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Sammanfattning 
Ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset behandlar samtliga extremitets-, rygg- och skallskadefall 
inom Höglandets sjukvårdsområde. Verksamheten är uppdelad i fyra huvudsakliga enheter; 
akutmottagning, mottagning, vårdavdelning och operation där läkarna fördelar sin tid mellan de fyra. 
Under de senaste åren har kliniken haft problem med försämrad tillgänglighet. Detta innebär i sin tur 
växande vårdköer, till såväl mottagning som operation, samt oförmåga att upprätthålla vårdgarantins 
mål på specialistvård inom 90 dagar. Syftet med denna rapport är med anledning av ovanstående att 
ge rekommendationer kring hur ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset kan effektivisera utnyttjandet 
av resurser för att öka tillgängligheten för sina patienter. 

För att besvara nyss nämnda syfte görs en uppgiftsprecisering vilket inkluderar en nedbrytning till 
konkreta undersökningsområden och frågeställningar. Denna grundar sig dels i en förstudie där 
ortopedkliniken kartläggs för att få en första inblick i verksamheten och de problem som råder. Dels 
en referensram där logistiska teorier om bland annat processer och olika former av 
förbättringsfilosofier behandlas. Flertalet av teorierna är hämtade från den industriella världen och 
därefter tillämpade på hälso- och sjukvården och de speciella förutsättningar som råder inom 
området. Förstudien och referensramen leder tillsammans fram till den syntetisering som ger 
följande fyra undersökningsområden: behov, processer, resursplanering och patientplanering. 

Med utgångspunkt i den information som samlats in och analyserats för respektive 
undersökningsområde har ett antal problem med tillhörande lösningar presenterats och redogjorts 
för. Utifrån detta har nedanstående slutsatser kunnat dras: 

Ortopedkliniken bör utveckla riktlinjer kring vilka patienter som bör kallas till återbesök för att på så 
sätt undvika onödiga återbesök. Detta leder i sin tur till ett minskat antal återbesök vilket ger mer 
utrymme till nybesök och därmed förbättrad tillgänglighet. I samband med detta konstateras att ett 
ökat ansvar bör läggas på patienten gällande dennas läkeprocess genom att bland annat uppmana 
patienten att höra av sig vid behov. Ytterligare ett sätt att involvera patienten är att öka 
delaktigheten i bokningsprocessen genom användning av ett Internetbaserat system där önskemål 
angående tid kan lämnas. Detta skulle troligtvis resultera i ett minskat antal ombokningar och ett 
förenklat arbete för klinikens tidsbokning. Förslagsvis datoriseras även bokningen av telefontiderna 
då detta skulle ge personalen, inklusive läkare och mottagningssköterskor, en bättre överblick samt 
underlätta tidsbokningens arbete med dessa. Ännu en åtgärd för att förbättra användandet av 
telefontider är att schemalägga specifika tider för läkarna att hantera dessa, något som bör resultera 
i bättre kontinuitet. 

Planeringen på kliniken kan i stort sett delas upp i två delar: resurs- respektive patientplanering. 
Dessa två bör sammanstråla för att uppnå bästa möjliga resultat. Ett steg i att förbättra 
resursplaneringen, vilket huvudsakligen innebär schemaläggning av läkare, är att i större utsträckning 
mäta och analysera de efterfrågemönster som kan utrönas ur klinikens behov. Detta möjliggör en 
mer preventiv planering där schemaläggningen tar hänsyn till exempelvis den behovstopp som 
återkommer i oktober varje år. Detta tros dessutom kunna skapa en bättre balans mellan återbesök 
och nybesök vilket i sin tur kan minska antalet återbesök till jourläkare. Övriga lösningsförslag till 
ortopedklinikens balansproblem inkluderar en standardisering av besökslängderna, mottagningspass 
med endast en besökstyp och en form av drop-in mottagning som ökar möjligheten för samarbete 
mellan läkarna på mottagningen. För att underlätta tidsbokningens arbete och därmed även 



patientplaneringen föreslås dessutom att remissutseendet förändras för att även inkludera uppgifter 
om mobiltelefonnummer, e-postadress samt villighet att komma med kort varsel.  

Vid en eventuell implementering av ovanstående lösningar är det viktigt att ortopedkliniken har i 
åtanke att förbättringsarbete tar tid. Det är dock viktigt att man tar sig tid och faktiskt genomför 
förändringarna då det dels kan spara tid i framtiden och dels är en förutsättning för att kliniken ska 
kunna leva upp till såväl efterfrågeökningar och som förhöjda krav. Det föreslås således att 
ortopedkliniken använder sig av nedanstående rekommendationer för att förbättra den nuvarande 
situationen och skapa möjligheter inför framtiden.  

De rekommendationer som getts ortopedkliniken i syfte att dem ska uppnå bättre tillgänglighet är 
följande: 

1. Utveckla riktlinjer som stöd för när en patient bör kallas till återbesök 
2. Kartlägg behoven i större utsträckning, framför allt när det kommer till de korta 

återbesöken, och ta hänsyn till behoven och deras fördelning i resursplaneringen 
3. Datorisera bokningen av telefontiderna samt ge dem en designerad tid i läkarschemat 
4. Ändra remissutseendet så att även mobiltelefonnummer, e-postadress samt villighet att 

komma med kort varsel inkluderas 
5. Inför mottagningspass med endast en typ av besök  
6. Gör patienterna mer delaktiga bokningen och ta hänsyn till deras önskemål om besöks- 

och telefontider 
7. Inför ett nytt system för bokningen av FP- och P-remisser som dessutom inkluderar ett 

kontrollsystem som varnar när vårdgarantin är på väg att överstigas  



Abstract 
The orthopedic section at Höglandet Hospital provides health care for all patients within the 
Höglandet area suffering from problems with their extremities, backs and skulls. The section is 
divided into four main units; emergency room, clinic, ward and operating room, and the physicians 
divide their time between these four. During the last few years the orthopedics section has 
experienced problems with worsened accessibility. This has lead to a growing cue of patients waiting 
for appointments as well as operations, but also an inability to achieve the goals concerning 
accessibility set by the Swedish government. This goal states that patients should have to wait no 
longer than 90 days to get to see a physician within specialised health care. On account of the factors 
mentioned above, the purpose of this report is to provide recommendations regarding how the 
orthopedic clinic at Höglandet Hospital can improve their planning and use of resources in order to 
achieve a better accessibility for their patients. 

To help achieve the purpose mentioned above the study is divided into smaller parts, resulting in 
issues and areas of investigation that are more concretely formulated. This process requires two 
things, the first being an exploratory study in which the clinic is mapped and current problems and 
conditions are investigated. The second is conducting a frame of reference in which logistics theories 
concerning, among other things, processes and improvement philosophies are included. Many of the 
theories derive from the industrial world, but are also applied in a health care context and to the 
special condiditions that abide within the area. The exploratory study and the frame of reference 
together contribute to a synthesis leading to this study’s four main areas of investigation: needs, 
processes, resource planning and patient planning. 

The information that is gathered and analysed within each area leads to a number of problems and 
subsequent solutions. These are presented and discussed for each area respectively, leading to the 
following conclusions for the orthopedic clinic as a whole: 

The orthopedic clinic should develop guidelines concerning which patients that ought to be called 
back for another appointment, leading to the elimination of unnecessary appointments. This leads to 
a reduced number of returning patients which enables the clinic to increase their number of first 
time appointments, resulting in a better accessibility. This also leads to the patient taking 
responsibility of his or her condition, with the patient having to contact the clinic if necessary. 
Another way of involving the patient is including the patient in the booking process by using an 
Internet based booking system that allows the patients to give requests concerning the time and day 
of their appointment. The result of this would be that fewer patients changing the time of their 
appointments, letting the booking personnel concentrate on other more important tasks. Also, the 
booking of telephone appointments should be computerized, leading to a better overview over the 
bookings and an improvement of the booking personnel’s processes. Another solution concerning 
the problem with the booking of phone calls is making telephone appointments a part of the 
physicians weekly schedule, which leads to better continuity with the patient calls. 

The orthopedic clinic’s planning can be divided into two parts: resource planning and patient 
planning. These two parts must converge to achieve the best result possible. One way of improving 
the resource planning, which mainly concerns the scheduling of physicians, is to measure the 
patterns that can be seen in the needs of orthopedic care. This enables the orthopedic section to 
plan ahead and be prepared for the reoccuring peak of demand, which is in October. This will also 



lead to a better balance between the first time appointments and the appointments with patients 
coming back from either emergency treatment or operations. A better balance, in turn, reduces the 
appointments that today are performed by physicians who are on call, thereby avoiding the long 
waiting times associated with said appointments. Other solutions to achieving a better balance 
between the different types of appointments includes standardisation of the length of appointments, 
use of clinic hours with only one type of appointment and a modified drop-in clinic, which increases 
the possibilities for physician’s to cooperate in treating the patients. 

When implementing the solutions mentioned above, it is of great importance that the orthopedic 
clinic is aware of the fact that achieving changes is time consuming. It is however imperative that the 
orthopedic section finds the necessary time to make these changes. In the end the changes will not 
only be time saving, but they will also be a prerequisite to be able to handle an increasing demand 
concerning the needs for orthopedic care and stricter governmental laws and standards. It is thereby 
recommended that the orthopedic clinic make use of the recommendations below, in order to 
improve the present situation and create better possibilities for the future. 

In order to achieve a better accessibility the following are recommended to the orthopedic clinic: 
1. Develop guidelines as to which patients that require further appointments 
2. Conduct more useful measurements of the needs, especially when it comes to 

appointments that must be booked on a short notice, and let the needs guide the 
resource planning to a greater extent 

3. Computerise the booking of telephone appointments and make them a part of the 
weekly schedule 

4. Modify the referral appearance to include information regarding mobile number, e-mail 
address and willingness to come to the clinic in short notice  

5. Use clinic hours that has only one type of appointments 
6. Make the patient more involved in the booking proccess for both clinic and telephone 

appointments 
7. Establish a new booking system which includes a warning system for when the maximum 

waiting time is about to be exceeded 
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Disposition och läsanvisningar 
Nedanstående text syftar till att ge läsaren en inblick i rapportens disposition samt ge 
rekommendationer för att läsaren ska kunna avgöra vilka kapitel som kan anses viktigast i de fall 
tiden är knapp. För läsare som inte är insatta i den terminologi som används inom hälso- och 
sjukvården finns en ordlista som kan vara till hjälp, se Bilaga 1: Ordlista.  

Kapitel 1: Inledning 
Inledningen innehåller bakgrunden till undersökningen samt dess syfte. Dessutom presenteras de 
krav på vetenskaplighet som medföljer en rapport av detta slag samt undersökningens övergripande 
arbetsgång. Kapitlet är intressant för samtliga läsare då det ger en snabb inblick i rapportens innehåll 
och upplägg.  

Kapitel 2: Hälso- & sjukvården i Sverige 
Kapitlet beskriver hälso- och sjukvården i Sverige, dess organisation samt problematiken med 
vårdköer som kan anses vara ett generellt problem inom området. Dessutom ges en kortare 
beskrivning av Höglandets sjukvårdsområde och det förbättringsarbete som bedrivs där. Kapitlet 
rekommenderas särskilt till läsare som saknar eller har begränsad inblick i den svenska hälso- och 
sjukvården och dess förutsättningar. 

Kapitel 3: Ortopedkliniken 
Kapitlet innehåller en första beskrivning av ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset inklusive dess 
organisation och den verksamhet som bedrivs där. Dessutom ges en kortare beskrivning av de, av 
kliniken själv, upplevda problemområdena. Kapitlet rekommenderas i synnerhet till läsare som inte 
är insatta i ortopedkliniken och dess verksamhet men de två avslutande avsnitten anses intressanta 
för samtliga läsare då det ger en förståelse för de problem som råder.  

Kapitel 4: Referensram 
I referensramen presenteras de teorier som bedöms som relevanta för den aktuella studien. De 
teorier som behandlas är exempelvis processteori, Total Quality Management, Lean Production samt 
planerings- och produktionsstyrningsteori. Kapitlet är av intresse för den logistikintresserade läsaren 
men även för dem som vill sätta sig in i metoder och teorier som används vid förbättringsarbeten.  

Kapitel 5: Uppgiftsprecisering 
I kapitlet behandlas studiens inriktning, innehåll och det studerade systemet. Underökningens 
innehåll fastställs i två steg genom en syntetisering och en efterföljande innehållsprecisering. 
Syntetiseringsavsnittet syftar till att ställa den information som presenterats i kapitel 3 
Ortopedkliniken mot de teorier som behandlats i referensramen för att på så sätt utröna vilka 
problemområden som är lämpliga att undersöka i det aktuella fallet. Innehållspreciseringen 
presenterar på ett konkret sätt de i syntetiseringen fastslagna problemområdena och medföljande 
frågeställningar. Denna nedbrytning ligger till grund för den fortsatta undersökningen samt 
bestämningen av det studerade systemet. Kapitlet rekommenderas till samtliga läsare då det ger en 
förståelse för hur undersökningen är upplagd och vilket system som avses studeras inklusive gjorda 
avgränsningar, något som i stor utsträckning påverkar de resultat som framkommer. 



Kapitel 6: Metod  
Metodkapitlet behandlar undersökningens ansats samt de bakomliggande teorier till de arbetssätt 
som använts i studien med avseende på bland annat datainsamling och analys. Läsare som är 
intresserade av den övergripande arbetsgången och de olika val som gjorts gällande metod 
rekommenderas att läsa kapitlet.  

Kapitel 7: Undersökningsområdet behov 
Kapitlet behandlar den information som rör undersökningsområdet behov samt de analyser som 
följer därpå. Läsare som är intresserade av hur ortopedklinikens faktiska behov ser ut samt hur dessa 
kan tolkas för att på så sätt underlätta planering rekommenderas att läsa kapitlet. Den stressade 
läsaren förordas särskilt att läsa de sammanfattningar av den empiri respektive analys som avslutar 
respektive avsnitt. 

Kapitel 8: Undersökningsområdet processer 
I kapitlet beskrivs såväl den interna som den patientupplevda processen som kommer av ett 
mottagningsbesök. Här analyseras även huruvida det finns några processtörningar och hur kliniken i 
så fall kan komma till rätta med dessa. Kapitlet är intressant för dem som vill sätta sig in i hur 
respektive process fungerar och hur eventuella problem kan lösas. De sammanfattningar som 
avslutar empirin respektive analysen föreslås i synnerhet till dem som snabbt vill sätta sig in i vad 
som framkommit i de olika avsnitten.  

Kapitel 9: Undersökningsområdet resursplanering 
Kapitlet om undersökningsområdet resursplanering innehåller dels information kring hur planering 
och schemaläggning av resurser sker idag. Dels analyser om vad som skulle kunna förbättras och hur 
en ökad flexibilitet skulle kunna uppnås. Kapitlet rekommenderas särskilt till läsare med intresse för 
hur ortopedkliniken kan förbättra sin resursplanering. Vid tidsbrist rekommenderas särskilt de 
sammanfattningar som avslutar undersökningsområdets empiri- respektive analysavsnitt. 

Kapitel 10: Undersökningsområdet patientplanering 
Kapitlet inkluderar främst information kring hur inbokningen av patienter sker idag samt analyser av 
hur olika aspekter av denna aktivitet kan förbättras. Läsare som vill öka sin förståelse för hur 
patientplaneringen på ortopedkliniken sker i dagsläget samt de som vill få förslag på hur detta kan 
förbättras rekommenderas att läsa kapitlet. Empirin respektive analysen avrundas med varsin 
sammanfattning som kan ge den stressade läsaren en snabb inblick i vad som behandlats i kapitlet. 

Kapitel 11: Slutsatser 
Slutsatserna är en summering av de analyser som genomförts för de fyra undersökningsområdena. 
Fokus ligger i detta kapitel på ortopedkliniken som helhet och syftar till att väga samman de tidigare 
presenterade lösningarna. Samtliga läsare rekommenderas att läsa slutsatserna då dess fångar 
essensen i de analyser och resultat som kommit av undersökningen. 

  



Kapitel 12: Diskussion 
Diskussionskapitlet innehåller utredarnas egna reflektioner kring faktorer och frågeställningar som 
dykt upp under arbetets gång men som inte direkt kan härledas till studiens syfte eller den 
uppgiftsprecisering som gjorts. Kapitlet inkluderar även en kritisk granskning av resultatet, 
rapportens vetenskapliga bidrag samt förslag till vidare studier. Då diskussionen inkluderar såväl 
resonemang kring faktorer som kan påverka implementeringen av föreslagna lösningar som en 
granskning av resultatet, föreslås samtliga läsare läsa kapitlet.  

Kapitel 13: Rekommendationer 
Rapportens avslutande kapitel innehåller de rekommendationer som kommer utav en 
sammanvägning av slutsatserna och diskussionen. Rekommendationerna inkluderar en prioritering 
där förslag ges till i vilken ordning som ortopedkliniken bör implementera de föreslagna lösningarna. 
Kapitlet är framförallt intressant för läsare med anknytning till ortopedkliniken och det 
förbättringsarbete som bedrivs där då rekommendationerna är riktade till dem.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund, vilken leder fram till rapportens syfte. Vidare 
redovisas de krav på vetenskaplighet som föreligger vid en undersökning av denna art samt 
undersökningens övergripande arbetsgång. För att underlätta för läsare som inte är insatta i den 
terminologi som används inom hälso- och sjukvården finns en ordlista som stöd, se Bilaga 1: Ordlista. 

1.1 Bakgrund 
Ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset har under de senare åren haft problem med växande 
vårdköer. Den nationella vårdgaranti, som bland annat ska garantera patienter som remitteras till 
specialistvård att de ska få en besökstid inom 90 dagar, har överskridits och de längsta väntetiderna 
har snarare legat kring det dubbla under de senaste åren. Vårdgarantin täcker även in väntande för 
operation och operationsköer. Detta har traditionellt sett inte varit något problem för kliniken, men i 
takt med att försök att arbeta av de patienter som väntar på nybesök görs genereras nya 
operationsfall. Personal involverad i operationsverksamheten har således märkt av ett ökat tryck från 
patienter som önskar få komma till operation. 

Verksamheten på ortopedkliniken baseras i stor utsträckning på läkarna, vilka delar sin tid mellan ett 
flertal olika funktioner: mottagning, operation, vårdavdelning och akutmottagning. 
Schemaläggningen blir således komplex när samtliga funktioner måste bemannas med läkare med 
lämpliga kompetensnivåer och expertisområden. Det faktum att kliniken bedriver akutverksamhet 
försvårar planeringen ytterligare då denna del av verksamheten både är högprioriterad och 
oförutsägbar med avseende på antal inkommande patienter. Akutpatienterna kan dessutom 
generera störningar i mottagningsverksamheten då akutpatienter ofta bokas in på mottagningen för 
återbesök med relativt kort varsel. Ortopedkliniken är dessutom beroende av resurser som delas 
med sjukhusets övriga kliniker, vilket komplicerar systemet ytterligare. 

Ortopedkliniken är inte ensam om att ha problem med tillgängligheten och att uppfylla vårdgarantins 
krav. Låg tillgänglighet är ett genomgående problem inom svensk hälso- och sjukvård. År 2008 
genomfördes en europeisk studie som visade hur sjukvården i olika europeiska länder skötte sig med 
avseende på såväl kvalitet som tillgänglighet. Resultat blev att Sverige fick höga betyg i 
kvalitetskategorin, men mycket låga när det kom till tillgänglighet (Björnberg & Uhlir, 2008). 
Tillgänglighetsproblemet anses dessutom vara växande bland annat på grund av att befolkningen blir 
allt äldre (Hallin & Siverbo, 2003; Anell, 2004). Dessutom införde Landstinget i Jönköpings län år 2009 
att de kliniker som inte klarar av vårdgarantin får sin budget reducerad med 2 % (Lewenhaupt, 2009). 
Med ovanstående resonemang i åtanke är det viktigt för ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset att 
inte bara reducera dagens köer utan även att avgöra hur de ökade krav som vården ställs inför ska 
hanteras. 
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1.2 Syfte 
Studiens syfte är att ge rekommendationer kring hur ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset kan 
effektivisera utnyttjandet av resurser för att öka tillgängligheten för sina patienter.  

1.2.1 Syftesdefinition 
För att ytterligare förtydliga vad målet med undersökningen är följer definitioner av de nyckelord 
som återfinns i det syfte som presenterats ovan.  

1.2.1.1 Effektivisera 
Effektivisering inom hälso- och sjukvård är ett begrepp med flera dimensioner. Det är dock viktigt att 
inte förlora fokus på patienten och dennes välmående. Då detta som sagt är ett komplext begrepp 
när det gäller just hälso- och sjukvården utvecklas dessa resonemang i avsnitt 4.3 Effektivitet och 
produktivitet inom hälso- och sjukvård. 

