av denna anledning är ett visst lager framför den begränsande resursen nödvändigt för 
att där uppnå ett högt resursutnyttjande. Lagret som uppstår för att garantera detta 
medför att antalet flödesenheter i processen ökar. Antalet flödesenheter i processen 
påverkar genomloppstiden givet en konstant produktionstakt (Anupindi et al. 1999).  
Detta samband konstaterar även Hines och Rich (1997), detta eftersom ledtiden för en 
flödesenhet ökar med den tid som den spenderar i lagret. 
 
Den resurs som normalt ska uppnå ett högt utnyttjande är den begränsande resursen 
enligt den tidigare beskrivna Theory of Constraints. I de situationer där en resurs som 
inte är flaskhalsen används i en större utsträckning än vad flaskhalsen kräver uppstår 
problem. Det ökade resursutnyttjandet i ickeflaskhalsar orsakar att fler flödesenheter 
skickas till flaskhalsen än vad den klarar av att hantera. Då uppstår väntan framför 
flaskhalsen i och med att ett extra lager uppstår. Därför kan man konstatera att ett ökat 
resursutnyttjande i en ickeflaskhals skapar ett extra lager (Browne et al. 1996).  
 
Med variabilitet avses den takt som flödesenheter anländer till resursen varierar. I de 
fall då takten är högre än vad resursen klarar av att hantera får flödesenheter vänta på 
att resursen ska bli ledig. Då byggs ett lager upp och väntetiden i lagret skapar 
förlängda ledtider. I Anupindi et al. (1999) diskuteras detta samband. Där konstateras 
också att om variabiliteten är hög så måste resursernas lediga kapacitet också vara 
högre om inte ledtiden skall komma att förlängas. Omvänt betyder det att ledtiden 
förlängs vid en ökad variabilitet om utnyttjandegraden är given. 
 
Slutsatsen av dessa resonemang är att en organisation endast bör sträva efter högt 
resursutnyttjande i begränsningen. Om organisationen strävar efter högt 
resursutnyttjande i andra resurser än begränsningen kommer detta att kräva nya 
buffertar och därigenom förlänga ledtiderna i flödet utan att systemets prestanda ökar, 
i enlighet med flaskhalsreglerna ett till fem i avsnitt 5.4.1. Varierar dessutom inflödet 
till systemet krävs större buffertar för att uppnå denna ökade utnyttjandegrad allt annat 
lika. 
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Dessa förhållanden illustreras i Figur 8. 

 
 
 

 

Figur 8 Förhållandet mellan genomsnittlig flödestid och utnyttjandegrad Källa: Anupindi et al. (1999) 
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5.5 BEST PRACTICE 
Tidigare i referensramen har teorier om tjänste- och varuproduktion varit 
utgångspunkten vilka sedan anpassats till sjukvården. I avsnittet Best practice 
presenteras idéer som tillämpats inom sjukvården och som i vissa fall har hämtat sin 
inspiration från industrin. 

5.5.1 Situationen på akuten 
Den höga beläggningen på akutmottagningar har blivit ett kännetecken för sjukvården 
i utvecklade länder (Dolan, 2002). Att sjukhusens problem finns på akutmottagningen 
är välkänt och problemet tar sig ofta uttryck i form av långa väntetider (O’Driscoll, 
2004). Trots att sjukhusens problem framträder på akutmottagningarna är det inte de 
som är problemen i sig, utan akutmottagningarnas problem ligger ofta på systemnivå. 
Anledningen till det är att akutmottagningen endast är en del av flödet, ingen enskild 
faktor är ansvarig för den höga beläggningen på akutmottagningarna. Det som däremot 
oftast beskrivs som en av anledningarna är problematiken med att transportera bort 
patienter från akutmottagningen till vårdavdelningarna. Många patienter på 
akutmottagningen tar upp utrymme, personal och andra resurser, vilket försvårar 
behandling av nya patienter (Haraden et al. 2003 även Bourn 2000). Detta trots att så 
mycket som 80 procent av alla patienter på en akutmottagning inte läggs in på 
sjukhuset (Dolan, 2002).  
 
En annan vanlig åtgärd för att förbättra situationen internt på akutmottagningen är att 
undersöka hur väl processkapaciteten överensstämmer med efterfrågan, detta genom 
att jämföra bemanningen med antalet anlända patienter över dygnets timmar (Simmons 
2002 och Karpiel et al. 2000), kartläggning av antalet anlända patienter per timme 
förespråkas också av Walley (2003). 
 
Att utnyttja triage, det vill säga uppdelning av patienter efter prioritet i stället för 
medicinsk disciplin, med syfte att tidigt kategorisera patienter och på så sätt 
möjliggöra snabb vård och smärtlindring kortar också väntan (O’Driscoll, 2004 eller 
Simmons, 2002).   

5.5.2 Bäddstyrning 
Som tidigare konstaterats är bristen på lediga sängplatser ett ständigt problem som 
sjukhus måste hantera, problemet tydliggörs främst på akutmottagningen där patienter 
ligger och väntar på att tilldelas en sängplats (Haraden et al, 2003). För att komma till 
rätta med detta problem används bäddstyrning, den definieras av Green och Armstrong 
(1994) som att: 
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”… hålla en balans mellan flexibilitet för inläggning av akuta patienter och ett högt 
bäddutnyttjande, bäddutnyttjande har använts som indikator på god sjukvårdsstyrning 
sedan tiden före NHS6.” 
 
Bäddstyrning är nödvändigt för att hantera den inneboende konflikten hos 
produktionsavdelningen. Problemet ligger i att ledig kapacitet alltid krävs för att kunna 
schemalägga aktiviteter och resurser som syftar till att omvandla efterfrågan till 
genomflöde, samtidigt som organisationen vill uppnå ett högt resursutnyttjande 
(Proudlove et al, 2003). 
 
Åtgärder som har föreslagits för att frigöra fler sängplatser och därmed öka 
tillgängligheten (Boaden et al. 1999): 
 

• Inskrivningsenheter. Team som är vana att utvärdera patienters behov av att 
läggas in kan minska antalet onödiga inskrivningar. 

 
• Lokaler i väntan på hemfärd. En färdigbehandlad patient kan förflyttas till en 

mindre vårdintensiv lokal för att frigöra vårdplatsen till en ny patient. 
  

• Utskrivningskoordinatorer. Förbättrat samarbete mellan sjukhus och den övriga 
vårdkedjan. 

 
• Utökade öppettider för övriga delar av vårdkedjan. För att underlätta 

transporter från sjukhusen och därmed frigöra vårdplatser måste den övriga 
vårdkedjan kunna ta emot patienter. 

 
• Mellanhandsvård för akuta patienter som väntar på vidare transport. Patienter 

som väntar på recept, medicin eller transport från akuten vistas i en lokal med 
lågintensiv vård. 

 
• Utökade öppettider för stödfunktioner. Anestesiverksamheten och röntgen 

anpassar sin organisation till gällande förutsättningar. 
 

• Mätning av kvarvarande patienttid. I situationer där bristen på vårdplatser 
medför att alla patienter som ligger på en vårdplats måste utvärderas kan en 
status som beskriver hur långt gången behandlingen är vara behjälplig. 

 
•  Gemensamma sängresurser. Vårdavdelningar där sängplatser kan användas av 

olika klinikers patienter. 
 

• Delade sängresurser. Vårdavdelning som tillhör en viss klinik men som är 
förberedd på att ta emot en annan kliniks patienter. 

 

                                              
6 NHS betyder National Health Service och är Storbritanniens statliga sjukvårdssystem. 
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• Extra vårdpersonal. Det innebär att det avsiktligen bemannas för fler patienter 
än vad som är förväntat.  

 
• Extra sängar. På akutsjukhusen avsiktligt dimensionera för fler patienter än vad 

som beräknas. 
 
I The Quality Letter (2004) diskuteras, förutom dessa åtgärder, även 
inskrivningsrutiner, rutiner för städning samt sängbäddning och lokaler i väntan på 
hemfärd som möjliga förbättringsområden. Samordning mellan inskrivning och 
utskrivningar är ett område som normalt är eftersatt (Proudlove et al. 2003).  
 
Att inte sträva efter en allt för hög beläggning, det vill säga att undvika att använda 
bäddutnyttjande som produktivitetsmått, skulle kunna skapa ett bättre genomflöde 
(Proudlove et al. 2003, BMA 2002 och Boaden et al. 1999). Genomsnittlig beläggning 
säger inte särskilt mycket om variationer, men värt att påpeka är att inom NHS finns 
sjukhus som har genomsnittliga beläggningsgrader på mellan 50 och 90 procent 
(Bourn 2000). British Medical Association (2002) menar att beläggningsgraden på 
sjukhus ej bör överstiga 85 procent. Behovet av antalet vårdplatser på 
intensivvårdsavdelningar kan beräknas enligt Formel 1:  
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×
×
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Formel 1 Beräkning av vårdplatsbehov genom Hill-Burtonformeln. Källa: Wild och Narath (2004) 

 
 
Åtgärder som berör utskrivning av patienter är en annan viktig del av hanteringen av 
vårdplatser. I forskningslitteraturen har utskrivningar inte bara ingått som en del i 
sjukhusets bäddstyrning utan setts som en egen frågeställning (Balen et al. 2002). Ett 
av de vanligaste problemen som tagits upp i samband med utskrivningar är att 
patienter blir utskrivna på eftermiddagar medan nyanlända patienter ofta anländer 
redan på förmiddagen (Bourn 2000). Bourn (2000) föreslår ett antal åtgärder för att 
förbättra utskrivningsrutinerna:  
 

• Välfungerande utskrivningspraxis för patienter.  
- Är integrerad med den fortsatta vården av patienten och använder sig av 

kriterier som bestämts i samråd med berörda myndigheter. 
- Omfattar hela sjukhuset och alla patienter. 
- Upprättande av rutiner för försenade utskrivningar. 
- Framtagen tillsammans med läkare, sjuksköterskor och vårdplatskoordinatorer. 
- Utvecklas tillsammans med användare och utförare. 
- Tar hänsyn till patientens behov av delaktighet i utskrivningen. 
- Är accepterad och välkänd både på och utanför sjukhuset så att 

utskrivningspraxisen uppnås för alla patienter. Samt att hela vårdkedjan är 
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delaktig i utskrivningsprocessen för att skapa en förståelse för sjukhusets behov 
av en välfungerande utskrivningspraxis. 

 
• Tidig planering för utskrivning av patient i samarbete med den övriga 

vårdkedjan. 
- Utvärdera patientens behov av vård efter utskrivning i början av vårdtiden. För 

elektiva patienter före inskrivning och för akuta patienter vid beslut om 
inskrivning. 

- Tidig kontakt med övriga delar av vårdkedjan, till exempel andra sjukhus, 
primärvården och kommunala vårdhem. 

- Välfungerande samarbete med övriga delar av vårdkedjan, varje organisation 
ska sätta patientens intresse främst. 

- Förståelse för vilka tidsramar de olika organisationerna i vårdkedjan arbetar 
med. 

 
• Koordinator för utskrivningar. 
- Företräder och stödjer patienter och anhöriga för att möjliggöra att patienten är 

helt färdigbehandlad när denne skrivs ut. 
- Möjliggör tidig identifiering av patienter som kommer att behöva fortsatt vård 

efter utskrivning. 
- Har direkt tillgång till patientdata så som inskrivna, planerade utskrivningar, 

långtidsvistande patienter och patienter med försenade utskrivningar. 
- Samordnar planeringen av patientens vistelse på sjukhus och eftervård på 

sjukhem. 
- Agerar som brygga mellan sjukhus och övriga delar av vårdkedjan. 
- Egenskaper som är nödvändiga för en utskrivningskoordinator är övergripande 

utskrivningsansvar för alla patientkategorier, ansvar inför sjukhusledning, 
tillräckligt erfaren, accepterad som utskrivningskoordinator av de anställda. 
Koordinatorn får utbildning och stöd internt och samarbetar med myndigheter 
samt är i kontakt med andra utskrivningskoordinatorer på andra sjukhus.        
 