1.2.1.2 Resurser 
Med termen resurser avses allt som står till ortopedklinikens förfogande för att bedriva och 
administrera verksamheten. Det vill säga allt från sängplatser och lokaler till läkare och tider hos 
radiologen. 

1.2.1.3 Tillgänglighet 
Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård brukar i allmänhet motsvara korta eller obefintliga väntetider. 
Väntetider är dock bara en aspekt av tillgänglighet och andra faktorer som kan försämra 
tillgängligheten till vården är exempelvis långa avstånd till vårdinstitutioner, finansiella hinder eller 
andra restriktioner (Socialstyrelsen, 2008a). Då det är väntetiderna som bedöms som det stora 
problemet gällande tillgängligheten inom den svenska hälso- och sjukvården är det den som är i 
fokus för denna rapport.  

1.2.2 Direktiv 
Då denna rapport är skriven på uppdrag av Höglandssjukhuset i Eksjö finns det även vissa direktiv 
kring studiens innehåll och fokus. Dessa direktiv redogörs för nedan: 

• Fokus för utredningen bör ligga på ortopedklinikens mottagning och den verksamhet som 
bedrivs där  

• Att i större utsträckning tillföra mer resurser, till exempel anställa fler läkare, är inte en 
möjlighet utan rekommendationer ska utformas utifrån befintliga resurser  

• Att effektivisera utnyttjandet av resurser får absolut inte ske på bekostnad av vårdkvaliteten 
eller personalens välbefinnande. Det finns dessutom statliga direktiv och regler som 
begränsar vad som är tillåtet. I avsnitt 4.3 Effektivitet och produktivitet inom hälso- och 
sjukvård förklaras ytterligare vad som egentligen avses med effektivitet i den specifika 
situationen 
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1.3 Krav på vetenskaplighet 
En akademisk produkt så som denna rapport måste uppfylla vissa krav på vetenskaplighet. Nedan 
presenteras dessa krav samt hur denna studie förhåller sig till dessa. 

1.3.1 Anknytning till befintlig akademisk kunskap 
Björklund och Paulsson (2003) menar att ett krav på vetenskaplighet är att rapportförfattarna 
relaterar till den befintliga kunskapen som finns inom området. Teorier och modeller som berör 
ämnet sammanfattas i en referensram där det också motiveras varför just de inkluderade teorierna 
och modellerna valts. För att kunna göra dessa val krävs att utredarna är insatta i situationen och 
omständigheterna kring problemet. I denna studie innebär detta att sätta sig in i såväl 
ortopedklinikens verksamhet som dess omgivning, vilket görs med hjälp av en förstudie vars resultat 
presenteras i de två nästkommande kapitlen, Hälso- & sjukvården i Sverige samt Ortopedkliniken. 

1.3.2 Vetenskapligt synsätt 
Det vetenskapliga synsätt med vilket studien angrips är något som påverkar målet med studien. 
Därför är det viktigt att detta synsätt klargörs redan i ett tidigt skede av undersökningen. Arbnor och 
Bjerke (1994) menar att det normalt nämns tre sorters synsätt: analytiskt, system- och aktörssynsätt. 
Det analytiska synsättet anser att kunskap är helt fri från subjektivitet, det vill säga att all kunskap är 
generell, objektiv och individoberoende. Synsättet innebär vidare att summan av alla delar ger en 
korrekt bild av enheten. Systemsynsättet försöker, likt det föregående synsättet, ge en objektiv bild 
av verkligheten, men skiljer sig från det analytiska synsättet på så sätt att summan av delarna inte 
nödvändigtvis utgör helheten. Delarna förstås genom att analysera helheten och kunskaper anses 
vara systemberoende. Björklund och Paulsson (2003) säger att aktörssynsättet innebär att människan 
interagerar med en ”social konstruktion” och att upplevelsen av en sådan konstruktion därmed är 
beroende av observatörernas erfarenheter och agerande. På så sätt menas exempelvis att 
organisationer som sådana inte kan utföra handlingar, utan de enskilda aktörerna inom 
organisationen utför handlingarna (Arbnor & Bjerke, 1994). 

I denna studie tillämpas ett systemsynsätt. Ortopedkliniken består av flera delar som förhåller sig till 
varandra på ett komplext vis. Ändras det i en del är det inte uppenbart hur det påverkar en annan, 
vilket inte förklaras av det analytiska synsättet. Att undersöka de sociala strukturer som utgör en 
organisation är inte heller något som är tillämpbart i studien. Enligt Gammelgaard (2004) är 
dessutom systemsynsättet praxis vid logistikutredningar, vilket ytterligare stödjer det gjorda valet.  

Arbnor och Bjerke (1994) menar att tidigare erfarenheter endast är behjälpliga som analogier vid 
undersökningar av likartade system. Detta innebär att befintliga kunskaper och teorier måste 
anpassas till det studerade systemet. Särskild vikt har lagts vid denna anpassning vid utförandet av 
denna studie, då företagsekonomiska teorier appliceras i en sjukhusmiljö. 
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1.3.3 Trovärdighet 
En viktig aspekt för en vetenskaplig utredning är dess trovärdighet. För att mäta trovärdigheten 
används vanligen tre olika mått: validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Med validitet menas hur bra undersökningen verkligen mäter det som avses mätas. Lekvall och 
Wahlbin (2001) menar att det är svårt att mäta validiteten. Björklund och Paulsson (2003) nämner 
triangulering som en metod för att öka validiteten, se Figur 1. Triangulering innebär att samma 
resultat kan uppnås även om olika metoder, teorier, källor och utvärderare används. 

 
Figur 1: Triangulering genom användning av två olika metoder för att undersöka ett visst studieobjekt 
(Björklund & Paulsson, 2003, s.76) 

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig studien är. Faktorer som kan orsaka låg reliabilitet är enligt 
Lekvall och Wahlbin (2001) exempelvis dåligt definierade mätmetoder eller variationer i 
intervjuteknik. En studie med god reliabilitet skulle kunna utföras igen, givet att inga förutsättningar 
förändrats, och ge samma resultat som den gjorde första gången. Reliabiliteten kan ökas genom att 
exempelvis ställa kontrollfrågor för att försäkra sig om att svaren är konsekventa (Björklund & 
Paulsson, 2003). 

Björklund och Paulsson (2003) förklarar att objektivitet är i vilken utsträckning egna värderingar 
påverkar undersökningen och dess resultat. Författarna menar dock att fullständig objektivitet är 
ouppnåeligt då utredarnas egna erfarenheter och bakgrund alltid i någon grad påverkar. Följden av 
detta blir att en form av begränsad objektivitet uppnås. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) 
menar att utredarna bör genomföra nedanstående punkter för att säkerställa trovärdigheten i 
rapporten: 

• välja att studera ett sammanhang som är relevant även för andra 

• underbygga resultaten så att de kan anses rimliga 

• inte vinkla bilden så att omständigheter och liknande stödjer den egna uppfattningen 

• vara medveten om att det finns andra perspektiv än det egna 

Att den skrivna produkten, det vill säga rapporten, har en hög grad av tydlighet är något som Lekvall 
och Wahlbin (2001) framhäver som viktigt. Även om de tre ovan nämnda trovärdighetsmåtten 
uppfylls kan rapportens resultat missförstås på grund av att kommunikationen är otydlig, ofullständig 
eller vinklad. Strukturen är också av största vikt då en rörig struktur kan förstöra en rapport med i 
övrigt bra innehåll. Det är därför viktigt att rapporten har en klar disposition och en genomgående 
röd tråd som leder till lättlästhet och tydlighet. 
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1.4 Undersökningens övergripande arbetsgång 
Precis som tidigare nämnt är en tydlig struktur och en röd tråd av stor vikt för en rapports 
trovärdighet, se även avsnitt 1.3.3 Trovärdighet. Av den anledningen presenteras här den 
övergripande arbetsgång som ligger till grund för undersökningen. Undersökningsprocessen har 
delats in i fem huvudsakliga faser som var och en leder arbetet framåt. Den inledande fasen syftar till 
att beskriva problemsituationen, dess miljö inklusive de upplevda problem som råder på 
ortopedkliniken samt de teorier som anses lämpliga i det aktuella fallet. Dessa ligger i sin tur till 
grund för den uppgiftsprecisering som görs i nedbrytningsfasen. Denna följs av en metodplanering 
där det fortsatta arbetet planeras grundligt samt en undersökningsfas där information samlas in och 
analyseras. Avslutningsvis dras slutsatser och rekommendationer formuleras. Den övergripande 
arbetsgången, som syns i Figur 2, finns beskriven i mer detalj i avsnitt 6.1 Övergripande arbetsgång. 

 
Figur 2: Undersökningens övergripande arbetsgång 
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2 Hälso- & sjukvården i Sverige 
Kapitlet som följer behandlar den svenska hälso- och sjukvården i stort: hur den är organiserad, de 
faktorer som utmärker sjukvården i jämförelse med andra tjänstebranscher samt problemen med 
vårdköer. Kapitlet avslutas med en introduktion till Höglandets sjukvårdsområde och det 
förbättringsarbete som bedrivs inom Landstinget i Jönköpings län. 

2.1 Organisation 
Ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige delas av stat, landsting och kommun. 
Ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner regleras av hälso- och sjukvårdslagen och ger 
respektive instans stor frihet att själva organisera sin verksamhet. Staten, genom 
Socialdepartementet, har det överordnade ansvaret. (Socialdepartementet, 2007) Socialstyrelsen är 
en myndighet som arbetar för att utforma och utveckla hälso- och sjukvården och på så sätt skapa 
riktlinjer för vård, behandling och omsorg (Socialstyrelsen, 2008b).  

Kommunerna ansvarar för vård av äldre och funktionshindrande som bor i särskilt boende och 
dagverksamhet. I vissa fall ansvarar även kommunen för hemsjukvården i de vanliga boendena, efter 
överenskommelse med landstingen. Kommunernas ansvar omfattar dock inte läkarvård som istället 
inkluderas i landstingens ansvarsområde. (Hallin & Siverbo, 2003) 

I Sverige har 21 landsting, uppdelade på sex regioner, ansvaret för uppgifter som är gemensamma för 
stora områden, en av dessa är just hälso- och sjukvården. Landstingen har till uppgift att organisera 
vården så att samtliga medborgare har tillgång till en god vård. Det finns tre nivåer av hälso- och 
sjukvård: regionsjukvård, länssjukvård och primärvård. Det finns åtta regionsjukhus, närmare 70 
länssjukhus och dryga 1000 vårdcentraler i Sverige. Primärvården är basen för hälso- och sjukvården 
och här ska de flesta patienters behov kunna tillgodoses. Länssjukhusen är organiserade i kliniker 
med olika specialistkunskaper så som ortopedi, kirurgi och medicin som träder in när mer 
specialiserad vård krävs. Dessa sjukhus har även mottagningar för öppenvård och möjlighet att lägga 
in patienter på olika avdelningar. Regionsjukhusen är även universitetssjukhus och bedriver mycket 
forskning och utbildning. Här behandlas även mer sällsynta och komplicerade åkommor. 
(Socialdepartementet, 2007) 

I Figur 3 nedan illustreras hur hälso- och sjukvården i Sverige är organiserad: 

 
Figur 3: Schematisk beskrivning av organisationen av hälso- och sjukvården i Sverige 
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2.2 Hälso- och sjukvården – inte som andra tjänstebranscher 
Hälso- och sjukvården är en sorts tjänstebransch och delar många av de attribut som kännetecknar 
just en service, men det finns även stora skillnader. Sjukvården är en kunskapsorganisation där stor 
del av verksamheten bygger på den utbildning, erfarenhet och kompetens som de anställda besitter 
(Bruzelius & Skärvad, 2004). Detta är inte ovanligt i tjänsteyrken men hälso- och sjukvården skiljer sig 
från dessa i och med den påverkan på människors liv och hälsa som verksamheten har. Denna 
servicesektor är därför i mångt och mycket styrd av lagfästa mål om god och jämlik vård efter behov. 
(Nyström & Sjöberg, 2007) 

Såväl Nyström och Sjöberg (2007) som Hallin och Siverbo (2003) menar att ytterligare en faktor som 
utmärker den svenska hälso- och sjukvården jämfört med andra sorters serviceorganisationer är den 
så kallade tredjepartsfinansieringen. Detta innebär att patienterna inte direkt betalar för de utförda 
tjänsterna, utan den huvudsakliga betalningen sker via en tredje part. Enligt Hallin och Siverbo (2003) 
finansieras närmare 80 % av hälso- och sjukvården i Sverige av offentliga medel genom ett 
försäkringsliknande finansieringssystem som hanterar de skillnader i vårdkostnader som finns mellan 
olika patienter. Det ekonomiska förhållandet mellan patient, vårdproducent och finansiär illustreras i 
Figur 4 nedan: 

 
Figur 4: Tredjepartsfinansiering (Hallin & Siverbo, 2003, s.41) 

I andra tjänstebranscher krävs inte heller det övergripande systemansvar som är ett måste inom 
hälso- och sjukvården då marknadskrafterna är satta ur spel. Detta hänger samman med att 
produktivitet inom sjukvården inte kan ses ur ett snävt perspektiv utan de lagfästa samhällsmålen 
måste beaktas. Målet är att alla medborgare ska ha tillgång till god vård. (Nyström & Sjöberg, 2007) 

2.3 Vårdköer – ett problem inom svensk hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården i Sverige har ett ansvar att erbjuda medborgarna god vård. Kvaliteten på 
vården är mycket hög i Sverige och problemen ligger snarare i tillgängligheten än i de medicinska 
behandlingarna. Nyström och Sjöberg (2007) menar att detta inte bara är ett problem inom landets 
gränser utan liknande problem finns även i de nordiska länderna samt i många länder på den 
europeiska kontinenten. Dock är skillnaden mellan goda medicinska resultat och långa väntetider 
extremt stor i just Sverige. I undersökningen Euro Health Consumer Index 2008 där europeiska länder 
rankas utifrån ett antal kriterier betonas det faktum att den svenska sjukvården hade slagits om 
topplaceringarna om det inte vore för den usla tillgängligheten som enligt rapporten dessutom ser ut 
att försämras (Björnberg & Uhlir, 2008).  
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2.3.1 Vad beror vårdköerna på? 
Vårdköer och väntetider grundar sig, precis som när orderstocken växer inom industrin, på obalans 
mellan tillgång och efterfrågan. Denna obalans beror på en rad olika faktorer som många är nära 
sammankopplade med hur sjukvårdssystemet i Sverige är organiserat och finansierat. Socialstyrelsen 
(2008a) påpekar dock att även om vårdköerna är ett tecken på brister och obalans är det även en 
följd av det positiva faktum att tröskeln till den svenska hälso- och sjukvården är låg när det gäller 
andra aspekter än väntetider. I Sverige är patientavgifterna, i form av egenavgifter, förhållandevis 
låga vilket ger fler medborgare möjlighet att söka den vård de behöver. 

2.3.1.1 Behovsfaktorer 
Anell (2004) säger att en faktor som påverkar behovet av hälso- och sjukvård är det faktum att den 
demografiska sammansättningen i Sverige går mot en allt större andel äldre medborgare. Med detta 
följer en ökad efterfrågan inom sjukvården då äldre generellt har ett större vårdbehov. Hallin och 
Siverbo (2003) menar att även utvecklingen av hälso- och sjukvård i stor utsträckning kan kopplas 
samman med den medicinska teknologin. Socialstyrelsen (2008a) utvecklar detta genom att säga att i 
och med att den medicinska utvecklingen går framåt och fler åkommor kan behandlas ökar 
efterfrågan på vård. Detta då patienter som tidigare inte kunde botas, utan vars behov snarare var av 
lindring och tröst, nu kan botas. Den medicinska utvecklingen innebär även att patienternas 
förväntningar ökar, vilket även det leder till en ökad efterfrågan.  

Andra faktorer som påverkar efterfrågan på hälso- och sjukvård är enligt Socialstyrelsen (2008a) en 
bristfällig tillgänglighet inom andra delar av omsorgen så som hemtjänst och äldrevård. Dessutom ger 
ett extensivt remitterande och otydliga prioriteringar ett ökat tryck på specialistvården. 

Slutligen är vårdköerna själva en orsak till ökade köer. Detta i och med att patienter som behöver 
vänta på behandling vissa gånger blir sämre under resans gång och då behöver mer omfattande vård, 
vilket kräver mer resurser. Detta är även ett bevis på att köerna i sig konsumerar resurser, inte 
endast på grund av sjukskrivningar utan även i form av administrering av köerna samt de resurser 
som krävs för att hantera de patientkontakter som uppstår under väntetiden (Strindhall et al, 2005). 

2.3.1.2 Utbudsfaktorer 
När det gäller utbudet av vård är det en förutsättning att resurser finns tillgängliga i det ögonblick 
som tjänsten efterfrågas. Socialstyrelsen (2008a) nämner i samband med detta att så kallade 
flaskhalsar, orsakade av brist på vårdplatser, olika typer av utrustning och nyckelpersonal, är 
begränsande när det gäller vårdutbudet. Just personal med rätt kompetens och då främst läkare är 
något som det i dag råder brist på, en utveckling som tyvärr tycks förvärras de närmaste åren (SCB, 
2009). Andra orsaker till det otillräckliga utbudet är enligt Socialstyrelsen (2008a) bristfällig hantering 
av remisser, felaktig användning av väntelistor, avsaknad av kunskap att analysera väntetider samt 
minskade resurser.  
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2.3.2 Den nationella vårdgarantin 
Vårdgarantin är ett vanligt sätt att försöka få bukt med väntetiderna inom vården. Det främsta syftet 
är att sätta en övre gräns för hur länge en patient ska behöva vänta på vård. Tillgängligheten inom 
vården har länge debatterats och setts som ett problem varpå en rad åtgärder vidtagits i hopp om att 
råda bot på problemet. Den första vårdgarantin infördes år 1992 efter en överenskommelse mellan 
staten och Landstingsförbundet att förkorta och jämna ut vårdköerna inom utvalda områden. 
Vårdgarantin har sedan dess utvecklats men den genomgående målsättningen har varit att erbjuda 
specialistvård inom tre månader. (Socialstyrelsen, 2008a) 

Vårdgarantin i sin nuvarande form infördes första november år 2005 och inkluderar all planerad vård 
inom landstingen (Socialdepartementet, 2007). Vårdgarantin innebär att landstingen ska erbjuda 
kontakt och planerad vård inom uppsatta tidsramar. De områden som täcks av garantin och de satta 
tidsramarna illustreras i Figur 5. Om ett landsting inte kan erbjuda vård inom dessa tidsramar ska 
landstinget hjälpa patienten att få vård i ett annat landsting inom den garanterade tiden. Landstinget 
ska i dessa fall även stå för de merkostnader som vård på annan ort innebär för patienten. (Lj, 2007)  

 
Figur 5: Den nationella vårdgarantins täckningsområde (omarbetad, Socialstyrelsen 2008a, s.27) 

Värt att notera gällande den nationella vårdgarantin är att en utveckling av garantin är aktuell. 
Dessutom har en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen föreslagit att en lagfästning ska 
införas, vilket även skulle innebära en skärpning av vissa tidsramar. Skulle detta bli verklighet är 
följden naturligtvis ännu högre krav på den svenska hälso- och sjukvården. (Socialdepartementet, 
2008) 
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2.4 Höglandssjukhuset 
Höglandssjukhuset är beläget i Eksjö och Nässjö och är en del av Höglandets sjukvårdsområde som i 
sin tur är ett av tre sjukvårdsområden inom Landstinget i Jönköpings län. Höglandets 
sjukvårdsområde inkluderar även primärvården i Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. 
Upptagningsområdet, som illustreras i Figur 6, har cirka 110 000 invånare. (Lj, 2008)  

 
Figur 6: Vårdenheter i Höglandets sjukvårdsområde (Lj, 2008) 

År 2007 genomfördes närmare 213 000 läkarbesök och drygt 8 100 operationer inom Höglandets 
sjukvårdsområde. Höglandssjukhuset är organiserat i 18 olika verksamhetsområden varav 15 är 
direkt involverade i den kliniska verksamheten där ett exempel är ortopedkliniken. Övriga tre är olika 
former av stödfunktioner så som medicinsk teknik och administration. (Lj, 2008) 

2.5 Hur arbetar Landstinget i Jönköpings län och Höglandets sjukvårdsområde 
med att förbättra sin verksamhet? 

Precis som tidigare nämnt är tillgängligheten ett generellt problem inom svensk hälso- och sjukvård 
och så även för Landstinget i Jönköpings län. Problemet är ett faktum som även ledningen inom 
landstinget är medveten om och det är en del av det förbättringsarbete som bedrivs på olika nivåer 
inom organisationen (Fernholm, 2009). Det har även skapats ett centrum för utveckling och 
förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård som kallas Qulturum. Qulturum arbetar 
med att utveckla kunskap kring förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvården genom 
ledarskap, patientsäkerhet, vårdflöden med mera. Även arbetssätt och metoder för utveckling och 
utvärdering inom strategiska förbättringsområden och ledarskap ligger inom centrets verksamhet. 
(Qulturum, 2008) 