• Lokal i väntan på hemfärd.  
Problemen som föranlett åtgärder är att inskrivningar sker tidigare på dagen än 
utskrivningar, patienter placeras på avdelningar där de inte är hemmahörande, 
överbelamrade inskrivningsenheter, ökade väntetider på akuten och ökat antal 
patienter som placeras i dagrum för att lösa akut sängbrist. 
Den huvudåtgärd som redovisas i Bourn (2000) för att lösa dessa svårigheter är 
att införa en lokal dit färdigbehandlade patienter som väntar på att få åka hem 
placeras. Detta medför att sängar frigörs snabbare, vilket minskar väntetiden på 
att tilldelas en säng, som i sin tur skapar kortare vistelsetider på 
akutmottagningen. Antalet patienter som placeras i fel säng visar sig också 
minska med denna åtgärd.  
De problem som förknippats med införandet av lokal i väntan på hemfärd är 
motstånd från vårdpersonal att skicka färdigbehandlade patienter till denna 
lokal. Anledningen till detta är att arbetsbördan för personalen ökat, eftersom en 
färdigbehandlad patient som ligger kvar på samma plats inte innebär lika 
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mycket jobb som den sjuke patient som kommer att ta den lediga sängen i 
anspråk. 

 
För att förbättra tillgängligheten på vårdplatser i Storbritannien ska de som är 
ansvariga för patienten efter att patienten lämnat sjukhuset betala för patientens 
vistelse på sjukhuset från den dag då patienten är färdigbehandlad. Samtidigt måste 
kostnaden för att vistas på sjukhuset överskrida kostnaden för det dyraste vårdhemmet. 
Detta för att inga färdigbehandlade patienter ska ta upp sjukvårdsplatser (BMA 2002).  
 
Ett annat förslag som hämtats från Storbritannien är att förändra synen på 
utskrivningar. Stora förbättringar har genomförts på akutmottagningar, men de har inte 
följts upp med förbättringar senare i flödet (Agnew 2004). I NHS-rapport (2004) 
föreslås att sjuksköterska får ansvaret för utskrivningar. Det är upp till dem att avgöra 
hur komplicerad utskrivningen är, i de fall den är enkel får de även ta beslut om 
utskrivning, ungefär 80 procent av utskrivningarna anses vara okomplicerade. Allting 
bygger på att utskrivningen börjar planeras inom 24 timmar efter inskrivning, och att 
god kommunikation mellan läkare och sköterskor medför att det slutgiltiga beslutet 
inte behöver tas av en läkare. Utskrivningar kan äga rum sju dagar i veckan och 
genomföras före klockan tio på morgonen för att möjliggöra inskrivningar redan på 
morgonen. Det konstateras att antalet utskrivningar på helger har så mycket som 
fördubblats tack vare denna åtgärd. Det finns inget som tyder på att utskrivningar 
genomförda av sjuksköterskor medför att sjuka patienter skickas hem, snarare är det så 
att sjuksköterskor är något mer försiktiga än läkare.      

5.5.3 Samordning av elektiv och akut vård 
Som det tidigare konstaterats krävs samordning mellan akut och elektiv vård då de 
delar på gemensamma resurser (Proudlove 2003). Det är i huvudsak tre resurser som 
akuta och elektiva patienter båda behöver: vårdplatser, operationssalar och personal 
(Kmietowicz 2003).  
 
I de fall där operationssalar är den begränsande faktorn kan elektiva patienter användas 
som en buffert för att åstadkomma ett högt resursutnyttjande i operationssalarna, detta 
genom att placera ett antal elektiva patienter i en snabbkö mot att de kan riskera att få 
sin operation inställd. Detta är ingen vedertagen metod och den är politiskt 
kontroversiell (Bowers och Mould 2004).      
 
Mot detta ställs att endast ett begränsat antal av de ej elektiva patienterna behöver en 
operation inom sex timmar efter inläggning. Vilket innebär att en stor del av de ej 
elektiva patienterna kan betraktas som planeringsbara på kort sikt. Operationen måste 
ändå utföras inom något dygn men det jämnar ut trycket på operationssalar (Bowers 
och Mould 2004). Därför argumenterar Haraden et al. (2003) för att dela upp 
operationssalar i två kategorier: schemalagda och ej schemalagda.  
 
I de schemalagda operationssalarna placeras både elektiva (Haraden et al. 2003) och ej 
elektiva patienter där operation inte är brådskande (Bowers och Mould 2004). 
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Anledningen till uppdelningen av operationssalar är att minska antalet strukna och 
uppskjutna schemalagda operationer (Haraden et al. 2003). 

5.6 STATISTIK 
I arbetets kartläggning har statistiska underlag använts för att beskriva situationen. Det 
har varit av intresse att notera förändringar och möjligheten att styrka dessa genom 
statistisk analys. För att undersöka om förändringarna är signifikanta har två tester 
använts, F-test och Z-test.  
 
Z-testet jämför två datamängder för att verifiera med vilken grad av signifikans de har 
samma medelvärde, eller omvänt, med vilken signifikans som det förekommer en 
skillnad i medelvärde mellan de olika datamängderna. Varianserna för de båda 
datamängderna antas vara känd. Alfavärdet är risken för att förkasta en sann hypotes.  
 
F-test jämför om två datamaterial har samma varians. Sannolikheten för att de har 
samma varians är resultatet. Vilket därmed, omvänt, också blir en indikator på om de 
har olika varians. Alfavärdet innebär även här risken för att förkasta en sann hypotes 
(Blom och Holmquist 1998). 
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6 KARTLÄGGNING OCH ANALYS 

Kartläggningen och analysen utgör arbetets mer centrala delar där 
nulägesbeskrivning, teoretisk referensram och nya undersökningar läggs samman för 
att dra slutsatser kring hur sjukhusets patientflöden är uppbyggda och bör styras. 
 
I detta kapitel presenteras främst kvantitativa data som till största delen hämtats ur 
sjukhusets datasystem. Viss data är hämtat ur sjukvårdsinterna utredningar. 
Informationen sätts i sitt sammanhang med utgångspunkt från nulägesbeskrivningen 
och analyseras utifrån den teoretiska referensram som presenterades i föregående 
kapitel. Uppgifternas rimlighet verifieras också av nyckelpersoner inom verksamheten 
för att undvika att felaktiga uppgifter används så att slutsatserna av dessa blir orimliga. 
 
Kartläggningen tar sin utgångspunkt i patienten och följer denne i största möjliga mån 
genom den vårdkedja som kännetecknar Södersjukhusets verksamhet. Kartläggningen 
inriktar sig mot höftpatienter, det vill säga patienter med sökorsaken ”Höft”7. 
Uppgifter för patienter med andra sökorsaker används dock ibland för att skapa ett 
större statistiskt underlag i de fall där sökorsaken inte har någon högre relevans och 
där de problem som analyseras är generella för alla de sökorsaker som inkluderats. Ett 
exempel på det är väntetiden från akutmottagningen till ortopedkliniken, där 
väntetiderna är jämförbara mellan sökorsaker inom de lägre prioritetsgraderna. 
 
Processernas flödesenhet är således patienter och även processernas inflöde och 
utflöde är patienter. I litteraturen är detta det vanligaste angreppssättet, även om andra 
flödesenheter skulle ha kunnat användas, till exempel ”hälsa”. Resurser definieras här 
främst som läkarresurser, röntgenresurser, vårdplatser och operationsresurser enligt 
indelningen i avsnitt 5.2. I den mån det är möjligt bestäms deras kapacitet, alternativt 
om dess absoluta kapacitet inte är relevant, diskuteras det kring hur denna fördelas 
över tiden. 

6.1 KARTLÄGGNING OCH ANALYS – AKUTMOTTAGNINGEN 
I Figur 9 beskrivs genom ett flödesschema hur akutmottagningens patientflöde ser ut 
och hur de aktiviteter som finns beskrivna binds samman i ett nätverk. Vägen från 
inkommande patient till färdigbehandlad (på akutmottagningen) går genom många 
buffertar. Dessa buffertar benämns med Vn där n = 1-10.  
 
Vissa av de tio buffertarna är mer relevanta än andra, och några har därför inte 
bestämts kvantitativt. Det sistnämnda fallet gäller till exempel V1, vilket i stället 
uppskattats genom kontakter med tjänstgörande personal. Samma sak gäller V9 och 

                                              
7 Sökorsak är inte samma sak som diagnos. Med sökorsak menas den anledning som patienter uppger för att 
uppsöka en vårdinrättning. Sökorsaken registreras i Södersjukhusets akutvårdsdatasystem Akusys av den 
sjuksköterska som håller det första ankomstsamtalet. Teorietiskt sett skulle en patient kunna uppsöka vård för sin 
höft utan att det är den egentliga orsaken till patientens besvär, det inträffar dock mycket sällan. 
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V10, och det diskuteras i stället senare hur dessa väntetider kan kortas, alternativt hur 
väntetidens konsekvenser mildras. Buffertarna V3 och V4 behandlas inte vidare i detta 
arbete eftersom de främst påverkas av den helautomatiserade aktiviteten labsvar. Inga 
kapacitetsproblem upplevs med denna aktivitet och väntetiderna har mindre betydelse 
eftersom de sker parallellt med andra aktiviteter med längre väntetider. 
Motsvarigheten till buffertarna i Figur 9 illustreras i Tabell 1. 
 
 

Beskrivning Buffert 
Tid till prioritering1 V1 
Vänta till läkare V2 
Vänta till provtagning1 V3 
Vänta på labsvar1 V4 
Vänta till röntgen V5 
Vänta på röntgensvar V6 
Färdigbehandling, inkl. eventuell väntetid V7 
Vänta på vårdplats V8 
Vänta på hemtransport1 V9 
Vänta på transport till annan vårdinrättning1 V10 

 

Tabell 1 Beskrivning av flödesschemats buffertar 

                                              
1 Behandlas inte vidare i detta arbete 
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Figur 9 Flödesschema med variantfördelning över akutmottagningen 

 
Patientens väg genom akuten kan också beskrivas i sifferform. För de flesta patienter 
finns tidstämplar som markerar intid, uttid och läkarundersökningstid på ett bra sätt. 
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Det är dock endast ett mindre antal patienter som har kompletta tidsstämplar där 
samtliga aktiviteter finns tidsmarkerade. Därför kommer patientens väg genom akuten, 
som schematiskt bekrivits genom Figur 9 dels att illustreras med några konkreta fall 
där en patient kunnat följas genom hela flödet, samt genom att hela datamaterialet 
använts för att sammanställa genomsnittliga väntetider och processtider för respektive 
steg i flödet. Väntetidernas och processtidernas variation över dygnet analyseras 
dessutom. 
 
I Figur 10 visas exempel på patienter som passerat genom akutmottagningen. 
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Figur 10 Några patienters vistelse på akutmottagningen 

 
Figur 10 är baserat på information från endast åtta patienter vilket inte ger en fullgod 
bild av patientens väg genom akutmottagningen. Den illustrerar i och för sig vilka 
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tidsrymder som gäller. Och visar att variationerna kan vara stora mycket stora, dels 
mellan enskilda patienter och dels över dagen.  

6.1.1 Väntetider och hanteringstider akutmottagningen 
För att skapa en bättre bild av väntetidernas fördelning i längd och över dagen krävs 
ett större statistiskt underlag än åtta patienter. Detta har erhållits genom 
akutmottagningens datasystem Akusys. Grunddatat består av cirka 1 200 höftpatienter 
mellan tidsperioden 1 januari 2004 och 31 oktober 2004. 
 
Ett faktum som påverkat undersökningen är att akutmottagningen organiserades om i 
mitten av året, vilket lett till att patienter hanteras på ett annat sätt i praktiken och 
redovisas annorlunda i datasystemen. Sedan dess tillhör patienterna inte längre en 
medicinsk specialitet i första hand utan delas in efter prioritet, vilket beskrivits tidigare 
i avsnitt 4.3. Detta får till följd att det statistiska underlaget som rör akutmottagningens 
interna verksamhet krymper till cirka 500 höftpatienter. 
 
Av dessa cirka 500 är det få som har kompletta tidsstämplar. Alla tider går därför inte 
att ta fram på ett fullgott sätt. Det bästa underlaget finns dock för de mer relevanta 
händelserna, det vill säga ankomsttid, tid för läkarundersökning, tid för 
röntgenundersökning och uttid. För att öka underlaget för väntetid på vårdplats, vilket 
är relevant för detta arbete, har ett annat utdrag ur Akusys gjorts där även andra 
ortopediska sökorsaker inkluderats. Eftersom väntetiderna på vårdplats till 
ortopedkliniken är förhållandevis likartade mellan olika sökorsaker är detta inte något 
som påverkar slutsatserna i någon högre grad. Tidsperspektivet är dessutom 1 januari 
till 31 oktober eftersom väntetiden på vårdplats vid ortopedikliniken inte kan anses ha 
påverkats av den omorganisation som skett på akutmottagningen. 
  