2.5.1 Mikrosystem 
Qulturum (2009) har bland annat arbetat fram att man inom Landstinget i Jönköpings län ska jobba 
efter kundorienterings- och teamidén mikrosystem. Ett mikrosystem är, i denna kontext, den enhet, 
inklusive IT-stöd, som finns kring en patient. Målet är att skapa största möjliga värde för patienten. 
Detta tankesätt innebär bland annat att man jobbar med utgångspunkten att vägen är målet, med 
frågeställningar som ”…visar vägen på den ständigt pågående resan” (Qulturum, 2009, s.5). 
Frågeställningar har i sin tur brutits ned för att förtydliga vad dem innebär samt försetts med förslag 
ur den verktygslåda där landstinget samlat tankar, metoder och tillvägagångssätt som ska användas 
för utforskning och utveckling av mikrosystem. De metoder och verktyg som presenteras är således i 
mångt och mycket anpassade till sjukvården och fokus ligger som sagt på att skapa värde för 
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patienten. Dock är en stor del av verktygslådans innehåll hämtat från industriella filosofier som 
exempelvis Lean Production. Bland annat behandlas 5 s, pdsa-cykler, fiskbensdiagram och sju typer 
av slöseri. (Qulturum, 2009) 

En del av Landstinget i Jönköpings läns förbättringsarbete är dessutom att byta datasystem, en 
process som är påbörjad. Det nya systemet Cosmic implementeras successivt för sjukhusets olika 
kliniker och för ortopedkliniken tros övergången ske år 2011. (Lewenhaupt, 2009) 

2.5.2 Bra mottagning 
Inom Landstinget i Jönköpings län är tillgängligheten en av de saker som man jobbar mycket med och 
Qulturum har bland annat tagit fram en handbok i tillgänglighet där olika orsaker till dålig 
tillgänglighet och långa väntetider diskuteras. Programmet som handboken utgår från kallas Bra 
Mottagning och inkluderar information om vad som ska erbjudas och hur detta ska uppnås. Syftet 
med Bra Mottagning är först och främst att tillgängligheten ska förbättras för samtliga patienter 
samt att utveckla tvärprofessionella metoder för att bättre ta till vara varandras resurser. I samband 
med detta nämns det som kallas avancerad tillgänglighet vilket innebär att patienter ska erbjudas en 
tid till specialistvården inom en till två veckor.  (Strindhall et al, 2005)  

För att uppnå avancerad tillgänglighet har Bra Mottagning satt upp fyra steg. Det första steget är att 
öka kapaciteten vilket ska ske genom bland annat ett effektivare flöde. Minska efterfrågan är det 
andra steget och går ut på att effektivisera besöken, förbättra kontinuiteten med mera. Steg nummer 
tre är att hantera variationer genom att utarbeta reservplaner och det fjärde och sista steget är att 
arbeta bort ryggsäcken, det vill säga jobba bort de rådande vårdköerna. Det senare ska uppnås 
genom att öka antalet besök under en begränsad period och rensa i väntelistorna. Samtliga av dessa 
steg presenteras mer ingående i handboken där även tips till hur stegen ska genomföras presenteras 
samt hur mätningar av resultaten kan genomföras. (Strindhall et al, 2005) 

2.5.3 Förbättringsarbetet på ortopedkliniken 
Inom Landstinget i Jönköping län utgår mycket av förbättringsarbetet, som tidigare nämnt, från idén 
om mikrosystem. Även delar av personalen på ortopedkliniken har utbildats inom detta område och 
bland annat har en arbetsgrupp tillsatts för att förbättra situationen kring ronden på klinikens 
vårdavdelning. Tidigare var just ronden en aktivitet som skapade frustration. Således beslutades att 
detta var ett bra första område att angripa med de verktyg och tanksätt som finns inom 
mikrosystemprogrammet. (Lewenhaupt, 2009) 

För att angripa problemen med rondarbetet tillsattes en tvärfunktionell grupp innehållande en 
läkare, en sjuksköterska, en undersköterska, en arbetsterapeut, en sjukgymnast, en 
vårdadministratör, klinikens administrativa chef samt avdelningens vårdenhetschef. Detta kan även 
knytas till det som mikrosystemet står för att samtliga personer som är delaktiga i en process kring 
patienten ska vara delaktiga. Just delaktighet är något som Lewenhaupt (2009) poängterar är viktigt i 
förändringssammanhang. Hon fortsätter med att berätta att en fördel med en tvärprofessionell 
arbetsgrupp är att hela processen kring patienten belyses samt att samtliga yrkesgrupper som 
påverkas av de beslut som tas under ronden inkluderas. En idé som har kommit upp i samband med 
arbetsgruppens möten och har anknytning till detta behandlar huruvida undersökerskorna ska delta 
under ronden, vilket de inte gör idag. Detta skulle kunna vara en fördel då undersköterskorna ofta 
har en god insyn i patientens allmäntillstånd i och med den kontinuerliga kontakten som sker dem 
emellan, en insyn som kan vara betydelsefull för den fortsatta behandlingen. (Lewenhaupt, 2009)  
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3 Ortopedkliniken 
Nedan följer en beskrivning av ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset, dess verksamhet och 
organisation samt en generell beskrivning av de olika typer av patientflöden som förekommer. 
Dessutom kommer av personalen upplevda problemområden presenteras. 

3.1 Verksamhet och organisation 
Ortopedkliniken tar hand om samtliga extremitets-, rygg- och skallskadefall. Den medicinska 
verksamheten är fördelad till fyra huvudsakliga enheter: akutmottagning, mottagning, vårdavdelning 
och operation. 70 % av intagningarna är akuta och den största patientgruppen är äldre personer, 
vilka dessutom förbrukar flest vårddagar (Lj, 2009).  

Ortopedläkarnas tid fördelas mellan ovanstående fyra enheter men de har även andra uppgifter så 
som utbildning och administrativa göromål.  I dagsläget bemannas ortopedkliniken av 14 läkare samt 
ett antal AT-läkare. Utav dessa 14 är fem överläkare, två specialister, fem ST-läkare samt två 
vikarierande underläkare. Arbetsschemat för läkarna är komplext och måste beakta såväl de fyra 
huvudenheterna som kringaktiviteterna. Dessutom måste schemat ta hänsyn till läkarnas 
kompetensnivåer samt expertisområden och det joursystem som syftar till att säkerställa att en mer 
erfaren läkare finns tillgänglig vid frågor från AT-läkare eller vid svårare fall. (Lewenhaupt, 2009; 
Landbring, 2009; Sandberg, 2009) 

I Figur 7 illustreras hur ortopedkliniken är organiserad. Ortopedkliniken tillämpar vad de kallar delat 
ledarskap, vilket innebär att ledningen av kliniken delas upp i en administrativ del och en 
verksamhetsdel (Lewenhaupt, 2009). Verksamhetschefen, Daniel Wärnsberg, har det yttersta 
ansvaret och är dessutom chef över läkarna som i sin tur har en inbördes hierarki utefter erfarenhet 
och kompetensnivå. Under den administrativa chefen, Lena Lewenhaupt, finns tre huvudområden: 
mottagningen, vårdavdelningen samt skriv- och arkivfunktionen. För var och en av dessa områden 
finns en chef som ansvarar för övrig vårdpersonal inklusive personer på mer administrativa poster, så 
som exempelvis operationskoordinatorn och läkarsekreterare. (Sandberg, 2009) 

 
Figur 7: Organisationen på ortopedkliniken 

Verksamheten på mottagningen och vårdavdelningen sker helt och hållet i egen regi, vilket innebär 
att all personal är anställd av kliniken (Lewenhaupt, 2009). På ortopedklinikens vårdavdelning vårdas 
inneliggande patienter exempelvis i samband med större operationer så som höft- och knäplastiker. 
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Avdelningen har 35 vårdplatser varav två även kan användas av barn (Fransson, 2009). 
Mottagningsverksamheten inkluderar nybesök från patienter som exempelvis remitterats från 
primärvården samt återbesök av patienter som antingen vårdats på akutmottagningen eller 
vårdavdelningen, alternativt besökt mottagningen tidigare. Till de funktioner som bedrivs helt i egen 
regi hör dessutom skriv- och arkivfunktionen, vilken inkluderar läkarsekreterare och övrig 
administrativ personal. Hit hör även tidsbokningen som ansvarar för att planera in och kalla patienter 
till besök på mottagningen (Dolk, 2009).  

När det gäller operationsavdelningen och akutmottagningen är personalen, bortsett från läkarna, 
anställda av respektive avdelning vilket innebär att de är gemensamma resurser som ortopedkliniken 
delar med sjukhusets övriga kliniker. Detta gäller även exempelvis undersökningsrum på akuten och 
anestesipersonal på operation. På Höglandssjukhuset i Eksjö finns två operationssalar vikta åt 
ortopedklinikens verksamhet samt en sal för akuta ortopedipatienter (Palm, 2009). Ytterligare en 
resurs som är gemensam för sjukhusets samtliga kliniker är radiologen där dock ett antal tider varje 
dag är reserverade till ortopeden (Ragnarsson, 2009). (Landbring, 2009; Sandberg, 2009) 

3.2 Patientflöden 
På ortopedkliniken behandlas dels patienter som kommer in akut, dels patienter inom den elektiva 
vården. Beroende på om besöket är planerat eller inte samt det vårdbehov som patienten har, kan 
flödet se olika ut. Nedan följer översiktliga beskrivningar för de två patientgrupperna samt de 
generella flöden som finns inom respektive grupp. Värt att notera är att i och med att det rör sig om 
människor som reagerar olika på olika ingrepp och behandlingar kan flödet skilja för vissa patienter. 
Informationen nedan kommer från Landbring (2009) samt Sandberg (2009) om inget annat anges. 

3.2.1 Akutpatienter 
En patient som skadat sig akut kommer in, antingen på egen hand eller med ambulans, till 
akutmottagningen. Patienten skrivs in och en första bedömning görs av tillståndet och den aktuella 
skadan av den ortopedläkare som tjänstgör på akuten. Efter bedömningen tas beslut om eventuell 
röntgen eller annan åtgärd. Generellt sett kan man säga att det är här som flödet för akutpatienter 
går isär, dels finns de patienter som efter åtgärd kan gå hem samma dag, dels de som måste bli 
inlagda på vårdavdelningen. I Figur 8 nedan visas en schematisk bild över flödet för akutpatienterna.  

 
Figur 8: Flödet för akutpatienter 
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Såväl de patienter som kan gå hem samma dag som de som blir inlagda i samband med besöket på 
akutmottagningen kan behöva komma på återbesök, exempelvis kan en fraktur behöva kontrolleras 
en vecka efter gipsning. Återbesöket sker i allmänhet på klinikens mottagning efter kallelse via 
tidsbokningen. Inför många av dessa återbesök måste patienten röntgas innan patienten träffar 
läkaren, för att exempelvis se att en fraktur läker på rätt sätt. Detta innebär att patienten dessutom 
behöver en tid hos radiologen, något som även det ombesörjs av ortopedklinikens tidsbokning. 

3.2.2 Elektiva patienter 
Elektiva patienter är de patienter som hör till den planerade vården och som startar flödet på 
ortopedkliniken via ett nybesök på mottagningen. Initieringen till nybesöket sker vanligtvis genom en 
remiss från primärvården. Remissen granskas av en överläkare på ortopedkliniken för att se om all 
nödvändig information inkluderats och om lämpliga åtgärder först provats av den remitterande 
vårdenheten, om inte returneras remissen. Det görs även en prioritering av remissen, samt en 
bedömning av huruvida patientens vårdbehov kräver en specialist eller om en ST-läkare kan träffa 
patienten och hur lång tid besöket kan beräknas ta. Detta ligger till grund för tidsbokningen vid 
inbokning och kallelse av patienter. 

När det är dags för besök kommer patienten till mottagningen där denne blir undersökt och läkaren 
fattar beslut om eventuell åtgärd. Här kan tre olika flöden urskiljas beroende på vilken typ av åtgärd 
läkaren anser vara bäst: patienter som behöver genomgå dagkirurgi som exempelvis en artroskopi, 
patienter som kräver operation inom sluten vården till exempel en höftplastik eller patienter där 
andra åtgärder är aktuella så som kortisonsprutor eller sjukgymnastik. I Figur 9 visas en schematisk 
bild över de flöden som patienterna inom den elektiva vården utgör. 

 
Figur 9: Flödet för elektiva patienter 

De patienter som endast behöver enklare ingrepp kommer som sagt att genomgå dagkirurgi. När 
beslutet fattas skickas en operationsanmälan till operationskoordinatorn som i samråd med den 
aktuella läkaren bokar in en operationstid. På operationsdagens morgon går patienten själv direkt till 
operationsavdelningen och efter att patienten piggnat till efter operationen skriver läkaren ut 
patienten direkt från uppvakningsavdelningen. 
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Om beslut tas att operation inom sluten vården är aktuell tas alla nödvändiga prover redan på 
mottagningen och en operationsanmälan samt en anmälan om sluten vård lämnas till 
operationskoordinatorn som, precis som med dagkirurgipatienterna, bokar tid för operation i samråd 
med den aktuella läkaren. Dagen innan operation, eller i vissa fall samma dag som operationen, 
anländer patienten till ortopedklinikens vårdavdelning och skrivs in där. En vecka innan har dock ett 
inskrivningssamtal samt förberedande samtal inför operationen med såväl en ortopedläkare som en 
anestesiläkare förts för att säkerställa att patienten fortfarande vill och kan genomgå det aktuella 
ingreppet (Fransson, 2009). Dagen för operation förbereds patienten på avdelningen innan denna 
förs till operation. Operationer inom sluten vården är ofta större ingrepp vilket medför att 
patienterna vaknar upp på intensivvårdsavdelningen innan återfärd till vårdavdelningen sker. I 
genomsnitt innebär en höftplastik fem vårddagar på avdelningen 

Förutom patienter som ska opereras kan beslut tas om andra åtgärder, så som behandling med 
kortisonsprutor eller sjukgymnastik. Det kan även tänkas att patienten inte kan hjälpas av en 
ortopedläkare. Oavsett vilket beslut som fattas och vilken åtgärd som genomförs kan patienten 
behöva komma på återbesök till mottagningen, något som vanligtvis administreras av tidsbokningen. 

3.3 Upplevda problemområden 
Under de intervjuer som har genomförts under förstudien har ett antal problemområden kunnat 
utrönas. Dessa presenteras kortfattat nedan för att sedan kunna ligga till grund för den syntetisering 
och innehållsprecisering som följer i kapitel 5 Uppgiftsprecisering.  

3.3.1 Mottagningens tillgänglighet 
Ett problem som nämnts är klinikens tillgänglighet, något som även legat till grund för denna 
undersökning (Fernholm, 2009). En stor del av detta problem grundade sig i att ortopeden och 
kirurgen tidigare var en gemensam klinik som delade på exempelvis mottagningar. Detta påverkade 
tillgängligheten och köerna i och med att ortopeden vissa månader fick färre mottagningstider. 
Situationen har dock förbättrats betydligt sedan ortopeden blev en egen klinik och antalet väntande 
till nybesök har minskat dramatiskt (Landbring, 2009). Ett ökat antal nybesök leder dock ofta till en 
ökad operationskö, vilket det även finns vissa tecken på i den statistik som kliniken för 
(Ortopedkliniken, 2009a).  

Det stora problemområdet som framkommit i intervjuer är dock inte köerna till nybesök utan 
planeringen av och rutinerna kring återbesök på mottagningen. Ortopedklinikens administrativa chef 
Lena Lewenhaupt (2009) menar att det är just de korta återbesöken, som exempelvis kan vara en 
frakturkontroll en vecka efter att olyckan har skett, som är svåra att planera in. Detta då det är en 
balansgång hur många tider på mottagningen som ska lämnas fria till detta ändamål, något som i 
sådana fall sker på bekostnad av antalet nybesök. Skulle för många tider lämnas kan det hända att 
det finns tomma tider på mottagningen medan om för få tider lämnas är risken att de i stället inte 
räcker till. Även Sandberg (2009) och Landbring (2009), som båda arbetar på mottagningen, tar upp 
detta problem och nämner dessutom att situationen blir än mer komplex i och med att många av de 
patienter som ska på återbesök dessutom behöver röntgas i samband med detta.  

Dolk (2009), assistent på tidsbokningen, menar att en faktor som påverkar tidsbokningen av 
återbesök är att det endast avsätts 15 minuter till återbesöken vilket inte är tillräckligt för ett 
nybesök varpå de outnyttjade återbesökstiderna inte kan fyllas med nybesökspatienter. I samband 
med detta nämner Dolk dessutom att det kan vara svårt att få kontakt med patienter som skulle 
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kunna fylla eventuella luckor. Detta på grund av bristande kontaktuppgifter eller avsaknad av 
mobiltelefonnummer på remisserna. Det senare är något som även Cederberg (2009), som arbetar 
på tidsbokningen, instämmer i och menar att det dessutom kan vara svårt att hinna fylla luckor då 
det saknas tid för att leta rätt på patienter.  

3.3.2 Användandet av jourläkare som lösning på återbesöksproblemen 
Lewenhaupt (2009) säger att läkare som har jour i dagsläget används som lösning på problemet med 
de korta återbesöken, vilket är något som bör undvikas. Att jouren använder sin tid till återbesök är 
även något som Landbring (2009) menar är ett problem då de patienterna som läkarna själva bokar 
in då de har jour inte syns i återbesöksstatistiken. ST-läkare Emil Kilander (2009) menar att enda 
möjligheten att som läkare säkerställa att själv få träffa patienten för ett återbesök är att själv titta i 
schemat och planera in det på jourtid. Detta gäller speciellt när en underläkare vill träffa en patient 
tillsammans med en överläkare. Orsaken är att läkarna inte har tillgång till tidsbokningsschemat och 
således inte kan boka in tiden under mottagningstid. Att jourläkare har inbokade återbesök är något 
som nämns av såväl Asp (2009), verksamhetschefen på akutmottagningen, och Cederberg (2009) 
som arbetar på ortopedklinikens tidsbokning. Asp (2009) menar att då problemen med återbesöken 
var som värst fanns en överenskommelse mellan ortopeden och akuten att patienterna fick komma 
på återbesök på akuten. En lösning som ofta innebar långa väntetider för patienterna då 
mellanjouren och dagbakjouren sällan var på plats på avtalad tid på grund av akuta händelser. Även 
Larsson (2009), som arbetat som undersköterska på akuten, berättar att denna lösning innebar att 
personalen ofta fick lägga tid på att leta rätt på jourläkaren och att patienten fick vänta. Cederberg 
(2009) menar att det huvudsakligen finns två anledningar till att läkare har återbesök inbokade under 
jourtid. Dels vill läkarna själva träffa patienten på en specifik tid och inte kan planera in detta under 
mottagningstid, dels att återbesökstiderna inte räcker till varpå tidsbokningen kallar patienter till 
dessa tillfällen. 

3.3.3 Rutiner och standarder kring återbesöken 
Sandberg (2009) och Landbring (2009) menar att det saknas riktlinjer för vilka patienter som bör 
kallas till återbesök och vilka som kan skickas hem med uppmaningen att höra av sig vid eventuella 
frågor. De menar vidare att det, i brist på riktlinjer, är upp till varje läkare att själv göra en bedömning 
vilket leder till att patienter som inte behöver återbesök ändå kallas då vissa läkare ”har svårt att 
släppa sina patienter”. Onödiga återbesök är något som även Fransson (2009) tar upp som ett 
problem och håller med om att det saknas ordentliga riktlinjer och att övrig personal så som AT-
läkare och sjuksköterskor kanske borde ifrågasätta återbesöken i större utsträckning.  