Av de cirka 500 höftpatienter som behandlats sedan omorganisationen inom ramen för 
”Den Nya Akuten” är det 273 som dessutom går vidare till avdelning. Här har vi 
kartlagt den totala vistelsetiden för dessa uppdelat efter patientens ankomsttid. 
 
Tiderna visas i Figur 11: 
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Genomsnittlig total vistelsetid akutmottagningen
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Figur 11 Total vistelsetid akutmottagningen 

 
 
Diagrammet visar hur den totala vistelsetiden för höftpatienter på akutmottagningen 
varierar över dagen. X-axeln beskriver patientens intid, det vill säga det klockslag (hel 
timme) som patienten registreras. Detta görs av triagesköterskan tidigare beskrivet i 
avsnitt 4.3. I tabell 2 redovisas det antal mätpunkter som erhållits för varje värde. Det 
noteras att antalet mätpunkter är färre i början och i slutet av dygnet, och därför kan 
det inte konstateras att vistelsetiden är högre under mitten av dygnet i förhållande till 
situationen under morgon och kväll. Den genomsnittliga vistelsetiden för en 
höftpatient, mätt på detta sätt är 336 minuter. 
 
För att konstatera var denna vistelsetid främst disponeras har ovanstående totaltid 
delats upp i komponenter liknande det som gjorts i  
Figur 10, med skillnaden att det statistiska underlaget är större i detta fall. De 
komponenter som totaltiden delas upp i är något färre än tidigare, eftersom 
redovisning av samtliga inte anses relevant. 
Kartläggningen tar därför upp följande tider: 
 

• Tid till läkare, motsvarar V2 i flödesschemat. Detta är väntan till en av de 
centrala aktiviteterna på akutmottagningen, läkarbesöket 

 
• Läkarbesökstid, tidsåtgång för läkarbesök 
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• Väntetid till röntgen, motsvarar V5 
 

• Röntgenundersökningstid 
 

• Väntetid på röntgensvar, motsvarar V6. 
 

• Väntetid på vårdplats, tiden fram till väntetiden på vårdplats är 
akutmottagningens egna processtid. Väntetiden på vårdplats är därför främst 
avhängig vårdavdelningens patienthantering. 
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Figur 12 Genomsnittlig väntetid till läkare 

 
Figur 12 beskriver den genomsnittliga väntetid till läkare en patient haft vid en viss 
undersökningstidpunkt. De patienter som undersöktes klockan tre på eftermiddagen 
hade alltså väntat i strax under 100 minuter i genomsnitt. Urvalet är här något större 
eftersom det även inkluderar höftpatienter som lämnar sjukhuset efter 
akutmottagningen, det vill säga det tar inte bara hänsyn till patienter som skrivs in på 
någon av sjukhusets vårdavdelningar. Som tidigare gäller datat tidsperioden maj till 
oktober 2004. 
 
Diagrammet visar också att väntetiderna varierar kraftigt över dagen. Från klockan åtta 
fram till middagstid ökar de genomsnittliga väntetiderna med cirka 300 procent. Detta 
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tyder på att det byggs upp någon form av patientberg över dagen som inte minskar 
förrän långt in på kvällen. 
 
Nästa steg i vårdkedjan är för de allra flesta höftpatienter röntgenundersökning. Runt 
90 procent av alla höftpatienter som vänder sig till Södersjukhusets akutmottagning 
röntgas.  
 
Figur 13 visar dels hur antalet röntgenremisser för höftpatienter fördelar sig över 
dygnet och dels den genomsnittliga väntetiden vid respektive tidpunkt för remiss. Det 
totala statistiska underlaget uppgår till 913 remisser fördelade under perioden 1 januari 
och 31 oktober. Orsaken till att remisser räknats in från hela den databas som stått till 
förfogande är att väntetiden på röntgen inte kan anses ha påverkats av 
akutmottagningens omorganisation till Den Nya Akuten, DNA, som genomfördes 
under året. 
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Figur 13 Antal röntgenremisser och genomsnittlig väntetid 

 
Det kartläggningen tyder på är att väntetiderna som kan förväntas under dagen är 
förhållandevis jämna trots att efterfrågan varierar kraftigt, den genomsnittliga 
väntetiden är 45 minuter. Det tyder på att röntgenkliniken lyckats balansera resurserna 
mot efterfrågan på ett bra sätt.  
 
Efter väntan på tid för röntgen kallas patienten till undersökning. Denna sker vid 
BildDiagnostiskt Centrum, BDC, som ligger i akutmottagningens absoluta närhet. 
Transporttid mellan avdelningarna försummas i analysen eftersom de är korta och 
ömsom räknas in i de uppmätta undersökningstiderna och ömsom i väntetiderna. 
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När det kommer till behandlingstid och antalet undersökningar är resultatet likartat i 
förhållande till Figur 13. Det noteras dock att många röntgenundersökningar görs strax 
efter lunch och att färre genomförs runt klockan 17 på dagen. Den genomsnittliga 
röntgenundersökningstiden är dock förhållandevis konstant och pendlar främst i 
intervallet mellan 30 och 50 minuter. Totalt sett är den genomsnittliga tidsåtgången för 
röntgenundersökning 46 minuter. 
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Figur 14 Undersökningstid och antal undersökningar, röntgen 

 
Värt att påpeka är att variationen för antalet remisser över dagen är mycket väl 
överensstämmande med en undersökning gjord av verksamhetscontroller Jan-Olov 
Blom i september 2003 där det totala antalet röntgenremisser från akutmottagningen 
redovisas på samma sätt som i Figur 14, det vill säga inte bara remisser för 
höftpatienter. 
 
När röntgenundersökningen är genomförd åtgår viss tid för röntgenläkare att analysera 
resultatet. Därför uppstår en viss väntan för patienten på det så kallade röntgensvaret. 
Statistiken gällande denna väntetid är något mer begränsad än i fallet 
röntgenundersökningar eftersom denna tidsstämpel inte alltid markeras i 
akutmottagningens datasystem Akusys. Underlaget bygger därför på totalt 773 
mätpunkter under tidsperioden 1 januari till 31 oktober och redovisas för hela dygnet 
utom klockan sju. Under tiden 07:00 till 07:59 har inga röntgensvar registrerats varför 
väntetider för denna tidsperiod inte kan visas.  
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Den genomsnittliga väntetiden på röntgensvar är 43 minuter och undersökningen tyder 
på att väntetiderna är jämna, åtminstone under den tidsperiod på dagen då det 
statistiska underlaget också är gott. Detta är konsistent med det som visades i Figur 14 
där tiden för röntgenundersökning är förhållandevis konstant trots att antalet remisser 
ökar kraftigt. Detta tyder på att röntgenavdelningen klarar att balansera resurser 
relativt väl för att svara mot ökande efterfrågan över dagen. 
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Figur 15 Fördelning av väntetider till röntgensvar 

 
En av de längre väntetider som den genomsnittliga patienten genomgår vid ett besök 
på akutmottagningen är väntetid på vårdplats. I medeltal behöver patienten vänta i 96 
minuter på vårdplats innan denna blivit inskriven. Dessa siffror baserar sig på ett i viss 
mån annorlunda underlag än tidigare. Eftersom tidstämpeln vänta på vårdplats används 
sporadiskt och om det görs främst registreras mellan klockan 10 och 22 har alla 
ortopediska sökorsaker från januari 2004 till augusti 2004 använts. På så sätt uppgår 
det totala underlaget till 710 patienter fördelat mellan 08:00 och 23:00.  
 
Diagrammet i Figur 16 visar genomsnittlig väntetid på vårdplats för beställda 
vårdplatser under respektive hel timme. Det visar sig att väntetiderna är som längst i 
början av dagen, trots att efterfrågan är måttlig, vilket stärker bilden av att 
vårdavdelningen har problem med tillgång till vårdplatser vid dessa tidpunkter. Framåt 
eftermiddagen, då de flesta skrivits ut från kliniken förbättras tillgången. Ett z-test (α = 
0,05) ger att väntetiden på vårdplats mellan klockan 8-15 är längre än mellan 16-23. 
Att det är minst 12 minuter längre genomsnittlig väntetid med ett α = 0,11. 
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Figur 16 Genomsnittlig väntetid till vårdplats samt antalet väntande 

 
De aktiviteter och väntetider som definierats kan kombineras för att skapa en mer 
detaljerad bild av den genomsnittlige höftpatientens vistelse på akutmottagningen.  
Två anledningar finns till att detta värde inte överensstämmer med den genomsnittstid 
som beräknades i samband med Figur 11, vilket var 336 minuter. Dels beror detta på 
att värdena är beräknade med utgångspunkt från olika data, medan den totala tiden 
baseras endast på höftpatienter på det gula spåret mellan maj och oktober 2004, medan 
den totala tidens komponenter inkluderat andra tidsperioder och perspektiv av tidigare 
anförda skäl. Dels beror skillnaden på att komponenternas tidstämplar i viss mån är 
separerade. Således inleds i vissa fall väntan på vårdplats innan väntan på röntgensvar 
är avslutad. I andra fall krävs viss extra behandlingstid för patienten innan väntan på 
vårdplats inleds. Underlaget för att bedöma hur stor denna överlappning är, är mycket 
begränsat. Endast 80 observationer finns tillgängliga men tyder ändå på att det åtgår 
cirka 10 minuter i genomsnitt mellan röntgensvarets ankomst och inledandet av 
väntetiden på vårdplats. Denna tid benämns i arbetet som ”resttid” och är en del i den 
totala hanteringstiden. 
 
Den genomsnittlige patienten tillbringar, enligt den komponentuppdelade 
bedömningen 386 minuter på akutmottagningen där den inledande väntan på läkare är 
längst, 115 minuter. Därefter pågår läkarbesök i 31 minuter, väntan på 
röntgenundersökning 45 minuter, röntgenundersökning 46 minuter och väntan på 
röntgensvar 43 minuter. Därefter inleds den tidigare nämnda ”resttiden” som fylls av 
kompletterande omvårdnad och undersökning av röntgensvar med mera. När vården 
på akutmottagningen är avslutad inleds väntan på vårdplats. Det bör dock noteras att 
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väntan på vårdplats i många fall inleds innan patienten är helt färdigbehandlad varför 
den verkliga hanteringstiden är svår att helt avgränsa.  
 
I Figur 17 presenteras den genomsnittlige patientens vistelse på akutmottagningen 
uppdelat i komponenter: 
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Figur 17 Genomsnittlig total vistelsetid för höftpatienter på akutmottagningen, komponentuppdelad 

 
Om läkartid, röntgentid och resttid definieras som hanteringstid kan dessa ställas i 
relation till väntetiden, vilket görs i Figur 18. Denna är i fallet akutmottagningen 
knappt 23 procent av den totala vistelsetiden. Hanteringstiden inkluderar i dessa fall 
ställtider och väntetiden kan därför till stor del tillskrivas slöseri enligt definition i 
avsnitt 5.2.3, Patienter får vänta. 
 
För att reducera ledtiden bör därför fokus ligga på att reducera väntetiden framför att 
reducera hanteringstiden. Detta kan åstadkommas exempelvis genom att bättre styra 
den tillgängliga kapaciteten över dagen, till exempel genom att närmare studera hur 
läkarna används och att se till att den högsta kapaciteten också finns tillgänglig då den 
högsta efterfrågan uppstår. 



 
- KARTLÄGGNING OCH ANALYS - 

63 

 
 
 

Hanteringstid

Väntetid

 

Figur 18 Genomsnittlig hanteringstid i relation till genomsnittlig väntetid, akutmottagningen 

 
I Figur 19 definieras hanteringstiden som värdehöjande tid och väntetiden som icke 
värdehöjande tid. Patientens väg genom akutmottagningen har därefter plottats i 
termer av denna värdehöjande eller icke värdehöjande tid. Det kan givetvis diskuteras i 
vilken mån till exempel den icke värdehöjande tiden är nödvändig eller inte, i enlighet 
med resonemangen i avsnitt 5.2.2. Till exempel genomförs provtagningar och andra 
nödvändiga undersökningar under den tid då patienten väntar på röntgen och vårdplats. 
Samtidigt är hanteringstiden troligen en överskattning av den egentliga tiden som 
tillbringas aktivt med patienten. Trots detta är den totala hanteringstiden hög i 
jämförelse med vad den brukar vara inom traditionell produktion. Där pendlar 
hanteringstidens del av total tid mellan 0,05 och 5 procent.  
 