När det gäller längden på besöken menar Landbring (2009) och Sandberg (2009) dessutom att det 
kan vara ont om tid för läkarna att hinna med alla de moment som ska utföras på den utsatta tiden. 
Detta är något som ST-läkare Peter Tillander (2009) instämmer i och berättar vidare att under ett 20 
minuter långt nybesök ska läkaren hinna sätta sig in i journalen och eventuella röntgenbilder, träffa 
patienten och undersöka denna och svara på eventuella frågor, diktera samt skriva eventuella 
sjukskrivningsintyg och recept. Sandberg (2009) betonar att då det rör sig om människor varierar 
behovet av tid med läkaren då vissa kräver mer tröst och tillsyn än andra. Att läkarna i vissa fall skulle 
vilja ha mer tid avsatt till patienten visas även av den undersökning som klinikens ledning genomfört 
bland läkarna, där det framkommer att stor andel av läkarna skulle vilja ha mer tid till respektive 
nybesök (Ortopedkliniken, 2008). 
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3.3.4 Övriga problem 
Avdelningens vårdenhetschef Annika Fransson (2009) menar att det stundtals är ett problem att nya 
läkare inte har någon bredvidgång så som exempelvis sköterskorna har. Detta i kombination med att 
det inte alltid finns tillgång till en mer erfaren läkare på exempelvis vårdavdelningen leder till viss 
osäkerhet och läkarna vänder sig då ofta till övrig personal för stöttning. Liknande problem nämns 
även av Sandberg (2009) som menar att det kan vara svårt för en mindre erfaren läkare att hinna 
rådfråga en kollega under mottagningen då läkarnas mottagningsschema är så pass pressat. Detta 
kan även kopplas till det faktum att en ny läkare har lika många patienter inbokade som en erfaren 
(Kilander, 2009). Att det är önskvärt att underläkarna har mottagning parallellt med en överläkare 
där utrymme för frågor lämnas är även något som återspeglas i de enkätsvar som lämnats av 
klinikens läkare (Ortopedkliniken, 2008). Cederberg (2009) menar att planeringen av mottagningen 
inte anpassas efter läkarnas erfarenhetsnivå annat än de första veckorna när varje besök planeras ta 
längre tid. Hon säger vidare att det varierar hur mycket stöd en ny läkare behöver men att det med 
hänsyn till vårdköerna inte finns utrymme för längre inlärningsperioder. 

Cederberg (2009) menar att det finns en problematik kring de telefontider som vissa patienter ska ha 
med läkarna. Dessa ska bokas in under den tid som finns avsatt till administrativt arbete för läkarna. 
Hon menar dock att det är mycket varierande i vilken utsträckning som läkarna rapporterar om 
tillgängliga tider och dessutom händer att de avtalade tiderna glöms bort. Värt att notera i samband 
med detta är dessutom att underläkarna inte har tid avsatt för administration, vilket inte innebär att 
deras patienter inte behöver telefontider. Detta leder till att samtalen får tas när tillfälle ges, vilket 
kan leda till att patienten får vänta. ST-läkare Emil Kilander (2009) menar att då inte utrymme finns 
för att exempelvis konsultera mer erfarna läkare kan besked till patienter även behövas skjutas upp 
på grund av detta. Kilander berättar att det inte är ovanligt att administrativt arbete får vänta och 
övertid krävs för att jobba ikapp. 
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4 Referensram 
För att kunna precisera uppgiften och bryta ner syftet är en referensram inte bara en stor hjälp utan 
även ett krav. Denna hjälper även till att underbygga de analyser och resultat som undersökningen 
leder fram till. Kapitlet inleds med en översikt över referensramens uppbyggnad och efterföljs av 
avsnitt som behandlar teoriområden så som logistik i serviceorganisationer, effektivitet och 
produktivitet inom hälso- och sjukvård, processteori samt förbättringsmetoder för ett effektivare 
arbetssätt och flöde vilket inkluderar bland annat Lean Production och produktionsstyrning.  

4.1 Referensramens uppbyggnad 
Undersökningens syfte är som sagt att ge rekommendationer kring hur ortopedkliniken vid 
Höglandssjukhuset kan effektivisera utnyttjandet av resurser för att öka tillgängligheten för sina 
patienter. För att angripa problemet har vi valt att utgå från syftet och kommer att inleda med att 
behandla teori kring logistik inom serviceorganisationer i allmänhet och hälso- och sjukvården i 
synnerhet. Från det fortsätts det med att ta upp vad effektivitet och produktivitet inom hälso- och 
sjukvård är. Därefter behandlas olika metoder att öka tillgängligheten, vilket resulterar i två 
huvudsakliga block. Det första blocket behandlar olika metoder och teorier kring hur arbete och 
flöden kan effektiviseras. De utvalda metoderna är i mångt och mycket hämtade från industrin varpå 
de anpassas till hälso- och sjukvården. Valet av metoder baseras på vilka som enligt teorin visat sig 
vara mest vanligt förekommande. Block nummer två, planering och produktionsstyrning, ser till olika 
teorier som rör hur patientflöden och liknande kan förbättras med hjälp av förbättrad planering och 
produktionsstyrning. De båda blocken samt blocket öka tillgängligheten är dessutom kopplat till ett 
övergripande ramverk som behandlar processteori. Processteori är ett område som krävs för att i ett 
senare skede kunna applicera de olika metoderna och teorierna mer operativt. Avslutningsvis 
behandlas teori angående de IT-lösningar som kan vara lämpliga att använda som stöd och 
hjälpmedel i arbetet inom hälso- och sjukvården. I Figur 10 nedan visas en översiktlig illustration över 
referensramens uppbyggnad. 

 
Figur 10: Illustration av referensramens uppbyggnad 
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4.2 Logistik inom serviceorganisationer i allmänhet och hälso- och sjukvård i 
synnerhet 

Precis som tidigare nämnt skiljer sig hälso- och sjukvården i många avseenden från 
andra serviceorganisationer, men det finns även likheter. Om vård likställs med en 
service kan bland annat följande utmärkande egenskaper konstateras: leverans och 
konsumtion sker samtidigt, kunden deltar själv i produktionen och tjänsten kan inte 
säljas vidare. Andra vanliga kännetecken för en tjänst är oförmågan att lagras, att 

serviceproduktion är människointensiv samt att tjänster ofta är abstrakta. (Edgren, 1991)  

Men det råder även en del viktiga skillnader i förutsättningar mellan hälso- och sjukvården och andra 
tjänsteföretag. En sådan faktor är att det inom hälso- och sjukvården rör sig om människors liv och 
hälsa. Det är därför av stor vikt att kvalitet, precision och säkerhet uppfyller de högt ställda kraven. 
Ytterligare en stor skillnad är det faktum att vården finansieras av offentliga medel. Detta leder till att 
det inte bara ställs krav på en hög kvalitet utan även på en hög effektivitet på en övergripande 
systemnivå. (Nyström & Sjöberg, 2007) 

Nyström och Sjöberg (2007) menar att det även finns andra skillnader mellan hälso- och sjukvården 
och andra servicebranscher av komplex art. En sådan skillnad är att är att det inom sjukvården ofta 
fokuseras på kostnaden som följer den medicinsk-tekniska utvecklingen snarare än den 
värdeskapande effekten. Även kundbegreppet kan anses svagt då produktivitet inte mäts i utförda 
tjänsters totala resultat utan fokus ligger på isolerade insatser. Om detta synsätt anammas är det 
labbtester, operationer och läkarbesök som produceras snarare än läkta sår och ökad rörlighet. 

Om vi bortser från dessa olikheter kan hälso- och sjukvården ändå anses vara en serviceorganisation, 
varpå det är viktigt att klargöra vad logistik är i ett sådant fall. Fölster et al (2003, s.52) menar att 
”logistik inom hälso- och sjukvård handlar om att på kortast möjliga tid få en patient 
färdigbehandlad, från sjukdomsupptäckt via behandling till rehabilitering och medicinering”. Detta 
anser författarna bör ske genom att resurser används effektivt och att patienten får rätt behandling, 
på rätt nivå utan onödig väntetid. Detta resonemang stödjer dessutom referensramens strukturella 
uppbyggnad där fokus dels ligger på effektivt användande av resurser, dels på ett förbättrat flöde. En 
definition av vårdlogistik som i stor utsträckning påverkat vilka teoriområden som behandlas i 
referensramens övriga delar är Arvidssons (2007, s.15): 

”Vårdlogistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och 
kontrollera alla aktiviteter på patientens väg från vårdbegäran till avslutat 
vårdåtagande för att tillfredsställa patientens vårdbehov och önskemål. 
Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att patientens 
vårdkedja skall fungera.”   
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4.3 Effektivitet och produktivitet inom hälso- och sjukvård 
En viktig del i att förändra och förbättra en verksamhet är att kunna mäta de resultat 
som uppnås. Ett sätt att mäta, och som även inkluderats i den aktuella studiens 
syfte, är effektivitet, vilket även nämns i Arvidssons (2009) definition av vårdlogistik 
som presenterats tidigare. Olhager (2000) menar att effektivitet är ett begrepp som 
består av två delar: inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet handlar om att göra 
saker rätt och brukar ofta likställas med produktivitet eller kostnadseffektivitet. 

Nyström och Sjöberg (2007) menar att produktivitet är förhållandet mellan input och output medan 
yttre effektivitet (härefter benämnt effektivitet) är det resultat som uppstår då prestationerna 
utförts. Effektivitet är således att göra rätt saker. Enligt Nyström och Sjöberg är effektivitet inom 
hälso- och sjukvården hur insatta resurser bidrar till bättre hälsa och återhämtning hos patienterna, 
något som ofta är svårt att mäta. 

Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att hitta en balans mellan produktivitet och effektivitet. 
Nyström och Sjöberg (2007) menar att en ökning av produktiviteten kan få konsekvenser på 
effektiviteten då kvaliteten på vården försämras. Fölster et al (2003) exemplifierar detta med att säga 
att en ortoped som genomför fem höftledsoperationer anses produktivare än en ortoped som bara 
utför två. Den synen tar inte hänsyn till om de två operationerna var svårare fall eller huruvida den så 
kallade produktiva ortopedens patienter kunde gå utan smärtor efteråt. Nyström och Sjöberg (2007) 
menar att ett alternativ till att fokusera på antalet utförda aktiviteter istället skulle kunna vara att 
mäta hur mycket värde som de insatta resurserna skapar. Detta är något som författarna menar att 
Landstinget i Jönköpings län har kommit långt med.  

4.4 Processteori 
Organisationer byggs upp av processer som i sin tur består av olika subprocesser. Allt 
arbete som sker inom organisationen kan kopplas till dessa processer och uträttas 
genom olika aktiviteter. Enligt Melan (1995) måste det studerade systemets gränser 
identifieras för att kunna definiera en verksamhets processer. Oskarsson et al (2006) 
menar att begreppet process har blivit ett sorts modeord som används utan att 
användarna vet den egentliga innebörden. Samma författare (s. 54) presenterar i 

samband med detta en rad krav som ska uppfyllas om det rör sig om en process: 

• ”En process är en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt 
slut  

• En process är både planerad och repetitiv  

• Det finns tydliga mål för processen, en beskrivning av vilka steg som 
ingår samt vilka resultat som förväntas  

• En process omfattar flera aktiviteter, oftast både administrativa och 
operativa, och är funktionsöverskridande”  

Bergman och Klefsjö (2002) har liknande krav på en process men kompletterar dessutom med att en 
process även är värdeskapande och att processer finns till för att tillfredsställa en kund, oavsett om 
kunden finns längs förädlingskedjan eller är den slutgiltiga kunden. Detta är resonemang som 
Bruzelius och Skärvad (2004) håller med om. Thor (2002) menar att en process inom sjukvården 
utgörs av den serie aktiviteter som utförs i syfte att ta hand om patienten. Han exemplifierar detta 
med att säga att processen för en höftfrakturspatient involverar samtliga aktiviteter från första 
omhändertagandet på akutmottagningen via röntgen och operation till färdig rehabilitering. 
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När man talar om processteori kan det vara viktigt att poängtera att det finns en tydlig skillnad 
mellan processer och flöden, trots att dessa begrepp tenderar att användas som synonymer 
(Oskarsson et al, 2006). Om några av de krav som satts upp ovan inte uppfylls rör det sig inte om en 
process utan snarare om ett flöde. Principerna för process- respektive flödesorientering är dock 
likartade med vissa undantag gällande de förbättringsmetoder som används i respektive synsätt 
(Jonsson & Larsson, 2008). 

4.4.1 Processkartläggning 
Processer kan definieras på flera olika sätt men en övergripande metod är att likna en process vid en 
svart låda där processen förses med ett inflöde och omvandlar detta till ett mätbart resultat. 
Anupindi et al (2006) menar att för att kunna utvärdera och förbättra ett företags processer måste 
dessa kartläggas, något som sker i en så kallad process- eller flödeskartläggning. Detta är något som 
Thor (2002) menar gäller även inom hälso- och sjukvården, vilket återspeglas i påståendet att det är 
nödvändigt att utgå från verksamhetens vårdprocesser för att kunna identifiera 
förbättringsområden. 

Anupindi et al (2006) menar att en kartläggning kan ske på olika nivåer och vilken nivå som är lämplig 
avgörs av syftet med undersökningen. Det kan exempelvis vara en fördel att först kartlägga den 
övergripande strukturen innan en mer detaljerad undersökning genomförs. Vidare säger författarna 
att nedanstående fem element karaktäriserar en process struktur och de kan även ses som steg i en 
processkartläggning. Dessa steg överensstämmer i stort även med det som enligt Bergman och 
Klefsjö (2002) menar karaktäriserar en process. 

In- och utflöde 
Processgränserna bestäms av in- respektive utflödet. Det kan röra sig om råvaror som går in i en 
process och ger produkter i utbyte. Om detta översätts till serviceindustrin är en kund input och en 
nöjdare kund output. (Anupindi et al, 2006)  

Flödesenhet 
Anupindi et al (2006) menar att varje process har en ingående respektive en övergripande 
flödesenhet som måste identifieras respektive definieras för bestämmande av processens 
flödeshastighet. Att ha en flödesenhet är viktigt för att på ett strukturerat sätt kunna mäta 
processens effektivitet och förbättra den.  

Aktivitetsnätverk och resurser 
Oskarsson et al (2006) menar att en process är uppbyggd av ett antal olika aktiviteter. Anupindi et al 
(2006) utvecklar detta med att säga att aktiviteterna utgör ett aktivitetsnätverk, något som är en 
central del i en kartläggning.  Aktiviteter kan, enligt Olhager (2000), klassas som antingen 
värdeskapande eller icke-värdeskapande, båda vilka är nödvändiga. Antalet icke-värdeskapande 
aktiviteter bör dock i största möjliga mån minimeras.  Vid utförandet av aktiviteter förbrukas 
resurser, vilket kan vara kapital, utrustning eller olika typer av arbetskraft (Anupindi et al, 2006). 

Informationsstruktur 
En process informationsstruktur är, trots sin abstrakta karaktär, en mycket viktig del av helheten. 
Denna del av kartläggningen åsyftar att utreda vilken information som krävs för att vissa steg ska 
kunna tas samt vilken information som finns tillgänglig i de olika processtegen. (Anupindi et al, 2006) 
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När alla dessa steg är genomförda bör utredarna ha en god inblick i de processer som kartlagts samt 
processernas flöden och medföljande resultat.  Processkartläggningar redovisas ofta grafiskt där 
aktiviteterna illustreras i nätverk med en riktning och beroenden mellan aktiviteterna (Anupindi et al, 
2006; Oskarsson et al, 2006).  

4.4.2 Processorientering 
En process- eller flödesorienterad organisation arbetar utifrån den process eller det flöde som är 
kopplat till en särskild kund eller produkt och försöker optimera detta snarare än att optimera 
enskilda funktioner. Processorienterade företag har enligt Bruzelius och Skärvad (2004) en mer 
horisontell och teambaserad struktur. Processorientering är dessutom ett vanligt förekommande 
moment i Total Quality Management som behandlas i ett senare avsnitt. 

Fölster et al (2003) säger att hälso- och sjukvården i Sverige arbetar funktionellt där varje enhet 
arbetar för sig och har sina egna köer. Denna åsikt delas även av Fillingham (2007). Precis som inom 
industrin kan ett flödesorienterat synsätt, där flödet är fokuserat kring patienten, leda till minskade 
genomloppstider och således kortare köer. Att problemet med köer och långa väntetider skulle 
kunna förbättras genom ett förbättrat flöde är något som även Haraden och Resar (2004) håller med 
om. Anupindi et al (2006) menar att flöden kan snabbas upp på två sätt, antingen genom att minska 
arbetsbelastningen på den kritiska vägen eller genom att flytta arbete från den kritiska vägen till en 
annan del av flödet. Den kritiska vägen är den väg i processen som inte kan försenas utan att det 
påverkar det övriga flödet. Detta innebär att för att få ett smidigt patientflöde måste utbud och 
efterfrågan matchas, vilket innebär att processer måste ses över och eventuellt förändras. Det räcker 
således inte att tillsätta mer resurser, de måste även användas på rätt sätt. Att lösningen inte är 
skjuta till mer resurser är även något som Haraden och Resar (2004) poängterar och säger att fokus 
istället borde ligga på att förbättra flödet. 

Fillingham (2007) menar på att den enda personen som ser behandlingsprocessen från början till slut 
är patienten. Greenfield et al (1985) anser att det är till fördel om patienten är delaktig i 
vårdprocessen, då en delaktig patient skaffar sig god kunskap för att själv kunna behandla sin 
åkomma på bästa sätt. Detta stöds av såväl Socialstyrelsen (2006) som Enthoven och Vorhaus (1997) 
som menar att aktivt patientdeltagande är ett sätt att förebygga vårdskador. En delaktig patient 
anses även få ut mer av tiden vid möten med läkare och annan vårdpersonal (Greenfield et al, 1985). 

Haraden et al (2003) har satt upp ett antal steg för hur ett flöde bör utvärderas och förbättras. Dessa 
steg syftar ursprungligen till att förbättra en akutmottagning men bör kunna generaliseras även till 
andra kliniker. Nedan redogörs kortfattat för metoden: 

Steg 1: Utvärdera flödet – Hur ofta lyckas avdelningen få igenom patienten på ett smidigt sätt? 
För att utvärdera flödet menar Haraden et al (2003) att man dels ska se till med vilken frekvens som 
patienterna parkeras i korridorerna, dels sjukhusets beläggningsgrad. 

Steg 2: Mäta och förstå flödesvariationer 
Haraden et al (2003) menar att variationer är en del av sjukvården, något som beror på klinisk 
variabilitet (antal patienter med ett visst vårdbehov), flödesvariationer och variationer hos 
personalen med avseende på bland annat kompetensnivå. Vissa typer av variationer kan varken 
reduceras eller elimineras utan måste helt enkelt hanteras som en del av verksamhetens verklighet. 
Denna typ av variation kallas genuina variationer och ett exempel på detta är att den enskilda 
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mottagningen inte kan styra hur många patienter som bryter benet en viss dag (Aronsson, 2009). De 
svängningar som inte kan klassas som genuina kallas skapade svängningar och är ofta orsakade av 
personliga prioriteringar. Dessa bör inte hanteras utan elimineras (Aronsson, 2009; Haraden et al, 
2003). Haraden et al menar att för att kunna eliminera de skapade variationerna måste dessa mätas 
och utvärderas. Mätningarna kan ske av variationer i väntetider från dag till dag samt variationer i 
den dagliga operationsvolymen. 

Steg 3: Testa förändringar för att förbättra flödet 
Haraden et al (2003) menar att det finns två typer av förändringar som bör testas. Dels kan 
förändringar ske inom sjukhuset, dels kan förändringar som innebär samarbeten med andra 
vårdinstitutioner utanför sjukhuset göras för att förlänga vårdkedjan.  

En förändring som kan göras inom sjukhuset är att utjämna antalet elektiva ingrepp som utförs på en 
dag och därmed även antalet planerade operationstimmar. Genom att planera på detta sätt menar 
Haraden et al (2003) att utrymme för akuta ingrepp lämnas. Andra åtgärder som nämns är 
förfarandet kring utskrivningen av patienterna där mycket, enligt författarna, borde gå att förberedas 
innan den faktiska utskrivningen. 

4.5 Öka tillgängligheten 
I referensramen skiljs mellan två huvudsakliga sätt att öka tillgängligheten: 
effektivisera arbetet eller att planera arbetet bättre. Med att effektivisera arbetet 
menas att förbättra vården med avseende på de aspekter som framgick i föregående 
avsnitt, 4.3 Effektivitet och produktivitet inom hälso- och sjukvård. Att planera 
arbetet bättre syftar till att planera på ett sådant sätt att resurser utnyttjas och att 
patientflödet förbättras. Båda dessa delar omges som sagt av processteori som ses 

som ett verktyg för att stödja de båda områdena. De filosofier som behandlas i kommande avsnitt 
utgår genomgående från den industriella världen men kopplas löpande till hälso- och sjukvården. 
Valet av filosofier har i mångt och mycket baserats på vilka områden som nämns som användbara 
inom hälso- och sjukvården av bland andra Arvidsson (2007) samt Jonsson och Larsson (2008). 

4.6 Total Quality Management 
Total Quality Management (TQM) är en filosofi som, vilket också namnet antyder, 
sätter kvalitet i centrum. Kvalitetsutvecklingen ska bedrivas på ett sådant sätt att 
den förebygger och förbättrar, snarare än kontrollerar och reparerar i efterhand. 
Bergman och Klefsjö (2002, s.20) definierar kvalitet som en varas eller tjänsts 
förmåga att ”tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”. TQM sätter just kunderna i centrum och kvalitet bedöms utifrån 

deras behov och förväntningar, vilka således måste utredas och bli en utgångspunkt för det övriga 
arbetet. Att tänka på sitt arbete i processer, ge förutsättningar för medarbetares delaktighet, 
ständigt arbeta med förbättringar samt ta beslut baserat på fakta är andra ledord inom filosofin. 
Kvalitetssäkring är ett annat centralt begrepp som innebär att man arbetar utifrån fastställda 
standarder. (Bergman & Klefsjö, 2002) En liknande definition nämns av Lakhe och Mohanty (1995), 
som menar att TQM är en strävan efter perfektion med delaktiga medarbetare, förebyggande arbete 
och optimal kundtillfredsställelse. 
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För att kunna basera beslut på fakta innehåller TQM ett antal verktyg för att samla in och analysera 
data. Detta kan gälla information angående exempelvis kundönskemål eller hur organisationens 
processer fungerar. Att arbeta ständigt med förändringar innebär att man aldrig ska nöja sig, utan 
kvalitetsutvecklingens grundregel ”det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre 
kostnad” (Bergman & Klefsjö, 2002, s.42) ska följas. TQM är som nämnts ovan en filosofi som i mångt 
och mycket går ut på att förebygga. Trots detta ses misslyckanden som oundvikliga och när de 
inträffar är det viktigt att dra lärdom av dem och att inte jaga syndabockar. Att skapa förutsättningar 
för delaktighet hos de anställda kan göras med exempelvis mindre ”kvalitetscirklar” som ansvarar för 
förbättringar inom ett visst område. Förslag från de anställda uppmuntras också. Det som 
karaktäriserar ett bra förslagssystem är att belöningarna är låga, många av förslagen genomförs och 
att det finns effektiva metoder för att värdera de inkomna förslagen. Delaktighet uppges också kunna 
skapas via att arbetarna ser sin roll i ett större sammanhang, det vill säga att de ser sin roll som att 
bidra till kunden, snarare än att se deras roll som att tillverka en enskild komponent. (Bergman & 
Klefsjö, 2002) 

Warner i Brashier et al (1996) menar på att TQM-principer går att applicera i sjukvården, men att de 
måste modifieras något jämfört med TQM i industrin. Patienter är mer heterogena än industriella 
produkter och eftersom ingen patientsituation är den andra lik kan inte heller exempelvis 
sjuksköterskor likställas med montörer på en produktionslina. Likaså finns det regler och lagar inom 
sjukvården som inte alltid är förenliga med TQM:s principer. 

Misstag inom sjukvården är både vanliga och kan få ödesdigra konsekvenser. Enligt Svenskt 
Näringsliv (2005) kostar felbehandlingar inom svensk sjukvård varje år mellan 2000 och 3000 
människoliv. Brashier et al (1996) diskuterar TQM som ett arbetssätt för att reducera antalet 
olycksfall. Ytterligare studier i sjukvårdsmiljö har visat att arbete med TQM resulterat i exempelvis 
kortare svarstider för avdelningssjuksköterskor, bättre och lämpligare patientdokumentation samt 
högre tillgänglighet till specialiserade geriatriker (Chattopadhyay & Szudlowski, 1999).  

Plan-Do-Study-Act (PDSA) är en förbättringscykel som på ett strukturerat sätt visar hur problem kan 
hanteras och är vanligt förekommande inom TQM. Stegen i cykeln har översatts till planera, gör, 
studera och lär. Planera syftar till att hitta den mest väsentliga orsaken till problemet genom att först 
bryta ner problemet i mindre delar för att sedan systematiskt tänka igenom olika tänkbara orsaker. 
När orsakerna är funna ska en grupp människor tillsättas som ansvariga för att göra något åt 
problemet. Det är av vikt att alla som ingår i gruppen är införstådda med såväl den aktuella 
svårigheten som åtgärderna som ska utföras. Efter att åtgärder vidtagits bör dessa följas upp, 
studeras, för att se om de avsedda förbättringarna uppnåtts. Lär innebär att ta lärdom av det som 
hänt, dels för att kunna undvika att liknande problem uppstår i framtiden och dels för att bli bättre 
på själva problemlösarprocessen. (Bergman & Klefsö, 2002) Berwick (1998) menar att PDSA-cykeln 
kan implementeras i sjukvården men att det finns problemområden där vårdpersonal måste tänka 
om för att kunna ta till sig arbetssättet. Han påpekar även att misslyckanden är till för att läras av och 
information kring ett misslyckad test kan vara mer värdefullt än information om ett lyckat test. 
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4.7 Lean Production 
Lean Production behandlas ofta synonymt med Toyota Production Systems (TPS), 
vilket är det produktionssystem som japanska Toyota utvecklat (Olhager, 2008). I 
denna rapport används därför begreppet lean för både TPS och Lean Production. 
Womack och Jones (1996) sammanfattar lean i ett antal principer, där den första är 
att skaffa sig en förståelse för vad kunden värdesätter. Därefter identifieras samtliga 
steg i värdekedjan för produkten varpå de steg som inte tillför något värde bör 

elimineras. De värdeskapande steg som återstår ska därefter styras och integreras så att ett jämnt 
flöde genom alla steg skapas. Nästa steg är att se till att kunden ”drar” värdet från föregående 
aktivitet, det vill säga att produktion styrs av efterfrågan och inte av prognos. Den sista principen går 
ut på att perfektion ska eftersträvas genom kontinuerlig förbättring.  

Kim et al (2006) beskriver att lean-metoder nu har börjats appliceras inom hälso- och sjukvården och 
argumenterar för att denna utgör en ideal miljö att implementera lean i. Detta i och med att hälso- 
och sjukvården enligt författarna står inför stora utmaningar gällande säkerhet, kvalitet, effektivitet 
och lämplighet, och att lean är ett sätt att förbättra sig i dessa avseenden. Det amerikanska Institute 
for Healtchare Improvement och svenska Region Skåne är exempel på instanser inom sjukvården 
som bedriver förändringsarbete med lean-principer (IHI, 2008; Region Skåne, 2007). Kaplan och 
Patterson (2008) ger ytterligare ett exempel på användningen av lean inom hälso- och sjukvården, 
sjukhuset Virginia Mason i Seattle, USA. Där har man efter studier av lean skapat ett eget 
produktionssystem vid namn Virginia Mason Production System.  Sjukhuset uppger att goda effekter 
med avseende på exempelvis finansiella besparningar och reducerade väntetider uppnåtts tack vare 
detta. 

Jones och Mitchell säger i Ballé och Régnier (2007) att lean är ett hett begrepp inom hälso- och 
sjukvården just nu. Dock missuppfattas lean som en uppsättning verktyg istället för ett system och 
att detta system ska designas utifrån vårdpersonalen och inte bara utgöras av valda delar av 
industripraxis. Ballé och Régnier visar också hur lean-principer kan användas för att styra sjukhusets 
försörjning av exempelvis mediciner. Nedan behandlas ett antal begrepp som är centrala inom lean 
och som enligt teorin också har implementerats i sjukvården. Värt att beakta är att lean även 
inkluderar andra begrepp vilka dock inte tas upp i denna rapport med anledning av att de inte 
förekommer inom teori anpassad till sjukvården och således exkluderats på grund av tidsbrist.  

4.7.1 Processer - Värde och slöseri 
I lean är processbegreppet mycket viktigt och att ha kontroll över sina processer nämns av Feld 
(2001) som en av grundpelarna inom filosofin. Likt Fölster et al (2003), se avsnitt 4.4.2 
Processorientering, menar Fillingham (2007) att processynsättet är ovanligt inom hälso- och 
sjukvården. Arbetet är snarare uppdelat i funktionella enheter, till exempel röntgen, mottagning och 
operation, och att den enda som ser helheten i behandlingen är själva patienten. Detta komplicerar 
informationen kring patienten och behandlingen då den är skriven utifrån de funktionella enheterna 
snarare än behandlingen som helhet. Womack et al (2005) understryker vikten av en helhetsbild och 
föreslår att varje process ska ”ägas” av någon inom verksamheten, det vill säga att någon har ett 
övergripande ansvar för samtliga delar av en process. 
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Kim et al (2006) definierar säkerhet, kvalitet, effektivitet och lämplighet som det som skapar värde 
för kunderna. Kunderna delas i sin tur upp i externa och interna kunder, där externa kunder för ett 
sjukhus nämns som patienter, anhöriga och finansiärer. De interna är istället vård- och 
administrationspersonal på sjukhuset. 

En analys av värdekedjan är som tidigare nämnt ett verktyg för att kunna se vilka processer som är 
icke-värdeskapande och därmed bör elimineras. Kim et al (2006) beskriver en sådan analys som 
visade att vid ett visst ingrepp tillbringade utbildade sjuksköterskor en stor del av sin tid till att leta 
upp patientjournaler och sköta andra administrativa uppgifter, det vill säga uppgifter som låg långt 
under sköterskornas kompetensnivå. Effektiviteten kunde höjas avsevärt när assisterande personal 
istället tog över dessa sysslor och därmed frigjorde mer tid åt sköterskorna att sköta ingreppet. 
Samma författare visar även på den motsatta effekten, det vill säga att oerfaren personals agerande 
kan rendera i merarbete. 

De mer industriella formerna av slöseri som återfinns i lean har av Kaplan och Patterson (2008) 
översatts till begrepp inom sjukvården, vilket åskådliggörs i Figur 11 nedan: 

 
Figur 11: De olika formerna av slöseri inom lean tillämpat på hälso- och sjukvården (egen översättning, Kaplan 
& Patterson, 2008, s.18) 

Womack et al (2005) beskriver att det krävs ett nytt synsätt i hälso- och sjukvården för att kunna 
upptäcka vad som faktiskt är slöseri. En sköterska som tillbringar en stor del av sin tid till att leta efter 
medicinsk utrustning kanske inte ser den tiden som slöseri då det görs för patientens skull. Dock 
skulle sköterskans tid istället kunna gå åt mer värdeskapande aktiviteter som lämpar sig för någon 
med den aktuella kompetensen. 

4.7.2 5 S 
Inom begreppet lean finns ett antal verktyg som konkretiserar den mer övergripande filosofin. Ett 
exempel på ett sådant är 5 s, vilket är ett sätt att strukturera och hålla rent på arbetsplatsen. De fem 
s:en är från början en förkortning för fem japanska ord. En svensk översättning av dessa ord 
(Mysigma, 2008) och förklaring enligt Feld (2001) lyder: 

Sortera: klargör vilka objekt som används regelbundet, exempelvis de som förväntas användas inom 
de 30 närmsta dagarna, och rensa ut de som inte gör det 

Systematisera: systematisera de kvarvarande objekten. Ge objekten etikett och om objektet inte 
bedöms viktigt nog att få en etikett är det inte viktigt nog att finnas vid arbetsplatsen 

Städa: ordning ska upprätthållas och inget ska saknas eller vara på fel plats. Hållpunkter ska finnas 
där arbetsplatsen ska vara i ordning, exempelvis i slutet av ett skift 
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Standardisera arbetet med 5 s: om ingen standardisering kring arbetet med 5 s sker är det lätt att 
oordningen går tillbaka till tidigare nivåer. En checklista som klargör kvantitativa och kvalitativa 
förväntningar samt ansvarsnivåer bör utformas. Angående ansvarsområden nämns även att ”om alla 
har ansvaret har ingen ansvaret” 

Se till arbetet med 5 s: ledningen måste visa att arbetet med 5 s är viktigt, föregå med gott exempel 
och berömma de som gör ett bra jobb samt disciplinera dem som gör ett mindre bra jobb 

4.7.3 Standardisering 
Kirurgikliniken på sjukhuset Virginia Mason förberedde tidigare en anpassad bricka med 
operationsutrustning till varje enskild kirurg. När man övergick till att använda en standardiserad 
utrustningsbricka eliminerades onödiga processer, pengar sparades samt risken för att rätt 
operationsutrustning saknades vid operationstillfället reducerades. (Kaplan & Patterson, 2008) 
Liknande exempel nämns av Kim et al (2006) som beskriver hur ett icke-standardiserat ingrepp ofta 
orsakade förseningar, tvetydligheter och dubbelarbete. När man sedan standardiserade 
journalföringen samt röntgenförfarandet kring processen försvann ovan nämnda problem. 

Standardisering av processer är något som också Spear (1999) tar upp som en lösning mot 
tvetydligheter i arbetet. Detta anses vara särskilt viktigt i sjukvården där den funktionella 
uppdelningen gör att det ibland är oklart vilken funktion eller avdelning som har ansvaret för en 
patient. Dessutom kan konsekvenserna av att en patient lämnas obevakad på grund av oklara 
ansvarsområden bli ödesdigra. Spear menar vidare att vid de tillfällen problem av denna art uppstår 
görs en paniklösning som löser problemet för stunden men när detta väl är gjort utreds inte själva 
orsaken till problemet närmare. 

4.7.4 Jidoka – omedelbar problemlösning 
En annan av leans principer är jidoka, eller reaktion vid första uppkomna fel (Ballé & Régnier, 2007). 
Detta innebär bland annat att så fort ett fel har uppstått ska produktionen stoppas och orsaken till 
felet undersökas. På så sätt undviks företeelsen att samma problem uppstår flera gånger. Denna 
princip har anammats på tidigare nämnda sjukhus, Virginia Mason, som vid händelse av äventyrad 
patientsäkerhet kontaktar enheten ansvarig för patientsäkerhet som omedelbart bestämmer vilka 
åtgärder som ska vidtas (Kaplan & Patterson, 2008). 

Spear (1999) beskriver att sjukvårdspersonal gärna arbetar runt problem istället för att lösa dem. På 
detta vis måste samma problem lösas om och om igen. Denna typ av frekvent återkommande 
problem beskrivs som en källa till såväl ineffektivitet som irritation. Leans lösning är som nämnts 
ovan att reagera och agera vid uppkomsten av ett problem, men Spear resonerar vidare att 
processerna dessutom bör designas på ett sådant sätt att problem åskådliggörs när de uppstår. 
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4.8 Planering och produktionsstyrning 
Planering är en nödvändighet i alla företag i och med att många beslut måste tas i 
god tid innan själva utförandet (Oskarsson et al, 2006). Olhager (2000) menar att det 
stora målet med all planering och styrning är att uppnå högsta möjliga 
leveransservice, något som fås genom korta och säkra ledtider. Han menar dessutom 
att ett övergripande mål inom industrin är att ha låga tillverkningskostnader genom 
att ha ett högt och jämnt resursutnyttjande. Detta stämmer dessutom överens med 

det som Oskarsson et al (2006) menar är målet med all logistik: kostnadseffektiv leveransservice. Hög 
leveransservice och hög kostnadseffektivitet är dock svårt att uppnå samtidigt, varpå prioriteringar 
måste göras. Inom hälso- och sjukvården är det patienten som måste stå i fokus och utifrån detta kan 
slutsatsen dras att leveransservice är viktigt. Detta dock utan att glömma bort att även hälso- och 
sjukvården har ekonomiska ramar som bör upprätthållas.  

Fölster et al (2003) menar att planering länge har varit ett stort problem inom den svenska hälso- och 
sjukvården. Detta har enligt författarna lett till misshushållning med resurser där tillgången inte är 
anpassade efter de behov och den efterfrågan som patienterna uttrycker. Förutsättningarna för 
produktionsstyrning inom hälso- och sjukvården domineras, enligt Vissers et al (2001), av tre 
faktorer. Det första är att efterfrågan i allmänhet är större än tillgången, det andra är de 
tillgångsrestriktioner som råder från upphandlande organisationer och det tredje och sista är 
patienternas ökade förväntningar på servicekvalitet.  Författarna menar således att målet med 
planering och produktionsstyrning på sjukhus är att maximera resursanvändningen utifrån 
acceptabla servicekvalitetsstandarder. Walley et al (2006) menar att produktionsstyrning är ett bra 
sätt att förstå, mäta, kontrollera och minska variationer i efterfrågan för att utifrån det kunna planera 
kapaciteten utefter behovet. Vikten av att använda sig av produktionsplanering och i samband med 
det planera och schemalägga för att matcha kapacitet och behov nämns även av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL, 2009) i den handlingsplan de presenterar i syfte att ge stöd i 
tillgänglighetsarbetet. SKL menar även att planering och inbokning av patienter i större utsträckning 
bör ske i samråd med patienterna för att på så sätt minska antalet ombokningar och planerings-
förändringar. Detta är även något som Region Skåne (2008) betonar i sin väntepraxis där det även 
förordas att patienter som trots delaktighet i bokningen avbokar fler än två gånger stryks från 
väntelistan.  

Graden av komplexitet i planering inom hälso- och sjukvård är ofta hög på grund av att planeringen 
ska ske av flera olika yrkesgrupper, patienter och fysiska resurser vilka alla behöver finnas på samma 
plats vid samma tillfälle. Strindhall et al (2005) menar att planeringen kan underlättas av att minska 
antalet besökstyper. Författarna föreslår bland annat att man ska begränsa sig till besökstyperna 
besök till rådgivare som är i tjänst, besök till vårdgivare som tillfälligt inte är i tjänst samt besök för 
nya patienter eller patienter som kommer från annan vårdgivare. Detta tankesätt förutsätter dock att 
väntelistan är kort och att förutsättningarna för att utföra ”dagens arbete idag” är större.  

Planering kan ske på olika nivåer och med olika långa tidshorisonter. Oskarsson et al (2006) säger att 
det huvudsakligen finns tre typer av beslut: strategiska, taktiska och operativa. Den stora skillnaden 
besluten emellan är dess omfattning och vilken framförhållning som krävs. Strategiska beslut är ofta 
omfattande och påverkar organisationen i högre utsträckning än taktiska beslut som i sin tur kräver 
mer än operativa beslut. Oskarsson et al vidareutvecklar detta med att strategisk planering ofta sker 
mer än ett år i förväg, taktisk planering mellan en till tolv månader framåt och operativ planering 
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oftast dagar eller timmar i förväg. Olhager (2000) menar dock att det är viktigt att beslut på en högre 
nivå är kopplade till beslut på lägre nivåer. 

När det gäller ett företags interna planering och styrning är utgångspunkten dels den långsiktiga 
strategin, dels prognoser på förväntad efterfrågan. Planering brukar i allmänhet göras i tre steg: 
huvudplanering, behovsplanering och detaljplanering. Huvudplaneringen sker på lite längre sikt, två 
till tolv månader framåt, och har till syfte att säkerställa att tillräckligt med kapacitet för att kunna 
möta den förväntade efterfrågan. Behovsplaneringen har som mål att trygga behovet av produkter 
till kund och skulle inom hälso- och sjukvården kunna innebära tillgången på exempelvis 
röntgentider. På kort sikt görs detaljplaneringen, som innebär att beslut tas om vem som ska göra 
vad och i vilken ordning. (Oskarsson et al, 2006) I denna kontext är det viktigt att komma ihåg att 
prognoser blir säkrare ju kortare tidshorisont det rör sig om. Av denna anledning är det viktigt att 
inte låsa kapacitet för tidigt då flexibiliteten minskar avsevärt vid denna tidpunkt (Aronsson, 2009). 

Ett generellt problem med all planering är att planerna inte överensstämmer med verkligheten. Den 
tillgängliga kapaciteten är antingen för stor eller för liten i förhållande till vad som egentligen behövs. 
Oskarsson et al (2006) menar att problemet med att den verkliga efterfrågan är större än den 
prognostiserade kan hanteras på två sätt. Det ena är att arbeta med fast kapacitet och flexibel ledtid 
och det andra att arbeta med fast ledtid och flexibel kapacitet. Detta tankesätt illustreras i Figur 12. 

 
Figur 12: Att arbeta med fast kapacitet eller fast ledtid (Oskarsson et al, 2006, s.163) 

Att arbeta med fast kapacitet är enligt Oskarsson et al (2006) det traditionella sättet inom svensk 
industri. En nackdel med detta är att leveransservicen ofta blir försämrad. Om planeringen istället 
sker utifrån fast ledtid menar författarna att konsekvensen ofta blir en ökad kostnad, då det är dyrt 
att planera med flexibel kapacitet. Således kan det konstateras att det är en balansgång och att en 
organisation måste utgå från satta mål och planera med metoder som stödjer den valda strategin. 
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4.9 IT-lösningar 
I en av de definitioner av vårdlogistik som presenterats i avsnitt 4.2 Logistik inom 
serviceorganisationer i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet framgår tydligt 
att informationsflöden är en viktig aspekt inom hälso- och sjukvården. Idag kan 
information spridas genom flertalet olika kommunikationskanaler, många vilka har 
utvecklats starkt på senare år, exempelvis Internet. SCB (2008a) skriver i en rapport 
att andelen regelbundna Internetanvändare har ökat från 69 % år 2003 till 84 % år 

2008. Här framkommer även att 78 % av den vuxna befolkningen har tillgång till bredband i sitt hem, 
dock nämns det i en annan rapport av SCB (2008b) att endast hälften av personer i åldern 65-74 år 
har tillgång till Internet hemma.  Detta är ett tecken på att allt fler kan hantera den flora av IT-
lösningar som finns tillgängliga idag, något som även märks i företagsvärlden då denna typ av 
lösningar blir allt vanligare.  