Den främsta orsaken till att hanteringstiden är hög är att perspektivet endast ligger på 
akutmottagningen och inte på hela patientflödet. På akutmottagningen bedrivs vården 
intensivt i förhållande till situationen på ortopedklinikens vårdavdelningar. Om hela 
patientflödet skulle inkluderas sjunker hanteringstidens förhållande till väntetiden 
väsentligt. 
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Figur 19 Värdehöjande tid i relation till icke värdehöjande tid, akutmottagningen 

 
Figur 19 visar på ett tydligt sätt att det är väntetiden till läkare och väntetiden till 
vårdplats som är mest betydande för den tid patienten lägger ned på akutmottagningen. 
Dessa kan främst beskrivas som slöseri i enlighet med avsnitt 5.2.3 eftersom patientens 
tid, när denne väntar på läkare respektive på vårdplats inte utnyttjas till annat. 

6.1.2 Triage 
I avsnittet 5.5.1 har några av de vanligaste åtgärderna som genomförts på 
akutmottagningar presenterats. Dessa är att införa triage, anpassa bemanning till 
efterfrågan och att förbättra patientflödet bort från akutmottagningen. Resonemang om 
patientflödet till ortopedkliniken förs i 6.2.1.  
 
Triage har redan genomförts på akutmottagningen med avsikten att förkorta 
vårdtiderna för de lägst prioriterade patienterna. En viktig punkt för att kunna 
genomföra triage är akutläkare. Anledningen till det är att akutläkaren kan hantera 
undersökningar inom alla discipliner. Eftersom patienter inom alla discipliner kan 
förekomma i det gula flödet är det fördelaktigt om även läkarna i viss mån kan 
behandla patienter inom de discipliner som förekommer. För de komplicerade fallen 
och för operationsbeslut anlitas läkare från ortopedkliniken som är stationerade på 
akutmottagningen. 
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6.1.3 Bemanning och balansering 
Det har i tidigare behandlats att väntetiderna till läkare är en betydande del av 
patientens totala väntetid på akutmottagningen. Dessutom har kartläggningen visat att 
väntetiderna varierar väsentligt över dygnet.  
 
För att undersöka orsakerna till detta har personalsituationen på akutmottagningen 
kartlagts och antalet tjänstgörande läkare har ställts i relation till ankommande 
patienter. På detta sätt approximeras också mottagningens kapacitet8 och beläggning i 
enlighet med teorier i avsnitt 5.5.1. 
 
Det datamaterial undersökningen bygger på är hämtat ur akutmottagningens 
datasystem Akusys och är baserat på patient- och personaldata från det gula spåret på 
tisdagar under oktober månad år 2004. Genomgången gäller således inte bara 
höftpatienter, men bemanningen och balanseringen av de läkarresurser som finns på 
det gula spåret får naturligtvis konsekvenser även för dessa. 
 
I Figur 20 visas dels variationen för antalet patienter som vistas på akutmottagningen 
över dygnet9, samt i vilket takt patienter ankommer och lämnar. Dessa serier är 
plottade mot läkarbemanningen som i detta sammanhang symboliserar kapaciteten.  
Patienter ankommer i måttlig takt under dygnets inledande timmar, men takten ökar 
kraftigt mellan 06:00 och 12:00. Därefter faller ankomsttakten långsamt och planar ut 
framåt 21:00. Under dygnet, då ankomsttakten varierar betydligt är läkarbemanningen 
förhållandevis konstant. Fyra tjänstgörande läkare avrapporterar klockan åtta vilket gör 
att bemanningen ökar något vid den tidpunkten. Även mellan 19-21 sker en 
överlämning mellan kvälls- och nattjouren vilket gör att bemanningen överlappar.  
 
Runt lunchtid ökar till synes bemanningen, men det är främst för att hantera 
verksamheten medan läkare går på lunch. Därför är nettokapaciteten mindre än den 
Figur 20 visar.  
 
 

                                              
8 Det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget att enskilda läkares kapacitet varierar betydligt. Dessutom 
varierar de åkommor patienterna har i svårighetsgrad, vilket gör att nettokapaciteten inte alltid är linjär i 
förhållande till mängden tjänstgörande läkare. 
9 Med vistas menas patienter som ankommit till akutmottagningen och väntar på behandling, är under 
behandling, eller väntar på transport till annan vårdinrättning eller till hemmet. 
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Bemanning och behov på akutmottagningen (tisdagar, okt 2004) 
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Figur 20 Bemanning och behov på akutmottagningen 

 
Omkring klockan tre på eftermiddagen är det som flest patienter på akutmottagningen 
och mängden minskar inte förrän sent på kvällen. Genom att bättre anpassa 
bemanningen på akutmottagningen kan det vara möjligt att minska den mängd 
patienter som byggs upp under dagen, och som i dagens situation till stor del 
behandlas under kvälls och nattetid. 
 
För att bättre illustrera denna obalans i kapacitet plottas det nominella antalet läkare 
mot ankommande patienter per timme i Figur 21. Detta visar att antalet ankommande 
patienter per timme varierar mellan cirka 0,3 patienter per timme omkring klockan fem 
på morgonen och 2,2 patienter per timme klockan 16. Den snabba förändring som sker 
mellan klockan 11 och klockan 15 tillskrivs lunchrutinerna och tas inte hänsyn till.  
 
Det är enligt denna kartläggning tydligt att akutmottagningen tillämpar en så kallad 
efterfrågeoberoende kapacitetsstrategi, som beskrivits i avsnitt 5.3.2.  
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Figur 21 Ankomster per läkare, akutmottagningen 

 
Den efterfrågeoberoende strategin medför väntan för de som utnyttjar tjänsten. Det 
ställer krav på akutmottagningens hantering av de köer som uppstår, för att minska 
väntetidernas negativa inverkningar, vilket diskuteras i avsnitt 5.3.6. 
 
Om kortare väntetider eftersträvas bör kapaciteten anpassas i större utsträckning till de 
varierande behoven. Ett skäl som talar emot detta kan vara strävan efter hög 
beläggning i resursen läkare. Genom att ständigt ha väntande patienter behöver läkarna 
aldrig vara sysslolösa. Frågan är om detta uppnås, och till vilket pris i form av långa 
väntetider för patienter. Under natt och tidig morgon ankommer mycket få patienter 
per läkare och väntetiden under denna tid är betydligt kortare än under dagtid (se Figur 
12). Det är inte säkert att de tjänstgörande läkare utnyttjas lika väl som under övrig tid 
på dygnet. Att läkarna då har arbetsuppgifter på andra ställen än akutmottagningen 
måste tas hänsyn till men ändå bör akutmottagningen sträva efter att bättre anpassa 
bemanningen efter när patienter kommer. 
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6.2 KARTLÄGGNING OCH ANALYS – ORTOPEDKLINIKEN 
Förutsättningarna för en detaljerad kvantitativ kartläggning i de delar av flödet som 
befinner sig efter akutmottagningen är inte lika goda som på akutmottagningen. Den 
främsta anledningen till detta är att datasystemen inte är lika detaljerade. En annan 
anledning är att behovet av detta inte är lika stort då tidsperspektivet är mer utdraget.  
Fokus på akutmottagningen är på tider. För resterande delar av flödet är nyttjandet av 
resurser viktigare. Används resurserna jämnt över dagen och veckan eller förekommer 
det återkommande variationer som bestämmer förutsättningar för verksamheten? Det 
kan jämföras med olika delar av modellen i avsnitt 5.2.  
 
På akutmottagningen fokuserades det på tiden som patienten vistades i olika 
aktiviteter, medan på ortopeden undersöks resurser som påverkar patienten. Eftersom 
resurserna som undersöks inte är unika för höftpatienten kommer ingen specifik analys 
för höftpatienter att genomföras. 
 
I enlighet med det som sägs i avsnitt 5.5.3 är det tre resurser som är relevanta för den 
delen av vården där både elektiva och akuta patienter förekommer, nämligen personal, 
sängplatser och operationssalar. Det motsvarar ortopedklinikens verksamhet om 
mottagningsverksamheten exkluderas. De datasystem som stöder den här delen av 
flödet och som använts som informationskällor är Pasett och till viss del Orbit. De 
uttrycker två olika perspektiv, se Figur 22.  
 
 

 

Figur 22 De perspektiv Orbit och Pasett beskriver 

 
Klinikens personal är verksam främst inom ett av ortopedens verksamheter. I princip 
är det bara läkare som deltar inom fler än ett område. Personalen arbetar inom någon 
av de övriga två resurserna, avdelningar eller operation. Av denna anledning är 
vårdplatserna och operation de två resurser som kartlagts på ortopeden.  
 
Under en och samma dag kan nämligen läkaren vara verksam inom flera olika 
områden, vilket kräver att läkaren hela tiden måste avbryta pågående verksamhet för 
att påbörja nästa arbetsuppgift. Detta bidrar till transporter och extra uppstartstider 
efter bytta arbetsuppgifter. Dessa kan jämföras med den överproduktion och de höga 
förberedelsetider som nämns i avsnitt 5.2.2.  
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Att under en och samma dag endast arbeta inom en verksamhet skapar bättre 
kontinuitet och möjligen också mindre stress. Nackdelen med denna lösning skulle 
kunna vara att en läkare med specialkompetens inte kan operera hela dagen, bland 
annat eftersom antalet patienter med rätt diagnos inte räcker till. Detta medför att 
läkaren antingen går sysslolös en del av tiden eller delar sin tid mellan olika områden. 
Trots dessa problem kan idén med dedicera en läkare till ett område under en dag vara 
av intresse. I viss mån har detta redan prövats på avdelningar där det införts en fast 
läkarresurs under dagen. 
 
Tyngdpunkten i denna del av kartläggningen ligger som tidigare nämnts på resurser, 
utnyttjande och tider, beroende på vilka effekter som ska diskuteras och analyseras. 
Som det konstaterats genomför Södersjukhuset den sjukvårdsbeställning de får under 
ett år, och då de inte får producera mer ligger sjukhusets begränsning i efterfrågan. 
Detta kan jämföras med diskussioner i avsnitt 5.4.2 om att det mycket väl kan vara 
policybeslut som begränsar verksamheten. Här bör dock vissa komplicerande 
resonemang lyftas fram. Det faktum att efterfrågan kan tillfredsställas över en längre 
tidsperiod innebär inte att efterfrågan kan tillgodoses just vid den tidpunkt som den 
efterfrågas, detta kan jämföras med resonemang i avsnitt 5.3.2. Därför borde det vara 
minst lika intressant att diskutera hur man bättre ska balansera resurserna än att utöka 
dess kapacitet.  

6.2.1 Vårdplatser, tillgänglighet och styrning 
Den kapacitet som är tydligast och enklast att mäta på ett sjukhus är lediga vårdplatser 
och upptagna vårdplatser. Detta mäts regelbundet och informationen som presenteras 
här baseras på avidentifierade utdrag ur Pasett. Den viktigaste aspekten för vårdplatsen 
är tillgängligheten, den beror på inskrivningar, utskrivningar och vårdtider. 
Tillgängligheten varierar mellan dagar och över dagen, dock i ett förutsägbart jämt 
mönster. Varje dag motsvaras av fem datapunkter, och är jämförd med det totala 
antalet tillgängliga vårdplatser.  
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Figur 23 Antalet inlagda och tillgängliga sängar under september 2004 

 
Beläggningen enligt Figur 23 säger dock inte allt, det förekommer väntan på vårdplats 
alla undersökta dagar och det finns ett antal förklaringar till detta. I och med att olika 
patienter är bättre lämpade för vissa avdelningar väntar personalen hellre i någon 
timme på en säng som är bättre anpassad för patientens behov än att placera patienten 
på första lediga vårdplats.  
 
Önskan om att i största möjliga mån placera män och kvinnor separerade kan också 
medföra att patienter får vänta längre tid på akutmottagningen. Ett annat skäl till varför 
det förekommer väntan är att transportörerna som kör upp patienterna till avdelningen 
ibland har hög arbetsbelastning, detta bedöms dock påverka väntetiderna marginellt. 
 