Även den offentliga sektorn använder sig av hemsidor och olika former av elektroniska tjänster för 
att sprida information och kontakta berörda personer både inom och utanför den egna 
verksamheten. Dock kan flera dödsfall och slöseri med tid härröras till bristande IT inom vården 
(Metro Teknik, 2009). Detta beror delvis på att det saknas samordning mellan olika kliniker och 
sjukhus IT-system, vilket även framkommer av den handlingsplan som Sveriges Kommuner och 
Landsting presenterat (SKL, 2009). Det finns emellertid exempel på IT-lösningar som används inom 
hälso- och sjukvården som gett positiva resultat. Ett sådant exempel kommer från England där bland 
annat Neville et al (2004) har genomfört undersökningar där e-post använts vid kontakt mellan 
patient och vårdcentral på ett framgångsrikt sätt.  

I England används även ett system där patienter själva får gå in på en hemsida och boka tid som 
passar dem, vilket kallas Choose and Book. Målet är att antalet ombokningar och uteblivna patienter 
ska minska men Choose and Book får dock kritik av bland andra Modayil et al (2009) för att ha 
motsatt effekt. Författarna menar att systemet misslyckats med att uppnå målet med större 
patienttillfredsställelse och ökad närvaro. Detta samtidigt som det skapat en onödig ekonomisk 
påfrestning på sjukvårdssystemet och äventyrar prioriteringsprocessen i och med att kliniken är 
bortkopplad från bokningsprocessen. Även Beckingsale och Wallace (2009) instämmer i kritiken och 
tar specifikt upp en ortopedklinik där de negativa följderna dominerat. I Sverige återfinns varianter av 
Choose and Book-systemet hos flertalet vårdcentraler. Bland annat används ett system på Stavre 
vårdcentral (2009) i Trollhättan där patienten, via Internet, får ange vilken dag respektive förmiddag 
eller eftermiddag som passar patienten bäst. Dessutom finns möjlighet att lämna en kommentar, 
förnya recept och motta viss information från sin husläkare via den personliga sidan som nås med 
hjälp av personliga inloggningsuppgifter.  
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5 Uppgiftsprecisering 
I uppgiftspreciseringen bryts studiens syfte ned genom att undersökningens inriktning och innehåll 
bestäms samt att relevanta avgränsningar görs. De bakomliggande anledningarna till att 
konkretisera syftet är att bättre kunna planera det fortsatta arbetet samt att öka sannolikheten att 
studiens syfte kan besvaras. Undersökningens innehåll bestäms i detta fall med hjälp av en 
syntetisering som resulterar i en innehållsprecisering med mer konkreta frågeställningar. Kapitlet 
avslutas med att det studerade systemet inklusive avgränsningar, presenteras. 

5.1 Studiens inriktning 
Beroende på befintlig kunskapsmängd inom området samt målet med studien nämner Björklund och 
Paulsson (2003) ett antal olika inriktningar en studie kan ha. Dessa är explorativ, deskriptiv, 
explanativ eller normativ inriktning. I en explorativ studie handlar det om att endast undersöka något 
det finns lite information om, medan en deskriptiv och explanativ studie försöker beskriva respektive 
förklara förhållanden. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att om undersökningen syftar till att ge 
djupare kunskaper och klarlägga orsakssamband inom ett visst område är inriktningen explanativ. En 
normativ studie utgår från befintlig kunskap inom området och målet är att ge vägledning och 
rekommendationer (Björklund & Paulsson, 2003). Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) kan dock en och 
samma undersökning variera mellan dessa inriktningar beroende på att befintlig kunskapsmängd och 
syftet mellan olika delar av undersökningen varierar. 

Den aktuella studien och medföljande syfte avser att resultera i rekommendationer, vilket 
överensstämmer med ovanstående beskrivning av en normativ inriktning.  Det bör dock noteras att 
inriktningen kan variera mellan olika delfaser då dessa, i enlighet med resonemangen av Lekvall och 
Wahlbin (2001) som presenterades nyss, varierar i syfte och befintlig kunskapsmängd. I de fall då 
inriktningen skiljer sig från den normativa inriktning som studien som helhet har presenteras detta i 
samband med metodavsnittet för respektive fas. 

5.2 Syntetisering 
Förstudien och referensramen, vilka finns att läsa i kapitel tre respektive fyra, bidrar gemensamt till 
att belysa vissa problem- och teoriområden som är aktuella för denna studie. I detta avsnitt 
behandlas dessa områden och de bakomliggande resonemang som kopplar samman teori med det 
aktuella fallet. Dessutom motiveras varför vissa tänkbara teorier och metoder anses olämpliga i 
sammanhanget. 

Enligt direktiv från uppdragsgivaren, se även avsnitt 1.2.2 Direktiv, ska fokus ligga på 
mottagningsverksamheten och i förstudien, se avsnitt 3.3 Upplevda problemområden, framkom att 
återbesöken till just mottagningen och planeringen av dessa är problemskapade. Således fokuseras 
undersökningen huvudsakligen till problemen kring återbesöken och den medföljande planeringen. 
Som nämndes i avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning är det ett vanligt problem att tillgången 
till hälso- och sjukvård inte är anpassat utefter den efterfrågan som finns hos patienterna (Fölster et 
al, 2003). Därför är det viktigt att utreda de behov som ortopedkliniken måste uppfylla, det vill säga 
att klargöra hur efterfrågan på ortopedisk vård egentligen ser ut. Detta innefattar frågeställningar så 
som hur många patienter som remitteras in till kliniken, hur antalet besök varierar med mera. Att 
utreda de faktiska behoven är en förutsättning för att få en korrekt utgångspunkt vid planering av 
klinikens verksamhet.  
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Innan själva planeringen av verksamheten angrips är det viktigt att säkerställa att de processer och 
flöden som finns inom kliniken fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta i och med att 
välfungerande processer och flöden är en förutsättning för att en hållbar planering ska kunna göras 
(Aronsson, 2009). Därför görs en kartläggning av ortopedklinikens processer i syfte att undersöka om 
det finns processer som är särskilt problemskapande. Den teori som behandlar hur en 
processkartläggning går till, se även avsnitt 4.4.1 Processkartläggning, kommer användas som ett 
stöd för att säkerställa att inga viktiga bitar förbises under kartläggningen och på så sätt ge en 
felaktig bild av verkligheten. I kartläggningen utreds även hur eventuella störningar kan avlägsnas 
med metoder från referensramen. Att eliminera de former av slöseri som nämns inom lean är ett sätt 
att förbättra processerna. Likaså är de standardiseringsprinciper som finns inom både TQM och lean 
användbara i detta syfte.  

Det finns teoriområden i referensramen som visat sig vara mindre lämpliga för situationen på 
ortopedkliniken. Vid exempelvis förfrågningar om ordningen på arbetsplatsen har såväl 
vårdavdelningen (Fransson, 2009) som operation (Palm, 2009) uttryckt att rätt saker alltid finns på 
plats och är lätt att hitta. Vid observationer på de olika enheterna har inte heller något upptäckts 
som skulle tyda på motsatsen. Av dessa anledningar anses den teori om systematisering och struktur 
inom 5 s inte vara tillämpbar inom de områden som är direkt involverade i det medicinska. Dock kan 
delar av teorierna tänkas vara tillämpliga för mer administrativa funktioner. Inte heller jidoka-
principen, det vill säga att lösa uppkomna problem omedelbart, förefaller användbar i 
sammanhanget. Detta då intervjuobjekten inte på något sätt indikerat att personalen tillbringar en 
stor del av sin tid med att lösa uppkomna problem.  

Precis som nämnt i avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning är planering en nödvändighet för 
alla organisationer och så även för ortopedkliniken. Det huvudsakliga målet med planering är enligt 
Vissers et al (2001) att maximera resursutnyttjandet. Detta innebär att resurserna måste matchas 
mot de behov som uppstår av patienternas efterfrågan. Det finns dock flera olika typer av planering 
som måste matchas mot varandra. För att en behandling ska kunna ske krävs dels att klinikens 
resurser planeras, till exempel planeringen av att en viss läkare ska vara på mottagningen en viss dag, 
dels att patienten planeras för just den läkaren vid en specifik tidpunkt. Här skiljs alltså mellan två 
typer av planering, där planering av läkare och övriga resurser benämns resursplanering och 
planering av patienter för patientplanering. 

Sammanfattningsvis delas problemet upp i fyra undersökningsområden, vilka illustreras i Figur 13, 
där fokus huvudsakligen kommer att ligga på mottagningsverksamheten.  

 
Figur 13: De fyra huvudsakliga undersökningsområdena 
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5.3 Innehållsprecisering 
Nedan följer en nedbrytning av de fyra ovan nämnda undersökningsområdena. Nedbrytningen leder 
fram till ett antal konkreta frågeställningar vilka ligger till grund för den fortsatta undersökningen. 
Dessa frågeställningar och tillhörande analyser syftar till att gemensamt besvara studiens syfte: att 
ge rekommendationer kring hur ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset kan effektivisera utnyttjandet 
av resurser för att öka tillgängligheten för sina patienter. 

5.3.1 Behov 
Att utreda vilka behov som ortopedkliniken har utifrån den efterfrågan som kommer från klinikens 
patienter är det första steget i undersökningen. Att ha en tydlig bild över behoven är ett krav för att 
en uppnåbar planering ska kunna göras. En viktig del i detta är att utreda hur den faktiska efterfrågan 
ser ut. Precis som nämnts i avsnitt 3.2 Patientflöden finns två olika former av patientbesök på 
mottagningen: nybesök via remiss eller återbesök. Således måste besöksstatistik för dessa studeras, 
både för besökstyperna var för sig och gemensamt, vilket leder fram till den första 
undersökningsfrågan: Hur ser efterfrågan ut med avseende på nybesök, återbesök och totalt?  

I avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning nämns olika planeringshorisonter varpå det kan 
konstateras att det även är intressant att se hur besöken fördelar sig. När det gäller fördelningen bör 
det inte endast studeras månadsvis utan man bör även se till de dagliga variationerna. Anledningen 
till att även dessa variationer är av intresse är att, precis som nämnt i avsnitt 4.2 Logistik inom 
serviceorganisationer i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet, patienter inte kan lagras och 
det finns begränsade möjligheter till köbildning då stor andel av verksamheten utgörs av akuta 
patienter som behöver omedelbar vård. Det är därför viktigt att veta hur efterfrågan fördelar sig med 
avseende på olika tidshorisonter för att kunna planera därefter. Resonemangen sammanfattas i 
följande fråga: Hur fördelar sig efterfrågan över månader respektive veckodagar? 

I förstudien, kapitel 3 Ortopedkliniken, framkom att efterfrågan till mottagningen ansågs vara ojämn 
och oförutsägbar på grund av den stora andelen akutfall. I avsnitt 4.4.2 Processorientering nämns att 
det är viktigt att förstå de flödesvariationer som förekommer inom systemet. I samband med detta är 
det även viktigt att undersöka hur stor del av svängningarna som är genuina respektive skapade, 
vilket görs i och med frågeställningen Hur stor andel av variationerna är skapade respektive genuina 
svängningar? Detta är avgörande för att kliniken ska veta vilka förutsättningar som råder, något som 
framförallt är viktigt för att kunna matcha tillgång mot efterfrågan. I och med att skapade 
svängningar bör elimineras medan genuina hanteras är det även intressant att se hur eventuella 
skapade svängningar kan undvikas. Det sistnämnda ger undersökningsområdets fjärde och sista 
delfråga: Hur kan eventuella skapade svängningar elimineras? 

Nedbrytningen för undersökningsområdet behov illustreras i Figur 14 nedan: 

 
Figur 14: Nedbrytning av undersökningsområdet behov 
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5.3.2 Processer 
Syftet med undersökningsområdet processer är att undersöka om verksamhetens processer och 
flöden fungerar tillfredställande. Detta då processrelaterade störningar medför att förutsättningar 
för att planeringen ska kunna hållas saknas (Aronsson, 2009).  Den huvudsakliga frågeställningen 
inom området är således huruvida det finns delprocesser som stoppar upp eller försämrar flödet som 
helhet.  

Precis som tidigare nämnt i avsnitt 4.4 Processteori kan en verksamhet bestå av flertalet olika 
processer och delprocesser, vilket är fallet för ortopedkliniken. Då det är mottagningen som ligger i 
fokus för den aktuella utredningen är det främst två olika processer som bör kartläggas: processen 
kring ett enskilt besök på mottagningen samt den patientupplevda processen. Den senare av de två 
kan bestå av flera besök och således ingår den förstnämnda i den senare. Då båda dessa flöden 
påverkar mottagningsverksamheten är det viktigt att undersöka dem bägge. Att se till den 
patientupplevda processen framkom dessutom som en viktig aspekt i avsnitt 4.4 Processteori då det 
även möjliggör att ytterligare involvera patienten i den egna vården. Utifrån ovanstående 
resonemang kan undersökningsområdets två första delfrågor utrönas: Hur ser den interna processen 
kring ett enskilt besök på mottagningen ut? samt Hur ser den patientupplevda processen ut? 

När de olika processerna kartlagts är det även viktigt att identifiera eventuella brister som kan skapa 
problem dels för verksamheten, dels för planeringen. Detta leder fram till den tredje 
undersökningsfrågan: Finns det problem inom processerna som skapar störningar i flödet eller i 
planeringen av dessa? När eventuella problem identifierats är den efterföljande frågan givetvis hur 
dessa brister kan åtgärdas, således Hur kan eventuella brister i processerna åtgärdas? Anledningen 
till att detta bör undersökas är att det inte räcker att endast identifiera svagheterna utan de måste 
även åtgärdas för att planeringen ska ges förutsättning att kunna hålla.  

De resonemang som presenterats ovan har sammanfattats i Figur 15 nedan: 

 
Figur 15: Nedbrytning av undersökningsområdet processer 
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5.3.3 Resursplanering 
Området resursplanering handlar om att utreda hur resursanvändningen planeras idag och hur detta 
skulle kunna förbättras. Området är i stor utsträckning sammankopplat med undersökningsområdet 
behov som till viss del utgör indata till resursplanering och följande analyser. 

För att kunna förbättra resursplaneringen måste det först klargöras hur den sker idag. Hur läkarna 
schemaläggs och vilka parametrar som styr resursfördelningen mellan ortopedklinikens 
verksamhetsdelar är två centrala frågor. En annan viktig del i produktionsplanering är, som nämnts i 
avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning, vilken tidshorisont som planeringen sker utefter. 
Tidshorisonten är av stor betydelse då det involverar när kapacitet låses, vilket är avgörande för hur 
flexibel planeringen är. Precis som nämnt i teoriavsnittet finns det i stort sett tre olika tidshorisonter: 
lång, medellång och kort. Olika beslut och olika saker planeras på respektive nivå och resurser är 
främst en fråga för den medellånga planeringen. Detta i och med att viss framförhållning krävs vid 
schemaläggning av personal. Dessa delar ingår i frågan Hur sker resursplaneringen idag? Det är dock 
inte en självklarhet att dagens sätt att resursplanera är det mest lämpliga i sammanhanget. Således 
måste dagens planering granskas kritiskt i syfte att undersöka vilka förbättringspotentialer som finns. 
Detta ger undersökningsområdets andra delfråga: Hur kan en bättre resursplanering uppnås? 

Eftersom flexibilitet i kapaciteten är av vikt om ledtiden inte ska öka vid ökad efterfrågan, se avsnitt 
4.8 Planering och produktionsstyrning, undersöks även hur ortopedkliniken kan öka flexibiliteten i sin 
kapacitet på andra sätt. Det är i samband med detta även intressant att undersöka huruvida 
ortopedkliniken valt att planera med fast ledtid eller fast kapacitet samt vilken påverkan detta har på 
planeringen. Det som avses undersökas är således Hur kan resursplaneringen förändras för att bli 
mer flexibel med avseende på kapacitet? 

Det är inte bara tillgängliga resurser och tidshorisonter som påverkar resursplaneringen. Hälso- och 
sjukvården är, som nämnt i avsnitt 2.2 Hälso- och sjukvården – inte som andra tjänstebranscher, en 
verksamhet som i stor utsträckning är beroende av de kunskaper och erfarenhet som finns hos 
personalen. I avsnitt 3.3 Upplevda problemområden framkommer dessutom att just erfarenhetsnivå 
och personliga egenskaper påverkar planeringen, bland annat med avseende på hur många besök 
som kan planeras in för en viss läkare och att en mer erfaren läkare alltid ska finnas tillgänglig för 
rådfrågning. Det är således även viktigt att undersöka de mjuka faktorer som påverkar planeringen 
och se hur dessa eventuellt kan påverkas för att underlätta framtida schemaläggning. Dessa 
resonemang återspeglas i den fjärde och sista delfrågan för det aktuella undersökningsområdet: Vilka 
övriga faktorer måste tas hänsyn till vid resursplaneringen? 

Figur 16 illustrerar de frågeställningar som sammanfattar resonemangen ovan: 

 
Figur 16: Nedbrytning av undersökningsområdet resursplanering 
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5.3.4 Patientplanering 
Undersökningsområdet patientplanering är i mångt och mycket likt föregående 
undersökningsområde resursplanering, den stora skillnaden är vad som ska planeras. Här avses 
planering rörande patienter som ska bokas in för besök på mottagningen. Utav denna anledning 
utgör de aspekter som framkommit i behov respektive processer förutsättningar för planeringen. Det 
är viktigt att komma ihåg att, likt det som presenterats såväl i avsnitt 3.2 Patientflöden som i de två 
förstnämnda undersökningsområdena, det finns två huvudsakliga besökstyper till mottagningen: ny- 
och återbesök. Patientplanering handlar i stor utsträckning om att skapa balans mellan dessa. 

Undersökningsområdet syftar dels till att undersöka hur planeringen sker i dagsläget och dels till att 
analysera hur detta kan förbättras. Precis som vid resursplanering är tidshorisonten en viktig aspekt i 
detta då flexibilitet förloras om planeringen sker för långt i förväg. Gällande tidshorisonter sker 
denna planering på såväl medellång som kort sikt och det bör således undersökas vilken tidshorisont 
som är lämpligast. Utifrån dessa resonemang kan undersökningsområdets två första delfrågor 
formuleras: Hur sker patientplaneringen idag? samt Hur kan en bättre patientplanering uppnås? 

En svårighet med planeringen är just balansen mellan återbesök och nybesök i och med att 
framförhållningen till återbesöken ofta är kort. Det är därför svårt att bestämma hur många luckor i 
schemat som ska lämnas tomma för att kunna hantera de korta återbesöken (Cederberg, 2009). 
Rutinerna kring denna balansgång undersöks både med avseende på hur de ser ut idag samt hur de 
skulle kunna förbättras för att skapa en ökad balans samt att kunna hantera de genuina svängningar 
som identifierats i undersökningsområdet behov. En viktig undersökningsfråga blir således Hur kan 
balans mellan återbesök och nybesök uppnås i tidsbokningen av patienter?  

Problemet med att balans mellan återbesök och nybesök inte uppnåtts har, i enlighet med det som 
presenterats tidigare, lösts med hjälp av att återbesökspatienter bokats in till läkare som har jour. 
Det finns som nämnt i avsnitt 3.3.2 Användandet av jourläkare som lösning på återbesöksproblemen 
två orsaker till detta: dels att återbesökstiderna inte räcker till på mottagningen, dels att läkarna 
själva bokar in patienter för att säkerställa att själva få träffa dem. Det förstnämnda kommer man 
förhoppningsvis till rätta med genom att inse vilka behov som finns och planera utifrån dessa. Det 
sistnämnda grundar sig dock i att det saknas möjlighet att lösa detta på annat sätt. Det bör således 
undersökas hur tidsbokningen av dessa patienter kan ske på ett bättre sätt vilket ger följande 
undersökningsfråga: Hur kan problemen med återbesök under jourtid lösas? 

Precis som nämndes i avsnitt 5.3.3 Resursplanering finns även mer mjuka faktorer som påverkar 
patientplaneringen. Olika läkare hanterar saker på olika sätt och ett exempel som framkommit i 
avsnitt 3.3.3 Rutiner och standarder kring återbesöken är att det saknas riktlinjer för vilka patienter 
som bör kallas till återbesök. Det är av denna anledning intressant att se vilka arbetsmoment som 
skulle kunna standardiseras och skapas rutiner för i syfte att underlätta planeringen, vilket sker i 
undersökningsområdets femte frågeställning: Vilka rutiner och riktlinjer kan underlätta 
patientplaneringen? 

Det finns dessutom faktorer som inte ortopedkliniken själva styr över som även dem påverkar 
planeringen och utgör förutsättningar för denna. Bland annat kallas patienter via brev och viss 
framförhållning gällande besöken krävs även från deras sida. Ytterligare en faktor som 
ortopedkliniken inte kan förutse är återbud. I avsnitt 3.3 Upplevda problemområden framgår att 
återbud ofta sker med relativt kort varsel varpå det är svårt att fylla de luckor som uppstår. Det är 
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därför intressant att undersöka och analysera vad som kan göras för att undvika detta och hur de 
luckor som faktiskt uppstår ska kunna utnyttjas. Detta leder fram till den avslutande delfrågan för 
området: Hur kan det undvikas att mottagningstid går förlorad på grund av återbud? 

Ovanstående resonemang sammanfattas och konkretiseras i frågeställningarna som ses i Figur 17 
nedan: 

 
Figur 17: Nedbrytning av undersökningsområdet patientplanering 

5.4 Sammanfattning av studiens innehåll 
I de två föregående avsnitten, syntetisering och innehållsprecisering, har teori och data insamlad 
under förstudien bidragit till att undersökningen kommer fokuseras på ortopedklinikens 
mottagningsverksamhet och planeringen av denna. Fyra huvudsakliga områden har valts ut för att 
ligga till grund för det fortsatta arbetet. Dessa har i sin tur brutits ner till konkreta frågeställningar 
vilka syftar till att gemensamt besvara studiens syfte: att ge rekommendationer kring hur 
ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset kan effektivisera utnyttjandet av resurser för att öka 
tillgängligheten för sina patienter. I Figur 18 illustreras de fyra undersökningsområdena samt de 
frågeställningarna som presenterats tidigare. 

 
Figur 18: Sammanfattning av studiens innehåll 
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Undersökningsområdet behov syftar till att kartlägga de behov som mottagningen har utifrån den 
efterfrågan som kommer från patienterna för dels nybesök och dels återbesök. Att ha en tydlig bild 
av efterfrågan och förstå svängningarna i densamma är viktigt för att kunna göra en uppnåbar och 
rimlig planering. De processer som bygger upp verksamheten måste kartläggas i syfte att identifiera 
eventuella brister som orsakar att en i övrigt fungerande planering skulle brista. I denna kontext är 
det viktigt att komma ihåg att en process i sig kan bestå av flera olika processer, vilket är fallet för 
ortopedkliniken. Det är dock i huvudsak två processer som avses kartläggas: den interna processen 
kring ett enskilt mottagningsbesök samt den patientupplevda processen. Först då behoven och 
processerna är kartlagda kan planeringen utvärderas och förbättras. Det finns som tidigare nämnt 
flera olika typer av planering som bör matchas mot varandra. De planeringar som studeras närmare i 
denna undersökning är resursplanering respektive patientplanering, där den förstnämnda avser 
planering av resurser så som läkare och den senare tidsbokning av patienter. 

Värt att notera är att de fyra undersökningsområdena och dess frågeställningar inte är frikopplade 
från varandra utan kopplingen mellan dem är stark. De två avslutande områdena är beroende av 
resultaten från de första för att förbättringsförslagen ska ha effekt. Det är således viktigt att inte se 
enskilt till respektive område utan att även sätta dem in i ett sammanhang och väga samman 
resultaten. Det är först då studiens syfte kan besvaras. 

5.5 Det studerade systemet 
Då det i denna studie tillämpas ett systemsynsätt är det också viktigt att definiera vad som egentligen 
menas med det system som studeras. Nedan följer en beskrivning om vad som inkluderas i det 
studerade systemet samt en beskrivning av dess olika delar. 

5.5.1 Systemdefinition 
Enligt Churchman (1968) finns fem aspekter att beakta när ett system studeras: 

• Systemets allmänna målsättningar 

• Systemets miljö 

• Systemets resurser 

• Systemets komponenter och deras målsättningar 

• Ledningen av systemet 

Ortopedkliniken har som målsättning att ge bra och säker vård med hög tillgänglighet. Tillkommer 
gör även mål angående personalen, som ska må bra och vara engagerade (Lewenhaupt, 2009).  

Systemets miljö benämns av Churchman (1968) som dess ”fasta restriktioner”, det vill säga saker som 
påverkar systemet men som systemet självt inte kan påverka. Hela hälso- och sjukvårdsystemet, från 
stat till landsting och Höglandssjukhuset, har stor påverkan på ortopedkliniken. Denna påverkan kan 
te sig i form av exempelvis lagar från staten och policys från landstinget. Övriga kliniker på 
Höglandssjukhuset påverkar ortopedkliniken på så sätt att vissa resurser är gemensamma samt att 
ortopedpatienter remitteras till och från andra kliniker. Inom Höglandssjukhusets gränser finns även 
en sjukhusledning som påverkar ortopedkliniken i form av verksamhetsdirektiv och dylikt. 

Med resurser menas, ur rent systemhänseende, något som finns inom systemet och som fungerar 
som medel att nå systemets målsättningar (Churchman, 1968). För ortopedkliniken innebär detta 
personal, lokaler, utrustning med mera. Inom ortopedkliniken påverkas användningen av resurserna 
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starkt av den omgivande miljön. Läkare måste exempelvis följa vissa protokoll och finansiering är 
reglerat ända från regeringens skattesatser till den interna fördelningen inom Höglandssjukhuset. 

Komponenter definieras av Churchman (1968) som de som utför de handlingar som resurserna 
möjliggör. Samma författare betonar vikten av att kategorisera komponenterna efter vilka handlingar 
eller aktiviteter som de utför snarare än efter vilket avdelningsnamn de bär. Komponenterna utgörs 
trots detta i ortopedklinikens fall av operation, vårdavdelning, mottagning, akutmottagning, radiolog, 
operationskoordinator, tidsbokning samt övrig administration. Detta är dock inte för att de är sju 
enheter som bär olika namn, utan för att de är olika enheter som alla utför olika aktiviteter eller 
vårdformer. Nedan följer en förteckning över systemets definierade komponenter och de aktiviteter 
de utför. 

• Operation: ombesörjer anestesi och utför operationer av akutfall samt patienter inkomna för 
planerad dagkirurgi eller sluten vård 

• Vårdavdelning: Vårdar patienter, bland annat före och efter operation, genom exempelvis 
medicinering och rörlighetsträning. Förbereder även patienter inom sluten vården och vissa 
akutpatienter inför operation samt beslutar om inlagda patienter ska skrivas ut eller 
remitteras till mottagningen eller liknande 

• Mottagning: träffar patienter vid ny- och återbesök för kontroller samt utför bland annat 
gipsning och andra enklare vårdåtgärder. Här fattas även beslut om patienten behöver 
opereras, komma på ytterligare besök eller röntgas för vidare bedömning. Om operation är 
nödvändigt kontaktas operationskoordinator, om ytterligare besök eller radiologisk 
undersökning krävs kontaktas tidsbokningen  

• Akutmottagning: tar hand om och behandlar akuta fall samt gör en bedömning huruvida 
patienten måste läggas in, opereras, bokas in för ett återbesök, genomgå en radiologisk 
undersökning eller kan skickas hem 

• Radiolog: utför radiologiska undersökningar på ortopedklinikens patienter efter begäran av 
mottagningen, akutmottagningen eller vissa fall avdelningen  

• Operationskoordinator: planerar in de operationer som begärts av mottagningen samt 
försöker säkerställa att tillgängliga operationstider utnyttjas 

• Tidsbokning: bokar in tider på mottagningen efter förfrågan från akutmottagningen, 
vårdavdelningen eller mottagningen. Tidsbokningen får även in remisser från exempelvis 
primärvården. Dessa remisser granskas av en överläkare och om remissen uppfyller vissa 
krav bokas patienten in för besök på mottagningen 

• Övrig administration: hanterar och granskar remisser, skriver ut journaldiktat samt 
schemalägger personal 
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5.5.2 Systemgränser 
Utanför delsystemet ortopedkliniken dras systemgränsen. Denna dras på ett sådant sätt att de delar 
av operation och akutmottagning som används av ortopedkliniken inkluderas, medan övriga klinikers 
verksamhet i dessa komponenter exkluderas. Detta görs dels av tidsskäl och dels med motiveringen 
att det är svårt för en medicinskt oinsatt att bedöma om övriga klinikers rutiner inom exempelvis 
operation är rimliga.  

Vad gäller remitteringsförförandet hos vårdcentraler och andra externa vårdenheter avgränsas detta 
med liknande motivering: det ligger inte inom ramarna för studien vare sig med avseende på 
tillgänglig tid eller på vetenskapsområde. Dock beaktar studien själva remissen när den dyker upp i 
det studerade systemet och då primärt inom tidsbokningen.  

Radiologen är även den utanför systemets gränser, men tas upp som en komponent då denna har en 
stark interaktion med de andra komponenterna. Denna interaktion beaktas, men radiologen i sig 
lämnas utanför systemets gränser med motiveringen att det saknas tid att undersöka de interna 
processerna. Sjukhusledningen och regeringens sjukvårdspolitik hamnar inte heller innanför det 
studerade systemet då en studie av dessa inte faller inom undersökningens syfte. 

5.5.3 Avgränsningar 
Avgränsningar görs enligt Lekvall och Wahlbin (2001) för att ytterligare precisera undersökningen 
genom att tydligt redovisa vad som inte ska undersökas. Författarna skiljer mellan två typer av 
avgränsningar: sakliga och resursbaserade. En saklig avgränsning innebär att något som skulle kunna 
tas med i studien väljs bort och en resursbaserad innebär att det exempelvis inte finns tid eller 
pengar att undersöka ett visst område. 

Det faktum att mottagningen temporärt befinner sig i Nässjö har avgränsats med motiveringen att 
detta endast är en tillfällig lösning. Problem som orsakas av denna temporära lösning anses tillfälliga 
och har därför bortsetts från. Det studerade systemet utgår således från hur det ser ut med samtliga 
komponenter på plats i Eksjö. 

De medicinska processerna inom operation har inte framkommit som ett problem i förstudien och en 
stor del av denna verksamhet bedrivs inte av ortopedkliniken. Inte heller den interna planeringen 
inom denna komponent sköts i ortopedklinikens regi, varpå operation endast beaktas i dess 
interaktion med övriga systemkomponenter. Samma resonemang kan föras för akutmottagningen 
som även den endast betraktas i ett interaktionsavseende. För båda dessa komponenter görs 
avgränsningarna även på resursbasis, det vill säga att det inte finns tid att undersöka komponenterna 
närmare. Avgränsningen av dessa komponenter är dessutom något som ger studien mer fokus på 
mottagningen, vilket är i linje med det fokus som finns i avsnitt 5.3 Innehållsprecisering samt givna 
direktiv, se avsnitt 1.2.2 Direktiv. 
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5.5.4 Sammanfattning av det studerade systemet 
Efter att ha systemgränser dragits, komponenter definierats samt avgränsningar gjorts kan det 
studerade systemet åskådliggöras i enlighet med Figur 19 nedan. Den streckade linjen utgör gränsen 
för såväl ortopedkliniken som det studerade systemet och avgränsningarna inom det sistnämnda 
nämns ovan. Som nämndes tidigare delas vissa komponenter itu av systemgränsen då de är 
gemensamma resurser för hela sjukhuset.  

 
Figur 19: Det studerade systemet 
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6 Metod 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis den övergripande arbetsgången samt ansatsen för studien som 
helhet. Därefter behandlas metoden för respektive delfas mer ingående och inriktning samt val av 
metoder för datainsamling och analys förklaras och motiveras. 

6.1 Övergripande arbetsgång 
Undersökningens övergripande arbetsgång, som även beskrevs i avsnitt 1.4 Undersökningens 
övergripande arbetsgång, presenteras här mer ingående. I valet av metod har vi i stor utsträckning 
utgått från de processer och hållpunkter som återfinns i det Wahlbinska U:et, vilket är en 
övergripande arbetsgång. Denna beskriver hur en utredning gårfrån det beslutsproblem utredarna 
ställs inför till de beslutsrekommendationer som syftar till att åtgärda problemet (Lekvall & Wahlbin, 
2001). Arbetsgången i denna studie har dock modifierats för att passa det aktuella problemet och 
utredningsprocessen har som tidigare nämnts delats in i fem faser. Hur denna undersöknings fem 
faser förhåller sig till de delar som finns i Lekvall och Wahlbins arbetsprocess beskrivs fortlöpande 
och i Figur 20 ses undersökningens huvudsakliga steg. 

 
Figur 20: Undersökningens övergripande arbetsgång inklusive valda undersökningsområden 
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Undersökningens inledande fas börjar med en problemanalys. Detta innebär att information kring 
uppgiften och det av uppdragsgivaren presenterade problemet inhämtas samt att en dialog förs för 
att nå konsensus med uppdragsgivaren kring målet med studien. Detta mynnar ut i en 
bakgrundsbeskrivning som leder fram till själva syftet med undersökningen. Därefter görs en 
förstudie där såväl ortopedkliniken som dess omgivande miljö undersöks. Ortopedkliniken kartläggs 
på en grundläggande nivå för att ge en överblick över de processer och aktiviteter som ryms inom 
dess ramar. Höglandssjukhuset och Landstinget i Jönköpings län beskrivs i syfte att förklara hur dessa 
två påverkar ortopedkliniken i form av exempelvis resursfördelning och styrning. Detta kan liknas vid 
vad Lekvall och Wahlbin (2001) benämner en analys av beslutssituationen, vilken ska svara på frågan 
om vilken ytterligare information som behövs för att kunna fatta beslut. Samma författare 
poängterar dock att det i vissa fall, som exempelvis i ett examensarbete likt detta, krävs ett 
omfattande arbete samt koppling till befintlig teori för att precisera uppgiften på detaljnivå. Detta 
måste göras innan arbetet med datainsamling kan planeras och påbörjas. Utav den anledningen 
inkluderas arbetet med att skapa en referensram i inledningsfasen. Litteratursökningen syftar dels till 
att kunna bryta ner uppgiften till lösbara delproblem och dels till att hitta metoder med vilka dessa 
delproblem kan lösas. Referensramen är nära kopplad till den förstudie som genomförs då det är 
förstudien som visar på vilka områden som är relevanta i den aktuella studien. Den nära kopplingen 
mellan dessa två avsnitt stärks även i den syntetisering som återfinns i nedbrytningsfasen. 

Nedbrytningsfasen innehåller en uppgiftsprecisering vilken syftar till att bryta ned studiens syfte till 
mer konkreta frågeställningar. En viktig del i uppgiftspreciseringen är enligt Lekvall och Wahlbin 
(2001) att bestämma undersökningens inriktning, vilken beror på mängden befintlig kunskap och 
syftet med undersökningen, se även 5.1 Studiens inriktning. Studiens innehåll bestäms i två steg: en 
syntetisering och en innehållsprecisering. I syntetiseringen ställs teorierna från referensramen mot 
den verklighet som framkommit i förstudien. Syntetiseringen syftar således till att sammanfatta och 
ytterligare belysa de teoriområden som bedöms vara relevanta i det aktuella fallet. 
Innehållspreciseringen har som mål att vidareutveckla de i syntetiseringen utvalda 
undersökningsområdena och i samband med detta formulera konkreta frågeställningar som ligger till 
grund för den fortsatta studien. Utöver studiens innehåll och inriktning, bör även avgränsningar 
inkluderas i uppgiftspreciseringen. Avgränsningarna görs i samband med att det studerade systemet 
definieras och beskrivs.  

När nedbrytningsfasen är genomförd är det klargjort vilken information som behövs. Utifrån det 
bestäms det i metodplaneringsfasen hur utredarna rent tekniskt ska gå till väga för att inhämta 
informationen. Valet av metod för studien bör dock enligt Lekvall och Wahlbin (2001) föregås av val 
av ansats, vilket i denna rapport beskrivs i avsnitt 6.2 Studiens ansats. 

När det i planeringen av metoden har klargjorts hur informationen ska samlas in utförs detta i en 
datainsamling, vilket är det första steget i undersökningsfasen. För att få ett ökat fokus på de valda 
områdena görs undersökningsfasen för respektive delområde och denna fas innefattar såväl 
datainsamling som analys. Detta betonas i Figur 20 genom att respektive undersökningsområde 
illustreras med en separat pil. Den information som erhålls i datainsamlingen sammanställs i vad 
Lekvall och Wahlbin (2001) benämner en grunddatabas. Efter att grunddatan är analyserad följer mer 
djupgående analyser. För utförandet av sådana analyser finns inga generella riktlinjer utan metoden 
varierar från studie till studie, med allt från rena kvantifieringsmodeller till tyngdpunkt på verbala 
resonemang (Lekvall & Wahlbin, 2001).  
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I undersökningens slutfas sammanställs de djupare analyserna från föregående fas i slutsatser som är 
gemensamma för samtliga undersökningsområden. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att analyserna 
av informationen har målet att få mer ”datanära” resultat, vilka svarar mot informationsbehovet som 
fastställdes i uppgiftspreciseringen. Detta illustreras i Figur 20 med de streckade pilarna som går från 
nedbrytningsfasen till slutfasen just för att betona kopplingen faserna emellan. De slutsatser som 
dragits bedöms sedan med avseende på tillförlitlighet samt hur pass generaliserbara de är (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Utifrån slutsatserna formuleras de rekommendationer som utredarna anser lämpliga 
att ge uppdragsgivaren. I denna fas är det även, i enlighet med Björklund och Paulsson (2003), 
lämplig att diskutera vilket akademiskt bidrag rapporten har samt eventuellt ge förslag till vidare 
studier. 

Faserna ovan utgör grunden för undersökningens arbetsgång. Det är dock viktigt att beakta att det är 
en iterativ process där faserna, precis som de olika undersökningsområdena, i vissa fall överlappar. 
Detta innebär att man ibland måste vandra mellan olika faser då till exempel nya frågeställningar, 
vilka kräver datainsamling, kan upptäckas först vid en analys. 

6.2 Studiens ansats 
Undersökningens inriktning avgör, som tidigare nämnt, vilken typ av slutsatser som önskas uppnås. 
För att kunna dra dessa slutsatser behöver en undersökningsansats väljas, något som med andra ord 
innebär att det grundläggande tekniska tillvägagångssättet bestäms.  

Lekvall och Wahlbin (2001) menar att undersökningsansatsens bestäms i två dimensioner: antal fall 
som avses undersökas och djupet i dessa undersökningar samt vilken typ av data, kvantitativ eller 
kvalitativ, som ska användas. Djupstudier av enskilda undersökningsobjekt kallas för fallstudieansats. 
Om studien istället syftar till att mer översiktligt undersöka ett större antal objekt för att jämföra 
dem sinsemellan rör det sig om en tvärsnittsansats. En skillnad mellan de två ansatserna är att det i 
en fallstudie på förhand är oklart vad som bör undersökas och vilken information som krävs. Utifrån 
detta kan slutsatsen dras att fallstudieansatser är lämpliga vid undersökningar med explorativ 
inriktning. Tvärsnittsansatser är å sin sida lämpliga när förhållandena mellan de olika faktorerna är 
enkla. Det finns två typer av tvärsnittsansatser: surveyansats och experimentell ansats. En 
surveyansats är när utredarna observerar och passivt registrerar den undersökta verkligheten medan 
i en experimentell ansats deltar utredarna aktivt och påverkar den studerade miljön. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001) 

Den huvudsakliga skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ ansats är typen data som samlas 
in. I en kvantitativ ansats rör det sig enligt Björklund och Paulsson (2003) om information som kan 
mätas eller värderas numeriskt. Ett exempel på en datainsamlingsmetod som lämpar sig vid 
kvantitativa studier är enkäter. Lekvall och Wahlbin (2001) menar dessutom att en experimentell 
ansats faller särskilt bra ut med kvantitativa metoder då potentialerna då kan utnyttjas till fullo. Allt 
kan dock inte mätas numeriskt och då är kvalitativa metoder ett bättre val. Kvalitativa metoder 
används när en djupare förståelse för situationen önskas, vilket dock leder till att generaliseringar 
inte kan göras i samma utsträckning som vid kvantitativa studier (Björklund & Paulsson, 2003).  
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I Figur 21 nedan visas Lekvall och Wahlbins (2001) översiktliga sammanställning av olika 
undersökningsansatser samt exempel på användningsområden. I matrisen kan de vanligaste 
kombinationerna utläsas men det är inte otänkbart med andra kombinationer, dock ligger tonvikten 
för en fallstudie på kvalitativa ansatser medan tvärsnittsstudier lutar mer åt kvantitativa.  

 
Figur 21: Översikt av undersökningsansatser (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.211) 

Syftet med denna studie är som sagt att ge rekommendationer kring hur ortopedkliniken vid 
Höglandssjukhuset kan effektivisera utnyttjandet av resurser för att öka tillgängligheten för sina 
patienter, vilket tydligt har ortopedkliniken i fokus. Således är det naturligt att undersökningen får en 
fallstudieansats. Precis som visas i matrisen ovan passar olika former av kvalitativa metoder ofta bra 
ihop med fallstudieansatser varpå det ter sig lämpligt att välja en kvalitativ ansats. Detta stöds 
dessutom av det faktum att det, på grund av systemets komplexa natur, är svårt att numeriskt 
bedöma hur mycket en förändring reducerar en patients väntetid.  