Av dessa anledningar blir tilldelningen av vårdplats till patienten en avvägning mellan 
att hitta den lämpligaste vårdplatsen och att snabbt transportera upp patienten till 
vårdavdelningen. Det förekommer även fall där sökning av vårdplats genomförts innan 
patienten är färdig på akutmottagningen, vilket medför att patienten inte alltid kunnat 
läggas in på avdelning när platsen blivit färdig. 
 
På grund av variationerna i patienttillströmning måste en avvägning göras mellan 
vårdplatsernas beläggningsgrad och risken för brist på sängar, vilket skapar långa 
väntetider på akutmottagningen. Skulle antalet vårdplatser på ortopedkliniken vara 40 
till antalet skulle beläggningen vara 100 procent, men köerna skulle bli långa, framför 
allt kring mitten av september. 
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Undersöks beläggningen under september månad med den formel för att beräkna god 
beläggningsgrad som presenterades i avsnitt 5.5.2 erhålls en beläggningsgrad på 85,8 
procent vilket är att jämföra med den beläggningsgrad på under 85 procent som anses 
krävas för att få ett välfungerande flöde. Detta är ytterligare en indikator på att 
vårdplatser inte är en begränsande faktor för sjukhuset över tiden. När procentsiffran 
diskuteras måste dock hänsyn till variationen tas, denna syns i Figur 23. Väntetiden på 
en vårdplats ökar om den genomsnittliga beläggningsgraden går upp, men större 
variation skapar också längre väntetider vid en given beläggning i enlighet med vad 
som presenteras i avsnitt 5.4.3. 
 
Genom att patienter delas upp i elektiva och akuta framgår det tydligare hur de 
påverkar tillgängligheten på vårdplatser. Om variationen för totala antalet inlagda är 
mindre än variationen för akut inlagda innebär det att de elektivt inlagda minskar den 
totala variationen. Under varje dag är beläggningsnivån både under och över den valda 
mätpunkten, men då syftet är att visa hur antalet inlagda varierar över en längre tid har 
det ingen betydelse. Orsaken till att underlaget börjar en vecka in i september är att 
dataunderlaget inte kunnat delas upp för elektiva och akuta patienter dessförinnan. 
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Figur 24 Inläggningar mellan 7 september och 31 oktober, ortopedkliniken 
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I Figur 24 framgår det att de elektiva och akuta patienterna inte samvarierar. Trots det 
är inte den totala variationen särskilt mycket mindre än den akuta variationen, trots att 
både antalet elektiva och akuta inlagda varierar i ett förhållandevis cykliskt mönster. 
Det framgår också att problem uppstår när det är många akuta inläggningar. Därför 
kan det vara av intresse att undersöka om en alternativ inläggning av elektiva patienter 
kan skapa en mindre total variation. 
 
Modifieringen i Figur 25, visar att en omplanering av de elektivt inlagda kan skapa 
mindre totala variationer. Ett F-test mellan totala antalet inläggningar i  
Figur 24 och Figur 25 visar att variationen har minskat, för att säga det krävs dock att 
α = 0,13. I situationer med många akuta patienter kvarstår bristsituationen, men totalt 
sett uppnås en förbättring. För att inte vårdtider och liknande skulle förändras försköts 
de elektiva patienterna en dag. Innan ett eventuellt beslut om att organisera den 
elektiva vården efter den akuta måste konsekvensen det får för den övriga vårdkedjan, 
inklusive operationsverksamheten, utredas. Noteras bör att denna omplanering inte är 
något som förespråkas. Figur 25 försöker visa att de elektiva patienterna kan planeras 
så att det totala antalet inläggningarnas variation minskar.  
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Figur 25 Resultatet av att omplanera elektiva patienter 

 
Det förekommer situationer där akuta patienter tar upp nästan alla vårdplatser. Då 
räcker det totala antalet vårdplatser inte till, trots att antalet elektivt inlagda är lågt. I 
dessa fall kan det vara en idé att utöka antalet sängar. Detta för att den elektiva vården 
inte helt ska blockeras. Möjligheten till att i vissa situationer öka antalet tillgängliga 
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vårdplatser diskuteras i avsnitt 5.5.2. Att låta de elektiva patienter nyttja vårdplatser 
när inte akuta patienter behöver dem är en form av efterfrågestyrning i enlighet med 
avsnitt 5.3.4. En till faktor som inte får glömmas bort är att den studerade tidsperioden 
i detta examensarbete endast är två månader. 
   
En faktor som inte diskuterats för att skapa en lägre beläggning är påverkan av 
medelvårdtider, en förkortning av medelvårdtider, allt annat lika, skapar en lägre 
beläggning. Anledningen till varför denna faktor inte behandlats är att det främst är 
medicinska faktorer som avgör hur längre en patient vistas efter en höftoperation. 
 
Utskrivningar och inskrivningar sker på olika tider på dygnet. Detta skapar en obalans 
över dygnet där utskrivningar hinner i kapp först efter lunch. Att de flesta 
utskrivningar sker under timmarna efter lunch framgår i Figur 26. Utskrivningar ställs 
i relation till inskrivningar eftersom varje utskrivning möjliggör en inskrivning. 
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Figur 26 Andelen av dygnets totala in- respektive utskrivningar vid en viss tidpunkt 

 
 
I Figur 26 framgår det tydligt att takten på inskrivningar är högre på eftermiddagen 
och kvällen medan den på morgonen och förmiddagen är låg. Anledningen till det är 
att patienter skrivs in när det finns lediga sängar och att det är på eftermiddagen och 
kvällen som patienter läggs in från akutmottagningen.  
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Figur 27 Inskrivningarnas fördelning över dygnet 

 
 
Anledningen till att de elektiva inskrivningarna sker så ojämnt över dygnet är att de 
antingen tas in på kvällen före eller samma morgon som operationen. Inskrivningen av 
akuta patienter sker över hela dygnet, även om de främst skrivs in på eftermiddagen, 
kvällen och natten. Det bör noteras att det med akuta inskrivningar menas när beslutet 
om inläggning tas, inte när inläggningen begärs av akutmottagningen. Då dessa 
förfrågningar symboliserar den egentliga efterfrågan på vårdplatser hos 
ortopedkliniken är förfrågningarna egentligen mer intressanta. Dessa aspekter 
diskuteras i avsnitt 6.1.1.  
 
Eftersom utskrivningar främst sker på eftermiddagen, innebär det att patienter som 
blivit färdigbehandlade på akutmottagningen de dagar det är ont om vårdplatser 
tvingas vänta på vårdplats till dess att de börjar frigöras efter lunch.  För att förbättra 
patientflödet måste därför utskrivningsrutinerna förbättras. 
 
Det finns dock ett antal faktorer som komplicerar utskrivandet och det räcker inte att få 
patienten färdigbehandlad. Det krävs att den färdiga patienten kan åka hem eller till 
motsvarande serviceinrättning för att utskrivningen ska kunna genomföras. I de 
situationer då patienten ska till en kommunal vårdinrättning har kommunen fem dagar 
på sig att ordna en plats. Innebär detta att utskrivningen måste planeras i god tid för att 
undvika att en frisk patient ska ta upp en vårdplats.  
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Det har i avsnitt 5.5.2 redogjorts för ett antal åtgärder förknippade med utskrivningar 
och inskrivningar. Genom att låta erfaren personal utgöra inskrivningsenheter kan 
onödiga inskrivningar undvikas.  
 
En annan åtgärd kan vara att placera akuta patienter som väntar på vidare transport i 
lokaler med lågintensiv vård. Därigenom frigörs resurser på akutmottagningen. En 
lokal där patienter som väntar på vidare transport frikopplar akutmottagningen 
gentemot vårdavdelningen och gentemot hemtransporter. Denna frikoppling är i 
princip ett lager. Lagret består av patienter vilket överensstämmer med patient som 
valet av flödesenhet.  
 
För att förbättra utskrivningar har förslag om att skapa tydliga rutiner, tidig planering, 
utse utskrivningsansvariga och lokaler i väntan på hemfärd diskuteras. Fler förslag 
som tagits fram för att förbättra utskrivningar betonar bättre samarbete med övriga 
delar av vårdkedjan och närmare samarbete mellan akutmottagning, ortopedi och deras 
respektive stödfunktioner.  

6.2.2 Operation 
Operationen är central för en höftpatient. Därför är det viktigt att avgöra dess påverkan 
på flödet. Hur den akuta och elektiva vården påverkar varandra på operationen belyses 
också, samt hur anestesiverksamheten samverkar med ortopedkliniken, då de är en 
viktig resurs både under och efter operationen. 
 
Planeringen av operationsmomentet är krävande på grund av den stora andelen akuta 
patienter som Södersjukhuset tar emot. Att planeringen sker på daglig basis och att den 
även kan förändras under dagens gång skapar en komplex situation för bemanning, 
hantering av vårdplatser, stödresurser med mera. Det tydligaste exemplet på detta är att 
det krävs anestesipersonal på operationen och vid hanteringen av patienten därefter, 
för den så kallade postoperativa vården. Anestesi används av all operationsverksamhet 
på Södersjukhuset och det ställs därför stora krav på planeringen ur ortopedens 
perspektiv. I situationer där någon resurs inte räcker till prioriteras de mest kritiska 
patienterna och dessa är oftast de patienter som tagits in akut.  
 
För att undersöka situationen har data från september år 2004 använts. För att få en 
förståelse för materialet har kompletterande frågor ställts för att undersöka hur väl 
datat överensstämmer med den bild som de som arbetar med operationer har.10 
Operationsverksamheten utvärderas utifrån ett antal perspektiv som redovisas här.  
                                              
10 Ett antal problem i datamaterialet framkom av denna anledning. Ett exempel är de operationer som genomförs 
i några av de ej planeringsbara operationssalarna. Anledningen till detta är att beslutet om vilken operationssal 
som ska användas är komplext, bland annat på grund av att operationssalarna är lämpliga för olika sorters 
operationer. Eftersom operationshanteringssystemet Orbit låter en och samma operationssal jämt stå som 
planeringsbar på natten kommer ett antal olyckliga fenomen att uppstå. För det första kommer andelen av den 
använda planerade tiden att underskattas och samtidigt kommer den använda ej planeringsbara tiden att öka i 
samma grad. Ett till problem med att utvärdera operationsmomentet genom datasystemet är att tiden som 
ortopedkliniken bemannar operationssalarna inte är densamma som den angivna planeringsbara tiden. Detta 
innebär att planeringsbar tid inte ger uttryck för den verkliga kapaciteten.  
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Dessa är: 
 

• Vikten av tidig operationsstart 
• Är operation en begränsande resurs? 
• Hantering av störningar 
• Samordning av akuta och elektiva operationer 

 
Ett uppmärksammat problem inom operationsverksamheten är att påbörja operation på 
utsatt tid. Sena operationsstarter kan förskjuta schemat under hela dagen och kan 
medföra att ett antal operationer måste slutföras efter den tänkta sluttiden på dagen, 
såvida den inte ställs in. Den försenade operationen skapar problem för bemanning av 
både vårdavdelningar och stödfunktionen anestesi. Om operationsverksamheten 
avslutas allt för sent på grund av sena starter har både uppvaket, som anestesi ansvarar 
för, och den avdelning dit patienten hör trappat ner på sin bemanning. Förutom 
problemet som sena operationsstarter kan orsaka på kvällen innebär det att tiden då 
patienter anländer till uppvaket på morgonen, efter första operationen, förskjuts. Detta 
innebär att det på morgonen, när uppvaket är fullt bemannat, inte finns patienter att ta 
hand om.  
 
För att konstatera om operation är en begränsande resurs så skulle beläggningen på 
operationssalar kunna undersökas. Det finns också andra indikatorer som indirekt kan 
avslöja i vilken utsträckning som operation är den begränsande resursen. Exempel på 
sådana indikatorer är hur ofta operationer genomförs på ej schemalagd tid och antalet 
inställda operationer. I viss mån kan det tidigare förda resonemanget om att den 
beställda mängden vård faktiskt genomförs användas även på operation, och att det 
därför inte går att tala om andra begränsande faktorer än beställningen, men det kan 
fortfarande vara så att det under kortare perioder är tillgången på operationsresurser 
som är problematisk. Skillnaden ligger således i tidsperspektivet. På årsbasis eller 
månadsbasis finns inga kapacitetsproblem, men det kan finnas övergående 
begränsningar över dygnet. Om det är så att operationsverksamheten är den 
begränsande faktorn för ortopedklinikens verksamhet bör sjukhuset sträva efter ett 
högt utnyttjande i denna resurs i enlighet med resonemang i avsnitt 5.4.1. Ett sätt att nå 
detta kan vara att samordna elektiva och akuta operationer för att på så sätt aggregera 
efterfrågan. 
 
En annan av de mer betydande faktorerna att ta hänsyn till när operationsverksamheten 
planeras är den stora mängd störningar som förekommer. Under september 2004 
rapporterades det 119 störningar inför operationer, vilket nästan uteslutande innebar att 
operationerna ställdes in. Detta kan jämföras med att det genomfördes 444 operationer 
totalt under månaden. Att så pass många störningar förekommer tyder på att idén om 
att dela upp de elektiva och akuta operationerna i separata flöden kan vara relevant för 
Södersjukhuset, detta behandlas senare i avsnittet. 
 
Störningar av operationer kan bero på ett antal olika faktorer. Störningar delas upp i 
patientskäl, resursbrist, medicinska skäl och planeringsskäl. Patientskäl, som står för 
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den största delen av antalet störningar, kan exempelvis betyda att patienten lämnat 
sjukhuset, inte vill bli opererad eller har opererats på annat sjukhus. Medicinska skäl 
kan innebära att patienten visat sig ha hjärtproblem, en infektion eller något liknande. 
Resursbrist uppstår om det inte finns någon operatör11 eller operationssal tillgänglig, 
detta är dock ganska ovanligt. Planeringsskäl är att en viss operation passar bättre att 
genomföras en annan tid eller att en patient bokats för två operationer, detta är något 
som är lättare att förebygga än till exempel medicinska skäl. Redovisningen av 
orsakerna bakom störningar skall dock tas med en nypa salt eftersom de ofta innebär 
att enskilda pekas ut. Vid patientskäl görs inte detta, vilket kan vara en bidragande 
orsak till att just patientskäl svarar för cirka 60 procent av alla störningar.  
 
Problematiken med att samordna den akuta och elektiva vården är välkänd på 
ortopedkliniken, det har därför diskuterats att skapa ett rent elektivt spår för att skapa 
en mer störningsfri vård för de planerade patienterna. Anledningen till detta är att det 
främst är de elektiva patienterna som prioriteras bort när det uppstår någon form av 
resursbrist. Sådan kan uppstå av flera anledningar, till exempel genom att det uppstår 
brist på vårdplatser, brist på lediga operationssalar, ortopedens personal eller 
anestesins personal är inte tillgänglig med mera. Eftersom alla nämnda resurser krävs 
för att en elektiv patient ska kunna opereras och den elektiva patienten inte prioriteras 
kommer det därför att krävas dedicerade resurser, i form av läkare och stödfunktioner 
som anestesi, för att uppnå ett störningsfritt spår.  
 
I en situation där det elektiva och det akuta flödet är separerade från varandra krävs det 
att det elektiva flödet kan fungera oberoende av det akuta flödet. Det innebär att 
resurser från det elektiva flödet endast i undantagsfall ska få användas för att avhjälpa 
situationer i det akuta flödet. Om det ska vara möjligt måste operationssalar, 
ortopedens och anestesins personal vara låsta till det elektiva flödet, detta för att kunna 
garantera ostörda operationer. Annars kommer de elektiva patienterna även i 
fortsättningen vara satta på undantag då ortopeden och anestesins personal kommer att 
prioritera annan verksamhet när det är mycket att göra och därmed skapa störningar 
för de elektiva patienterna.  
 
Samma problematik har hanterats på akutmottagningen genom införandet av triage. 
Detta är en organisationsförändring kombinerat med en förändrad syn på prioritering, 
vilket syftar till att de minst prioriterade inom medicin, kirurgi och ortopedi snabbare 
ska få vård. Samma argument kan användas för att separera den akuta och elektiva 
vården. Eftersom de elektiva patienterna oftast inte är prioriterade i förhållande till de 
akuta kommer den elektiva vården att vara satt på undantag så länge de ingår i samma 
flöde.  
 
Den främsta invändningen mot att akuta och elektiva operationer separeras är att en 
högre utnyttjandegrad i operationssalarna kan nås om de samplaneras. I det fallet kan 
de elektiva patienterna fungera som buffert i formen av operationer att göra då antalet 
akuta patienter är lågt. Mot detta talar de störningar och omplanerade operationer som 

                                              
11 Med operatör menas den läkare som genomför operationen 
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krävs för att detta ska fungera, samt de argument som framförts tidigare. I en situation 
där operationssalar är uppdelade mellan akuta och elektiva operationer ökar 
möjligheten för att låta de elektiva patienterna jämna ut efterfrågan på vårdplatser 
eftersom samplaneringen av vårdplatser underlättas med separerad 
operationsverksamhet.  
 
De två alternativen som diskuterats är alltså om det är sängar eller operationssalar som 
begränsar ortopedens verksamhet och därför skall samordnas med syfte att nå högt 
utnyttjande. I och med att det periodvis har varit fullbelagt på ortopedens 
vårdavdelningar är det ibland så att tillgången på vårdplats begränsar verksamheten, 
samtidigt förekommer det många operationer med störningar vilket tyder på att det 
även där tidvis är problem. Det rimliga att anta är att dessa tidpunkter infaller ungefär 
samtidigt i och med att anledningen till att patienter utnyttjar en vårdplats är att de har 
eller ska opereras. Därför kanske det inte går att direkt avgöra vilken resurs som 
verksamheten ska styras efter och vilken resurs som ska underordnas, vilket här 
försvårar resonemang i enlighet med avsnitt 5.4.1.  
 
Trots att TOC-resonemanget således inte kan användas för att stödja en separering av 
operationsverksamheten finns annat som talar för att så bör ske, till exempel 
minskandet av risken för inställda operationer. De elektiva och akuta patienterna ska 
generellt sett inte dela gemensamma operationsresurser, men det räcker att resurserna 
endast en viss tid på dygnet är låst till elektiva operationer. Detta innebär också att 
personal till de elektiva operationer är fasta och inte ska flyttas över till akuta 
operationer om det inte är extrema situationer som uppstår.  
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7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG OCH DISKUSSION 

Här redovisas de slutsatser denna studie kommit fram till och åtgärdsförslag 
presenteras med grund i analysen från tidigare kapitel. Dessutom förs en något friare 
diskussion kring frågeställningar som kommit upp under arbetets gång. 
 
Avsikten med detta kapitel är att sammanfatta och förtydliga de resonemang som 
mynnade ut i förslag till åtgärder och rekommendationer i kartläggning och 
analyskapitlet. De åtgärder som föreslås sammanfattas i Figur 28 där de sätts i sitt 
sammanhang i flödet för ortopediska patienter.  
 
 

 
 

Figur 28 Åtgärdsförslagens fördelning i patientflödet 

 

7.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Ett av arbetets syften har varit att identifiera begränsningen i det patientflöde som 
undersökts. I och med att sjukhuset genomför den vård som beställs av landstinget, 
och inte får ersättning för utförd vård därutöver, ligger begränsningen i efterfrågan. 
Det finns ingen intern verksamhet vid Södersjukhuset som begränsar kapaciteten 
utöver detta. Av denna anledning syftar åtgärdsförslagen främst till att minska 
tillfälliga begränsningar i flödet som trots detta uppstår och till att minska obalanser i 
kapaciteten.  
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Förslag kan delas in i tre kategorier, nämligen åtgärder på akutmottagningen, på 
ortopeden och till sist åtgärder som påverkar flödet mellan akutmottagningen och 
ortopeden. Det innebär att åtgärder kan vara lokaliserade på ortopeden men kan 
medföra positiva effekter för flödet från akutmottagningen.  
 
På akutmottagningen är det främst tre tider som är betydande, väntan till läkare, väntan 
till röntgen och väntan på vårdplats. Av de här tre tiderna är det bara väntan till läkare 
som akutmottagningen själva kan påverka. Väntan till röntgen och väntan på vårdplats 
kan akutmottagningen inte direkt påverka.  
 
När det kommer till röntgen kan ett nära samarbete, för att tydliggöra när behov 
föreligger, skapa förutsättningar för att tidsåtgången för röntgen förkortas. Däremot, 
att korta ner väntetiden till vårdplats, är mer komplext eftersom en vårdplats är mer än 
bara en säng. För att generellt förbättra tillgången på vårdplatser finns det däremot ett 
antal åtgärder att föreslå, vilket i förlängningen bör korta tiden den totala tiden 
patienter behöver vänta. 

7.1.1 Åtgärdsförslag akutmottagningen 
Den viktigaste åtgärden för att minska tiden på akutmottagningen, som akuten själv 
kan påverka, är när läkare är tillgängliga för att genomföra undersökningar. Eftersom 
bemanningen av läkare släpar efter patienttillströmningen skapas ett ”berg” av 
patienter som inte arbetas bort förrän sent på kvällen. En till faktor som spelar en roll i 
detta är hur läkarna går på lunch eftersom det är under denna tid på dagen som flest 
patienter söker vård.   
 
Ett åtgärdsförslag med anledning av detta är därför: 
  

- Bemanna akutmottagningen med hänsyn till när patienter söker vård och 
anpassa även lunchpausen därefter. 

 
Potentialen i en sådan förändrad planering kan utläsas ur Figur 12, Figur 21 och Figur 
20. Efter lunch är väntan runt 100 minuter i medel, och väntetiderna stiger mot två till 
tre timmar för dem som undersöks på kvällen. Detta kan bero på att de som får sin 
undersökning på eftermiddagen har högre prioritet och de med lägre prioritet 
behandlas först efter klockan fem.  
 
Det tydligt att från klocka åtta på morgonen fram till kvällen blir väntan på 
läkarundersökning allt längre. Det sker samtidigt som kvoten mellan ankommande 
patienter och läkare stiger. Vilken den exakta tidsvinsten skulle bli med bättre 
balanserad bemanning är inte självklart, men att den finns där är tydligt då skillnaden i 
väntetid över dygnet är stor.  
 
Omkring klockan 7-9 på morgonen är kvoten mellan ankomster och bemanning 
ungefär vid dygnets medel. Detta skulle kunna tjäna som ett närmevärde för vad 
väntetiderna blir vid utjämnad kapacitet, vilket är i storleksordningen 60-100 minuter. 
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Orsaken till att väntetiderna sjunker är att med utjämnad kapacitet kan det 
”patientberg” som i dag byggs upp under dagen undvikas. Andra effekter av detta kan 
vara att viss överkapacitet i bemanningen på morgonen bättre utnyttjas, samtidigt som 
överbelastningen, som försämrar arbetsmiljön och kan sänka kapaciteten, under vissa 
tider på dygnet minskar. Det som talar emot det sistnämnda är att de läkare som 
tjänstgör under morgonen och natten även har vissa andra ansvarsområden på 
sjukhuset. 
 
Väntetiderna till röntgen är inte en av de längre för en genomsnittlig patient och 
mycket tyder på att röntgenavdelningens kapacitet är väl balanserad med efterfrågan. 
Detta bör kontinuerligt följas upp för att om möjligt förkorta väntetider, men främst se 
till att dessa inte försämras. Förslaget gällande hanteringen av samspelet mellan 
akutmottagningen och röntgenavdelningen är därför: 
 

- Koordinera efterfrågan från akutmottagningen med röntgen, utvärdera 
väntetider kontinuerligt och i vilken mån kapaciteten är anpassad efter 
behoven. 

7.1.2 Åtgärdsförslag ortopedkliniken 
Den stora frågan som påverkar ortopedens interna verksamhet är hur man ska planera 
de akuta och de elektiva patienterna. Resonemangen kring om de resurser som både 
akuta och elektiva patienter gör anspråk på skall separeras eller inte är avgörande i 
sammanhanget. 
 
De elektiva patienterna kan jämna ut beläggningen av vårdplatser, men då detta kan 
påverka stödfunktioner och operation bör beslutet om samplanering av vårdplatser tas 
efter att operationsverksamheten planerats. Det finns mycket som talar för att de akuta 
och elektiva operationerna bör genomföras i skilda operationssalar för att minska det 
stora antalet störningar som förekommer i dag. Även om beläggningen i de akuta 
operationssalarna minskar när inte de elektiva patienterna kan användas som buffert, 
kompenseras det till viss del med att beläggningen i de elektiva operationssalarna kan 
hållas mycket högre. Det räcker dock inte med att operationssalarna är dedicerade, 
även stödfunktioner och personal måste vara det, annars kommer problematiken med 
störningar fortsätta på grund av de elektiva operationernas låga prioritet. 
Åtgärdsförslag gällande operationsverksamheten är därför: 
 

- Uppdelade operationsresurser mellan akut och elektiv vård inklusive personal 
och stödfunktioner 

 
Det är svårt att i kvantitativa termer diskutera effekterna av de åtgärdsförslag som 
presenterats gällade planeringen av operationsverksamheten. Då det enda kvantitativa 
underlaget som legat till grund för åtgärden är det stora antalet störningar i förhållande 
till antalet genomförda operationer. Underlaget i övrigt bestod främst av kvalitativ 
information i form av intervjuer. Teoristudien visade dock att antalet inställda 
operationer reducerats när denna åtgärd implementerats vid andra vårdinrättningar. 
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Med uppdelade operationsresurser blir det lättare att samplanera ortopedklinikens 
vårdplatser mellan elektiva och akuta patienter med syfte att nå högt utnyttjande. 
Koordineringen av vårdplatser underlättas eftersom samplanering och av 
operationsverksamheten inte blir nödvändig när de elektiva och akuta patienter går i 
separata spår. 
 
Fördelen med samplanerade vårdplatser är främst att de elektiva patienterna på så sätt 
kan jämna ut beläggningen och skapa ett bättre utnyttjande av resurser, men det ställer 
samtidigt krav på övervakning och prognostisering, men det kan också vara 
nödvändigt att viss flexibilitet skapas i vårdplatsernas kapacitet för att avhjälpa 
eventuella toppar i efterfrågan. 
 

- Planera de elektiva patienterna med syfte att jämna ut efterfrågan på 
vårdplatser 

 
Effekten av att planera om de elektiva patienterna har diskuterats i avsnitt 6.2.1. 
Möjligheten till att skapa mindre variation kan kvantifieras med viss osäkerhet. I 
avsnitt 6.2.1 diskuteras även ett antal företeelser som kan försvåra eller omöjliggöra 
detta resonemang. 
 
Ett viktigt område för att förbättra situationen både på akutmottagningen och på 
ortopeden är som tidigare nämnts att det finns tillgängliga sängar. För att det ska vara 
möjligt måste patienter ständigt skrivas ut. Åtgärder för att förbättra utskrivningar är 
därför avgörande för frigörandet av sängar. Rutiner förknippade med utskrivningar är 
till exempel integrering av den övriga vårdkedjan och hantering av försenade 
utskrivningar. Krav som ställs är bland annat att rutinerna omfattar sjukhusets alla 
utskrivningar; är framtagna tillsammans med läkare, sjuksköterskor och 
vårdplatskoordinatorer; är accepterad av hela vårdkedjan och möjliggör patientens 
delaktighet. Dessa rutiner finns närmare beskrivna i avsnitt 5.5.2. 
 

- Välfungerande utskrivningsrutiner. 
 
För att samarbetet med övriga delar av vårdkedjan ska fungera väl är det viktigt att 
planeringen av utskrivningen börjar tidigt. För en elektiv patient ska vårdbehovet ha 
utretts före inläggning och för en akut patient vid inläggningsbeslutet. Att de olika 
organisationerna i vårdkedjan arbetar med olika tidsperspektiv får inte glömmas bort. 
Därför föreslås sjukhuset att sträva efter: 
 

- Tidig planering av utskrivningar. 
 

Ansvaret för att utskrivningarna ska fungera tilldelas en utskrivningskoordinator. 
Koordinatorn ska ha tillgång till patientinformation, ha god kontakt med patienter och 
vara accepterad av övrig personal på sjukhuset. Detta ska möjliggöra god kontakt med 
den övriga vårdkedjan och att patienter med vårdbehov efter utskrivning identifieras. 
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-   Utse en koordinator för utskrivningar. 
 

Det förekommer att patienter tar upp en vårdplats trots att de är färdigbehandlade. För 
att lösa detta problem föreslås att en lokal för färdigbehandlade patienter införs. I 
lokalen bör patienter som inte kräver vårdplats vistas till dess att alla formella rutiner 
genomförts och transport från sjukhuset anlänt. 
 

- Lokal för väntan på hemfärd. 
 

Förslagen som är kopplade till utskrivningar berör två olika aspekter. Dels att den tid 
som patienten ligger på sjukhuset efter det att den är färdigbehandlad bör kortas och 
dels den tid på dygnet som utskrivningar ska ske bör tidigareläggas.  Eftersom 
sjukhuset inte samlar in tid för färdigbehandling, utan endast tid för utskrivning är den 
förstnämnda punkten svår att kvantifiera.  
 
En effekt som dock kan redovisas gäller tidigareläggning av utskrivningar. Då endast 
10 procent av utskrivningarna sker före lunchtid finns här stor potential till förbättring. 
Detta kan inte enbart förklaras med att få patienter blir färdiga från akutmottagningen 
under den tiden. I Figur 16  konstateras att väntetiden från akutmottagningen är längre 
under denna tid.  
 
Skulle patienter som ska skrivas ut samma dag placeras i en annan lokal och därmed 
frigöra vårdplatser från klockan 8 eller nio på morgonen skulle mycket vara vunnet. I 
avsnitt 7.2.5 visas att så många som 80 procent av alla utskrivningar kan anses 
okomplicerade, vilket skulle kunna innebära att dessa kan förutsägas redan dagen 
innan att de ska skrivas ut. Om så är fallet kunde dessa patienter placeras i Lokal i 
väntan på hemfärd under förmiddagen till dess att en läkare är tillgänglig för att 
formellt skriva ut patienten. 80 procent är en hög siffra, men alla utskrivningar som 
kan tidigareläggas inverkar positivt på patientflödet från akutmottagningen. I och med 
detta skulle en stor del av avdelningens vårdplatser kunna göras tillgängliga direkt på 
morgonen i stället för, som i dagsläget, först på eftermiddagen, utan att detta skulle 
kräva nya läkarresurser. 

7.1.3 Åtgärdsförslag samordning akutmottagning och ortopedklinik 
Akutmottagningen och ortopedkliniken är två olika verksamheter med separat ledning 
och personal som, när det kommer till akuta patienter, hanterar separata delar av 
samma patientflöde. Samordningen mellan dessa verksamheter kan förbättras eftersom 
det uppstår lång väntan för många patienter när dessa skall läggas in på avdelning. 
Åtgärden som här presenteras syftar till att minska problemet med att patienter som är 
färdiga på akutmottagningen vistas där.  
 
Genom att placera patienterna i en separat lokal med lågintensiv vård i väntan på 
inläggning tar inte patienterna upp resurser i onödan, samtidigt som ett stressmoment 
för personalen kan undvikas. 
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 Att placera patienter som är färdiga för inläggning i en lokal som är bättre anpassad 
för väntan på vårdplats än akutmottagningen blir därför naturligt. Behovet av vård är 
mer begränsat för de färdiga patienterna, och kan det kombineras med att flytta bort 
patienterna från det höga tempot på akutmottagningen är mycket vunnet. Patienterna 
som är färdiga på akutmottagningen får en bättre anpassad vård och personalen på 
akutmottagningen får mer tid över till de ej färdigbehandlade patienterna. Därför 
föreslås sjukhuset sträva efter att skapa: 
 

- Mellanhandsvård för akuta patienter som väntar på vidare transport 

7.2 DISKUSSION 
I denna del av arbetet sker en friare diskussion kring frågeställningar som kommit upp 
under arbetets gång och som angränsar till examensarbetet. Dessa diskuteras här i 
något friare form än vad som är fallet i examensarbetets övriga delar. 

7.2.1 Olika tidsperspektiv 
Kapaciteten i form av vårdplatser har behandlats i detta arbete, och två saker har 
framkommit.  
 

• Väntan på vårdplats är en stor del av en patients väntetid och denna väntan får 
konsekvenser för patientflödet mellan akutmottagningen och ortopedkliniken. 

 
• Det råder inte någon permanent brist på vårdplatser över tiden. De problem som 

uppstår är övergående och beror främst på att utskrivningsrutinerna och den 
huvudsakliga patienttillströmningen ligger ur fas. 

 
Den sistnämnda punkten tror vi beror på skilda tidsperspektiv mellan 
akutmottagningen och ortopedkliniken. Akuten behandlar patienter inom ett tidsspann 
uppdelat i timmar och minuter medan ortopedkliniken främst har perspektivet dagar. 
Om ortopedkliniken ansvarar för inskrivningar är tidsperspektivet det rådande dygnet, 
att jämföra med akutmottagningen där det snarare sker inom den rådande timmen. 
Detta kan det vara en bidragande orsak till att patienter inte snabbt skrivs in från 
akutmottagningen. 
 
Ytterligare studier kan göras för att på ett mer genomgripande sätt undersöka och 
belägga denna problematik. Om problemet föreligger hanteras det dels genom det 
faktum att personalen medvetandegörs om problemet. I övrigt bör 
incitamentsstrukturen för patienthanteringen och samspelet mellan akutmottagningen 
och övriga avdelningar ses över. 
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7.2.2 Femdagarsregeln 
Många av de patienter som behandlas på Södersjukhuset är äldre och kräver fortsatt 
vård efter sjukhusvistelsen. Ofta tillhandahålls denna vård av kommunen genom 
kommunala sjukhem, hemhjälp eller liknande. 
 
I skarven mellan landstingsdriven vård på sjukhus och kommunala vårdinrättningar 
uppstår ibland problem. Sjukhuset vill ”bli av” med patienten, och kommunen vill 
undvika nya kostnader genom ytterligare en patient att ta hand om. Av denna 
anledning finns en regel för hur denna hantering skall gå till, här kallad 
femdagarsregeln. 
  
Femdagarsregeln innebär att kommunen ersätter en patients sjukhusvistelse om 
kommunen inte förmått ordna plats på kommunal vårdinrättning vid patientens 
färdigbehandling under förutsättning att sjukhuset, patienten och kommunens 
biståndsplanerare deltagit i en gemensam vårdplanering under minst fem vardagar. 
Enklare uttryckt betyder det att en patient som behöver en plats på vårdhem efter 
sjukhusvistelse har en väntetid om fem dagar.  
 
Oftast får patienten vårdplats inom dessa fem dagar och endast ett hundratal patienter 
ersätts varje år av kommunen för sjukhusvistelse utöver dessa dagar. Ändå leder detta 
till att patientflödet försvåras och att patienten vårdas på en, ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv, inte optimal vårdnivå. Vård på en vårdplats på Södersjukhuset är betydligt 
dyrare än på ett kommunalt sjukhem varför patienter bör slussas vidare så snart det är 
medicinskt möjligt. 
 
Var den gränsen går måste läkare avgöra, men för att förbättra resursanvändningen bör 
femdagarsregeln ses över. Resonemanget som förs i avsnitt 5.5.2 kan användas som 
inspiration. I ett första steg kanske till att gälla endast tre dagar och i ett senare skede 
bör målet vara att skapa ett system med integrerad vårdkedja, alternativt ett system där 
det ligger i alla inblandades intresse att sträva efter ett så gott totalt resursutnyttjande 
som möjligt. 

7.2.3 Ersättningssystemet 
Det finns vissa aspekter i sjukhusets ersättningssystem som bör diskuteras. Dels 
handlar det om konsekvenserna av det anslagsliknande system som tillämpas samt att 
akuta och elektiva patienter ersätts lika för samma ingrepp. 
 
Eftersom sjukhuset endast ersätts per vårdprestation upp till en given beställning blir 
konsekvensen av ersättningssystemet mycket likt ett anslagsbaserat system, vars 
främsta svaghet är att det inte främjar produktivitet. En vårdprestation utöver 
beställningen ersätts inte alls, varför potentiell överkapacitet inte kan utnyttjas. 
Konsekvenserna av ytterligare produktion blir också att den genomsnittliga 
prestationsersättningen sjunker. Det medför krav på att nästa års beställning ska 
utföras till detta lägre pris. Detta medför att operationella kostnader och den volym 
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som ska produceras är förutbestämd, vilket gör att två av de tre komponenter som 
påverkar systemets prestanda, det vill säga genomflöde och operationella kostnader 
enligt definitionen av icke vinstdrivande organisationer i avsnitt 5.4.2, ej går att 
påverka.  
 
Att inte straffa sjukhus som producerar utöver produktionstaket kan tyckas självklart. 
Men hur en eventuell produktionsmöjlighet efter det att landstingets patienter erhållit 
vård är kontroversiellt. Förslagsvis kan andra landsting med kapacitetsproblem 
erbjudas vård och till viss del kan internationella kunder täcka upp, och på så sätt 
också subventionera övrig landstingsdriven vård.  
 
Ersättningssystemet tar hänsyn till vilken typ av ingrepp som genomförts men inte 
vilken typ av vård som erbjuds vid sjukhuset. Detta leder till att en patient som 
kommer in akut ersätts med lika stort belopp som en patient med motsvarande besvär 
som tas om hand vid ett planerat ingrepp. Till viss del kompenseras det av att de akuta 
patienterna tenderar att oftare ha tilläggsdiagnoser, vilka också ersätts. Detta förändrar 
inte att de underliggande kostnaderna är olika. Konsekvensen av det är att ersättningen 
kommer att ligga över de egentliga kostnaderna för segmentet elektiva patienter, men 
under de egentliga kostnaderna för akuta patienter. Sjukhuset ”förlorar” således på 
akutvård men ”tjänar” på elektiv vård.  

7.2.4 Rätt vårdnivå 
Till akutmottagningen kommer personer som söker vård av olika slag. Det är däremot 
inte säkert att de som söker vård behöver all den vård som akutmottagningen kan 
erbjuda. De som avses är de patienter som egentligen borde söka sig till vårdcentraler 
eller till någon mindre resursintensiv del av sjukvårdssystemet.  
 
Triagesköterskan, som gör den första prioriteringen, bör råda dessa patienter att söka 
sig till vårdcentraler, men kan enligt lagen inte neka någon patient vård på 
akutmottagningen. Den intressanta diskussionen är om en förändrad incitaments-
struktur kan styra patienter till rätt vårdnivå utan att de akuta patienter som verkligen 
behöver vården påverkas negativt. Ett sätt att göra detta vore att placera en vårdcentral 
i anslutning till akutmottagningen. Då skulle alla patienter som inte egentligen behöver 
tillgång till akutmottagningen erbjudas ett bra alternativ.  

7.2.5 Rutiner för utskrivning 
Ett långtgående förslag som har prövats i Storbritannien är att utskrivningen inte 
beslutas av en läkare. Det bygger på att ett helt team organiseras för att arbeta med 
utskrivningar för att kunna möjliggöra att dessa görs så tidigt som möjligt. Detta kan 
medföra att det slutgiltiga utskrivningsbeslutet inte måste tas av en läkare, utan en 
sjuksköterska kan efter att ha följt de gällande rutinerna besluta om utskrivning. Detta 
är möjligt tack vare ett nära samarbete och tydliga kriterier. Ungefär 80 procent av alla 
utskrivningar bedöms vara så okomplicerade att sjuksköterska kan skriva ut, medan de 
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mer komplicerade fallen tillfaller läkaren. Två effekter av detta är att det möjliggjort 
utskrivningar före klockan tio på morgonen och utskrivningar på helger. I ett fall som 
tagits upp i litteraturen fördubblades antalet utskrivna på helgen. 
 
I avsnittet 6.2.1 framgick det tydligt att utskrivningarna skedde efter lunch och utifrån 
det perspektivet skulle ovanstående förslag vara intressant. När det kommer till 
utskrivningar på helger noteras att det i oktober 2004 skrevs ut 10,8 procent av 
ortopedens patienter under lördagar och söndagar, detta trots att lördagar och söndagar 
svarade för 32,3 procent av oktober månads dagar.  

7.2.6 Resursanvändning 
Kravet på att ha en hög resursanvändning som mål har blivit allt mer ifrågasatt, i alla 
fall om den höga resursanvändningen söks i andra delar av flödet än i begränsningen. 
Det är väldigt ovanligt att resurserna i ett flöde har samma kapacitet och för att då 
uppnå ett högt resursutnyttjande i alla resurser krävs betydande köer. Om det inte hade 
funnits köer skulle några aktiviteter genomföras snabbare än de övriga, och därmed 
ibland stå lediga medan de väntade på att andra resurser jobbade ikapp. Konsekvensen 
av detta skulle vara att resursutnyttjandet för de snabbare resurserna skulle vara lägre 
än för de övriga. Därför medför en målsättning om ett högt resursutnyttjande i alla 
resurser betydande köer.  
 
I avsnitt 5.4.3 visas sambandet mellan ett högt resursutnyttjande och långa väntetider, 
vilket ytterligare illustrerar problemen med ett högt resursutnyttjande. 
 
Resurser inom sjukvården där ovanstående resonemang kan appliceras på är 
vårdplatser, operationssalar, personal, röntgenundersökningar och anestesis roll under 
och efter operationen. Då en patient under sin sjukhusvistelse kan komma att nyttja 
alla dessa resurser måste dessa ställas i relation till varandra. Om varje enskild resurs 
planeras för sig, och målet är att uppnå ett effektivt utnyttjande i den enskilda resursen 
kommer resultatet för helheten att bli lidande. Detta kan jämföras med flaskhalsregel 8 
i avsnitt 5.4.1.  

7.2.7 Möjligheten till styrning 
För att uppnå en god styrning av en verksamhet är det viktigt att veta vad det är som 
styrs. Om bilden av verkligheten är felaktig kommer besluten att fattas utifrån fel 
premisser.  
 
Förutsättningarna för att bedriva en god verksamhet avgörs i stor utsträckning av hur 
mycket information som kan tas fram. I akutmottagningens datasystem Akusys finns 
möjligheten till att beskriva i princip alla aktiviteter som utförs där. Denna möjlighet 
utnyttjas inte fullt ut i dagsläget. 
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Det utsträckta tidsperspektivet kan möjligtvis göra att behovet av detaljer inte är lika 
viktigt inom VO Ortopedi som på akutmottagningen. På VO Ortopedi är möjligheten 
till att identifiera aktiviteter i datasystemen starkt begränsad, den aktivitet som urskiljs 
är operation, i stället har operationsplaneringssystemet Orbit och det patient-
administrativa systemet Pasett fokus på resurser och beläggning.    
 
I kartläggningen har ett antal brister i Orbit identifierats som medför att det är svårt att 
utvärdera operationsverksamheten kvantitativt. Ett exempel är att det är svårt att 
utvärdera beläggningen i operationsresurserna. En till svårighet är att Orbit och Pasett 
inte är sammankopplade, därför kan det inte på ett enkelt sätt bestämmas när under en 
patients vistelse på sjukhuset en operation genomförts. 
 
För att kunna utvärdera akutmottagningen är det viktigt att kunna dela upp den totala 
vistelsetiden där. Den begränsade användningen av att tidstämpla alla aktiviteter 
försvårar detta. Eftersom den totala vistelsetiden för en höftpatient till stor del beror på 
aktiviteter på röntgen och VO Ortopedis vårdavdelningar blir utvärderingen av 
akutmottagningen svårare att genomföra. Förutsättningarna för god styrning av 
akutmottagningen finns i Akusys även om de inte används fullt ut i dagsläget. 
 
Om det är tillräckligt att kartlägga resurser inom VO Ortopedi kan vårdplatser styras 
med hjälp av information från Pasett. Orbit är däremot inte bra utformat för att 
utvärderinga operation. 

7.2.8 Konsekvenser av väntetider 
Tiden som en patient vistas på akutmottagningen har diskuterats ingående i detta 
arbete. Vad som däremot inte har diskuterats är varför korta väntetider är 
eftersträvansvärda och vad man kan göra för att lindra effekterna av väntan. I 
traditionell produktion innebär väntetider att material och produkter tar längre tid att 
slutföra, vilket medför en större kapitalbindning. På ett sjukhus är väntetiden något 
som påverkar patienten negativt, men det finns ingen direkt kostnad för sjukhuset. OM 
dessa väntetider inte kan kortas finns det i alla fall åtgärder som kan vidtas för att 
minska väntetidernas konsekvenser, vilket diskuterats i 5.3.6.  
 
Några av de förslagen kan vara viktiga för sjukvården och som används i dag är:  
 

• Vikten av att förklara att patienter prioriteras olika beroende på hur allvarlig 
deras åkomma är. Genom att låta patienter med ungefär samma prioritering 
behandlas i samma spår reduceras detta problem i viss mån.  

 
• Med införandet av triagesjuksköterska så sker patientens första kontakt med 

sjukhuset snabbare vilket gör att patienten upplever att den är inne i systemet 
tidigare. 
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Exempel på en åtgärd som inte används i dag och som skulle förbättra den upplevda 
väntan kan vara: 

 
• Patienter som är färdigbehandlade ska inte vänta på akutmottagningen utan i en 

lokal som är anpassad för de behov en patient som inte behöver akut vård har. 
Detta skapar en bekvämare väntan och som därmed inte upplevs som lika lång.   

 
Det bästa är självfallet att inte ha någon väntan alls. Att aldrig ha någon väntan är dock 
ganska orealistiskt och därför bör effekter som kan förbättra den upplevda väntan inte 
försummas. 
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9 BILAGA 1 

 
 

 

Figur 29 Organisationsschema Södersjukhusets ledning.  Källa: Södersjukhuset AB 
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10 BILAGA 2 

 
PROCESSPERSPEKTIV   
Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal Mål 
Akut omhändertagande 
 

Prio 1 – Hotade vitalparametrar 
Omhändertas av läkare inom 5 m 
Prio 2 – Påverkat 
allmäntillstånd, tiden av 
betydelse. 
Omhändertas av läkare inom 1h 
Prio3 – Opåverkat allm. 
tillstånd. Tiden saknar betydelse. 
Prio 4 – Kräver inte sjukhusets 
resurser, eg. primärvårdsfall.  
 

Prio1  
100 % av patienter 
inom 5 m 
Prio2 
80 % inom 1h 
Prio3 
80% inom 3h 

Väntetid till avtransport Andel patienter som 
avtransporteras inom 1h 
 

Andelen skall ökas 

Minska vistelsetid på 
akutmottagning. 

Patienter med 
Prio 1-3 <180 minuter 

Prio1 >80% 
Prio2 >60% 
Prio3 >50% 

   

PATIENTPERSPEKTIV   
Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal Mål 
Logistiken för höftfrakturer Andel patienter som röntgats 

inom 2 timmar eller mindre 
< 1h 2,5% 
< 2h 20,5% 
< 3h 51% 
< 10h 99,6% 
 

   

EKONOMIPERSPEKTIV   
Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal Mål 
Produktivitet Antal mottagna patienter 

Kostnad per DRG-poäng 
Kostnad per patient 
Antal vårddygn per patient 
(gäller Akutvårdavdelningen, 
AVA) 
 

Att ha en 
organisation som på 
effektivast möjliga 
sätt tillgodoser alla 
akut mottagna 
patienters behov 
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Kostnadskontroll Budgetavvikelser Hålla budget för VO 
Akut 

Akutvårdsavdelningen Antal vårddygn per patient Minska antalet 
patienter med fler än 
3 vårddygn. 

Tabell 2 Balanserad verksamhetsstyrning VO Akut. Källa: Verksamhetsplan VO Akut 2003 
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11 BILAGA 3 

 
PROCESSPERSPEKTIV   
Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal Mål 
Tillgänglighet 
 

- Antal avbokade patienter i 
förhållande till totalt antal 
patienter. 
- Antal färdigbehandlade patienter 
per vårdplats. 
- Väntetider till mottagning och 
operation 
- Ställtid operationssal 
 

 Ej definierat 

Intern/extern samverkan Satellitplatsutnyttjande 
 

 

PATIENTPERSPEKTIV   
Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal Mål 
Väl fungerande interna och 
externa vårdkedjor 

- Väntetider till visst urval av 
operationer 
- Väntetid till nybesök för 
respektive diagnos 
 

Ej definierat 

   

EKONOMIPERSPEKTIV   
Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal Mål 
Optimal produktion i 
förhållande till resurser 

Kostnad per DRG-poäng 
Personalkostnad per poäng 
Andel rörliga kostnader 
Antal konsultoperationer 
Antal inställda operationer 
(strykningar) 
 

Att ha en 
organisation som 
på effektivast 
möjliga sätt 
tillgodoser alla 
akut mottagna 
patienters behov 
 

Tabell 3 Balanserad verksamhetsstyrning VO Ortopedi. Källa: Verksamhetsplan VO Ortopedi 2004 