6.3 Metod för inledningsfasen 
Precis som tidigare nämnt syftar inledningsfasen till att ge en inblick i problemet, dess 
struktur samt att få en tidig koppling till litteraturen för att på så sätt kunna bryta ned 
problemet i den efterföljande uppgiftspreciseringen. Fasen resulterar i en 
referensram och en förstudie där ortopedkliniken och dess verksamhet behandlas.  

6.3.1 Inledningsfasens inriktning 
Precis nämnts i avsnitt 5.1 Studiens inriktning, kan olika syften och mängden kunskap som utredarna 
tar med sig in i den aktuella fasen leda till att inriktningen i olika delar av utredningsprocessen skiljer 
sig från inriktningen för studien som helhet. Med detta i åtanke och de mål som finns med fasen kan 
slutsatsen dras att inriktningen för förstudien är explorativ. Detta baseras på det faktum att vi som 
utredare sedan tidigare har begränsad kunskap inom området. Detta stämmer också överens med 
Lekvall och Wahlbins (2001) syn på en explorativ studie. Författarna menar dessutom att 
litteratursökning i syfte att kunna genomföra en uppgiftsprecisering är av en explorativ karaktär, 
vilket stärker valet av inriktning i detta skede av utredningen. 

6.3.2 Förstudie 
För att sätta sig in i det aktuella problemet behövs precis som tidigare nämnt information om 
ortopedkliniken och dess verksamhet såväl som den svenska hälso- och sjukvården i stort. Det finns 
ett flertal olika datainsamlingsmetoder och vilken som kan anses mest lämpad beror dels på vilken 
information som söks, dels på de begränsningar gällande exempelvis tid och pengar som råder. 
Björklund och Paulsson (2003) skriver att följande metoder är vanligt förekommande i vetenskapliga 
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undersökningar: litteraturstudier, presentationer vid föreläsningar och liknande, intervjuer, enkäter, 
observationer och experiment. Självfallet finns det såväl för- som nackdelar med samtliga av dessa 
och vissa lämpar sig bättre med tanke på den explorativa inriktning och kvalitativa inriktning som 
förstudien har. Nedan presenteras de metoder för datainsamling som anses lämpliga i denna 
förstudie. 

I litteraturstudier används skrivet material så som böcker, tidskrifter och broschyrer (Björklund och 
Paulsson, 2003). I förstudien har material rörande hälso- och sjukvården i Sverige samt 
ortopedkliniken samlats in. Tillvägagångssättet för denna del av förstudien presenteras vidare i 
nästkommande avsnitt, se 6.3.3 Litteratursökning, som berör de litteraturstudier som genomförts i 
undersökningen och som dels använts i förstudien dels i skapandet av referensramen.  

Information kring hur ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset är organiserad och hur deras 
verksamhet ser ut är begränsad när det kommer till skrivet material. Av den anledningen har 
intervjuer av olika nyckelpersoner ansetts som en lämplig metod att ge utredarna en första inblick i 
verksamheten. Björklund och Paulsson (2003) menar att intervjuer är en datainsamlingsmetod som 
ger utredaren möjlighet till en djupare förståelse, speciellt då intervjuaren i dessa fall kan följa upp 
med följdfrågor. Informationen som samlas in är dessutom direkt knuten till studien, så kallad 
primärdata, vilket innebär data som samlats in i syfte att användas i den aktuella undersökningen. En 
nackdel med denna datainsamlingsmetod är dock att det kan vara en tid- och resurskrävande process 
att anordna möten och träffas rent fysiskt. I denna studie har dock personliga intervjuer varit möjliga 
i och med att utredare och respondenter i stor utsträckning befunnit sig på samma plats.  

Såväl Kylén (2004) som Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar att intervjuer kan ha olika 
grader av struktur. En strukturerad intervju innebär att en frågelista som respondenten är tänkt att 
besvara förberetts i förväg, en metod som Kylén (2004) säger är vanlig vid korta intervjuer. Vid längre 
intervjuer menar han istället att ostrukturerade intervjuer som kan ses som mer öppna är vanligare. 
Dessa intervjuer kan liknas vid en dialog mellan respondent och intervjuare där frågorna uppkommer 
varefter samtalet fortlöper. En semistrukturerad intervju är ett mellanting mellan de två nyss 
nämnda strukturnivåerna och innebär att ämnesområdena är bestämda i förväg men att intervjuaren 
ställer frågor när denna anser det lämpligt och har även möjlighet att ställa följdfrågor, allt beroende 
på respondentens svar och reaktioner (Björklund & Paulsson, 2003). I förstudien dominerar 
semistrukturerade intervjuer där ämne och vissa grundläggande frågeställningar förberetts innan 
intervjutillfället. Då utredarna har haft en begränsad kunskap om undersökningsområdet anses 
strukturerade intervjuer olämpliga då en stor risk att relevant information då går utredarna förbi.  

När det gäller val av respondenter i förstudien har fokus legat på att få en överblick över 
verksamheten och eventuella problemområden. Utifrån detta har personer med insikt och 
erfarenhet från ortopedkliniken som helhet valts ut för intervju, bland dessa återfinns bland annat 
klinikens administrativa chef Lena Lewenhaupt, mottagningens vårdenhetschef Christina Landbring 
samt mottagningssköterska och operationskoordinator Kerstin Sandberg. För att undvika eventuella 
feltolkningar eller sakfel görs avstämningar med respondenterna. Detta är även ett sätt att öka 
trovärdigheten i undersökningen, se även avsnitt 1.3.3 Trovärdighet. 
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6.3.3 Litteratursökning 
Ett krav för att en uppgiftsprecisering ska vara en relevant nedbrytning av syftet och problemet är att 
en referensram skapas. Detta innebär att en teoristudie av litteratur inom ämnet genomförs. 
Litteraturen kan dels belysa vanliga frågeställningar inom området, dels underbygga de resultat som 
framkommer vid vidare analys och därmed öka trovärdigheten. 

En aspekt som är viktig att beakta vid litteraturstudier är att den information som inhämtas är så 
kallad sekundär data. Detta innebär att informationen inte är insamlad i samma syfte som den 
aktuella studien och därför bör utredarna ta hänsyn till hur litteraturen är vinklad och huruvida den 
är applicerbar på det specifika fallet. Även vilken metod som använts för att samla in uppgifterna 
samt syftet med insamlingen bör beaktas. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Val av litteratur har dels skett för att ge en ökad inblick i hur nuläget ser ut med avseende på hur 
hälso- och sjukvården i Sverige fungerar och är organiserad, dels för att ge relevanta ämnesområden 
som kan bidra till den fortsatta studien. För att hitta relevant information har sökningar genomförts i 
databaser och i Linköpings universitets bibliotekskatalog. När det gäller den förstnämnda 
litteraturen, som främst återges i kapitel två och tre, har information främst hämtats från 
Socialstyrelsens och Landstinget i Jönköpings läns hemsidor, samt böcker som ansetts relevanta efter 
sökning i bibliotekskatalogen. Sökord som använts i detta sammanhang är exempelvis hälso- och 
sjukvård vilket komplitterats med ord så som organisation, logistik och effektivitet. 

Vid sökning på litteratur som används i referensramen har artiklar sökts via databaser så som 
Emerald, Scopus och PubMed, vilka är databaser som anses lämpliga i sammanhanget. 
Litteratursökningen startade på en övergripande nivå baserat på undersökningens syfte. Därefter 
gjordes djupare sökningar av de områden som utifrån den översiktliga sökningen samt det aktuella 
fallet anses lämpliga. Flera olika sökord har använts som exempelvis patient flow, lean och lead time 
reduction. Dessa har dessutom kombinerats med ord anknutna till hälso- och sjukvård så som health 
care och hospital. En mer specifik redogörelse över använda sökord och tillhörande resultat finns i 
Bilaga 2: Litteratursökning. De artiklar som i de ovan beskrivna sökningarna ansetts relevanta har 
även använts för uppslag på vidare litteraturstudier genom deras referenslistor. 

Precis som tidigare nämnt är trovärdighet en viktig ingrediens i en vetenskaplig undersökning. Detta 
mäts, i enlighet med avsnitt 1.3.3 Trovärdighet, med hjälp av reliabilitet och validitet. Huruvida 
studien mäter det som verkligen avses mätas, med andra ord studiens validitet, stärks av en form av 
triangulering där flera olika källor används och ställs mot varandra. Reliabiliteten i litteratursökningen 
stärks genom att använda inom logistik välkända databaser och använda källor vilka blivit refererade 
till av flertalet andra vetenskapliga artiklar.  
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6.4 Metod för nedbrytningsfasen 
Nedbrytningsfasen innehåller huvudsakligen två steg: syntetisering och 
innehållsprecisering. Denna fas är starkt sammankopplad med föregående fas i och 
med att referensramen och förstudien ställs mot varandra i syntetiseringen. Syftet 
med syntetiseringen är att komma fram till undersökningsområden som kan ligga till 
grund för den fortsatta studien. Att samla in data utifrån ett eller flera specifika 
områden är enligt Aronsson (2009) ett lättare sätt att hålla fokus och undvika att 

djupgående undersökningar, av exempelvis olika processteg, görs i onödan. I samband med 
syntetiseringen situationsanpassas de valda teoridelarna ytterligare, vilket överensstämmer med 
systemsynsättets syn att tidigare erfarenheter enbart är behjälpliga som analogier (Arbnor & Bjerke, 
1994). 

Den metod som används i nedbrytningsfasen kan liknas vid det som Björklund och Paulsson (2003) 
kallar ”dubbeltratt”, se Figur 22. I denna modell beskriver författarna hur ämnet först breddas för att 
sedan snävas in. I detta fall har ett syfte presenterats som sedan ger en vidgning av studien med 
hjälp av en grundlig referensram samt en förstudie, vilket skedde i föregående fas. I 
nedbrytningsfasen snävar syntetiseringen in undersökningen igen för att leda till en 
innehållsprecisering vilken inkluderar konkreta frågeställningar.  

 
Figur 22: Dubbeltratt (omarbetad, Björklund & Paulsson, 2003, s.35) 
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6.5 Metod för undersökningsområdet behov 
Att kartlägga de behov som ortopedkliniken måste tillgodose är, precis som tidigare 
nämnt, nödvändigt för att kunna planera verksamheten på ett lämpligt sätt. 
Förutom att beräkna snittvärden för hur behoven ser ut behöver det som sagt även 
avgöras vilken flexibilitet som krävs. Det senare undersöks genom att se till de 
svängningar som råder i systemet. När det gäller just svängningar är det dessutom 
intressant att undersöka hur stor andel som är skapade respektive genuina. Detta 

för att kunna vidta åtgärder för att eliminera de skapade svängningarna och skapa ett flexibelt 
system som kan hantera de genuina. Delområdet kan, i enlighet med avsnitt 5.3.1 Behov, 
sammanfattats i Figur 23 nedan: 

 
Figur 23: Nedbrytning av undersökningsområdet behov 

För att kunna besvara de frågeställningar som presenterats ovan krävs dels att data samlas in, dels 
att vidare analyser görs och resonemang förs. Exempelvis kräver den fjärde frågan att den tredje 
visar på att skapade svängningar finns, för att vidare analyser ska vara relevanta. Detta innebär att 
datainsamling och analys är starkt sammankopplade för delområdet, något som även gäller frågorna 
sinsemellan. Dessutom utgör de resultat som framkommer i undersökningsområdet i stor 
utsträckning indata till de två undersökningsområdena som rör olika former av planering. 

6.5.1 Inriktning för undersökningsområdet behov 
Detta delområde syftar som sagt till att kartlägga de behov som ortopedkliniken har, vilket motsvarar 
efterfrågan från klinikens patienter. Det ingår även att avgöra huruvida de uppkomna variationerna i 
behoven är genuina eller skapade. Frågeställningarna som presenterats ovan leder till att, utifrån det 
som presenterats i avsnitt 5.1 Studiens inriktning, inriktningen för denna del av undersökningen i 
mångt och mycket är deskriptiv. Det finns dock även explanativa inslag då frågorna syftar till att 
förklara varför behoven varierar, vilket kräver utredning av orsakssamband.  

6.5.2 Datainsamling för undersökningsområdet behov 
För att kunna besvara de två förstnämnda delfrågorna som hör till området krävs bland annat 
statistik över besöken på mottagningen och antalet inkomna remisser.  Ortopeden har fört statistik 
under en längre tid men då vissa avvikelser finns på grund av strejk, semester och felaktiga mätningar 
behöver uppgifter om detta samlas in. Detta för att kunna sålla bort den information som inte är 
representativ för klinikens verksamhet. För att kunna avgöra vilka avvikelser som kan kopplas till 
särskilda händelser eller på annat sätt inte bör anses normalt är personer som arbetar med 
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statistiken inom ortopedkliniken passande intervjuobjekt. Bland annat anses klinikens administrativa 
chef Lena Lewenhaupt och mottagningens vårdenhetschef Christina Landbring vara lämpliga för att 
förklara statistikavvikelser. Den lämpligaste formen av intervjuer är semistrukturerade intervjuer, 
vilket motiveras utifrån de resonemang som även förts för förstudien, se avsnitt 6.3.2 Förstudie. 
Intervjuerna utförs personligen då möjligheterna att träffa de olika respondenterna är stora.  

Det kan anses vara en nackdel att använda redan uppmätt data och statistik. Dock är möjligheten för 
utredarna att själva mäta behovsstrukturen begränsade med avseende på tid, varpå endast kortare 
mätningar genomförs. Dessa mätningar sker med hjälp av klinikens personal och den besökshistorik 
som finns att tillgå. Bland annat gås mottagningens besökslistor igenom för att på så sätt kunna 
notera antalet ny- respektive återbesök för respektive dag under de dryga tre första månaderna av år 
2009. Informationen som fås från mottagningslistorna avser ge data angående snittvärden samt 
fördelning över veckodagar och liknande gällande framförallt återbesöken. Anledningen till att det 
främst är återbesöken som återspeglas är att i stort sett samtliga patienter som kräver ett återbesök 
också får det på bekostnad av nybesökspatienterna. Antalet nybesök och dess fördelning ges istället 
av den statistik som förts av ortopedkliniken själva gällande antalet inkomna remisser. Den totala 
efterfrågan fås genom att addera efterfrågan med avseende på nybesök och efterfrågan från 
återbesökspatienterna.  

Datan som samlas in i syfte att utreda hur efterfrågefördelningen ser ut över veckodagar och 
månader presenteras lämpligast i ett stapeldiagram där staplarna har tre markeringar. En markering 
representerar medelvärdet för den aktuella tidsenheten, en dess minimumvärde och dess 
maximumvärde. Detta för att ge en tydlig bild av hur mycket det svänger och att på så sätt spegla de 
skillnader som uppstår för återbesöken bland annat på grund av variationer i bemanningen. 
Stapeldiagram görs för veckodagar där värden för samtliga måndagar sammanställs och på samma 
sätt för samtliga fem arbetsdagar i veckan. Detta ger underlag för att se om bemanningen bör 
justeras med avseende på variationer i arbetsbörda över de olika veckodagarna. Liknande diagram 
görs även för månader. 

För att kunna utröna hur stora svängningarna i statistiken är används ett standardavvikelsemått som 
visar hur pass mycket efterfrågan och de olika besöken varierar. I syfte att isolera svängningarnas 
slumpmässiga variationer rensas efterfrågestatistiken då från mer förklarliga variationer i 
efterfrågan. Enligt Olhager (2000) utgörs en tidsserie av efterfrågedata av fem komponenter: trend, 
säsong, cykel, nivå och slump. Den sistnämnda komponenten är variationer som saknar förklaringar 
och uppträder helt slumpmässigt, vilket är en viktig komponent av de svängningar i efterfrågan som 
ortopedkliniken måste hantera. Dessa variationer åskådliggörs först när efterfrågeserierna har 
rensats från de övriga fyra komponenterna. För att illustrera klinikens efterfrågan har vi valt att likna 
den vid vad Olhager kallar för en ”kombinerad trend- och säsongsmodell”. Denna tar hänsyn till 
samtliga ovanstående komponenter förutom cykler. Eftersom de efterfrågedata som finns endast 
sträcker sig drygt tre år tillbaks i tiden har vi också valt att bortse från cyklers inverkan på efterfrågan. 

Först rensas dock datan från eventuella icke-representativa mätningar, vilket som tidigare nämnt 
kommer att göras via intervjuer. Ett exempel på detta är värden uppmätta vid sjuksköterskestrejken i 
maj år 2008. Sedan tas eventuella trender, det vill säga en gradvis ökning eller minskning av 
efterfrågan, bort. Trenden hittas genom att göra en trendlinje av mätpunkterna. Därefter rensas 
efterfrågan från säsongsvariationer, vilket betyder att om exempelvis efterfrågan i oktober är 10 % 
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högre än genomsnittet så delas oktobers efterfrågan med 1,1. Till sist rensas den grundnivå som 
utgörs av den genomsnittliga efterfrågan. Därefter kvarstår endast de rent slumpmässiga 
variationerna i efterfrågan som enligt Olhager (2000) kan beskrivas med en stokastisk variabel med 
väntevärdet noll och en konstant standardavvikelse. Storleken på standardavvikelsen bestämmer hur 
pass mycket efterfrågan varierar slumpmässigt. 

För att säkerställa att den information som samlas in är korrekt görs, precis som det som nämns i 
avsnitt 6.3.2 Förstudie, regelbundna avstämningar med respondenterna för att undvika eventuella 
feltolkningar. Detta stärker undersökningens trovärdighet och ökar sannolikheten att de analyser och 
som görs utifrån den insamlade informationen leder till korrekta slutsatser och lämpliga 
rekommendationer. 

6.5.3 Analysmetod för undersökningsområdet behov 
Utav de frågor som ovan presenterats för undersökningsområdet är det främst de två sistnämnda, 
vilka rör svängningar, som kräver vidare analyser för att besvaras. Detta i och med att de två 
förstnämnda, gällande besöksstatistik med avseende på snittvärden och fördelning, i stort sett 
besvaras direkt genom den insamling av statistik som genomförs i datainsamlingen. Dock kan 
statistiken behöva bearbetas för att besvara just det som de aktuella frågorna åsyftar att kartlägga. 
Dessutom krävs resonemang kring varför efterfrågan fördelar sig så som den gör för att på så sätt 
kunna utröna eventuella mönster som skulle kunna underlätta planeringen av såväl resurser som 
patienter. 

Den tredje undersökningsfrågan syftar till att klargöra karaktären på de svängningar som 
förekommer, något som sker genom analyser av den tidigare nämnda statistiken. Vid dessa analyser 
kommer som tidigare nämnt avvikelser orsakade av speciella händelser bortses från då det ger en 
ickerepresentativ bild av situationen. När detta är genomfört kommer även eventuella svängningar 
som kvarstår framgå mer tydligt, varpå resonemang kring om dessa är skapade eller ej kan föras. Vid 
analyserna kring svängningar, se undersökningsfråga tre ovan, kommer universitetslektor Håkan 
Aronsson tillfrågas då han har stor erfarenhet av att tolka statistik av detta slag. 

Den fjärde och sista undersökningsfrågan inom området har som mål att klargöra hur skapade 
svängningar kan elimineras under förutsättning att sådana finns. Det är således inte intressant att 
titta närmare på detta om det i tidigare analyser skulle framkomma att samtliga svängningar är 
genuina. I händelse av att skapade svängningar finns kommer resonemang kring eliminationen av 
dessa främst grunda sig i teorier. Dessutom kommer diskussioner att föras med Håkan Aronsson som 
med sin erfarenhet tros kunna komma med värdefulla insikter gällande detta.  
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6.6 Metod för undersökningsområdet processer 
För att kunna förbättra planeringen på kliniken måste först de processer som finns 
i verksamheten kartläggas. Detta för att oavsett hur bra planeringen är kommer 
problem ändå uppstå om inte processerna fungerar som de borde. För att utreda 
var eventuella problem finns är en grundlig kartläggning en nödvändighet för att få 
en överblick över processerna. I likhet med det som nämnts tidigare är det främst 
två typer av processer som ska undersökas, nämligen processen kring ett enskilt 

mottagningsbesök samt den patientupplevda processen. Den senare av de två kan bestå av flera 
besök och således ingår den förstnämnda i den senare. Detta innebär att de olika typerna är tätt 
sammankopplade vilket innebär att även den datainsamling och analys som ingår i 
processkartläggningen är tätt förenade. 

Delområdet har, i enlighet med det som presenterades i avsnitt 5.3.2 Processer, delats upp i ett antal 
frågeställningar vilka presenteras i Figur 24 nedan: 

 
Figur 24: Nedbrytning av undersökningsområdet processer 

6.6.1 Inriktning för undersökningsområdet processer 
Delområdet syftar, precis som tidigare nämnt, till att kartlägga verksamhetens processer och 
undersöka om de finns några flödesrelaterade problem och hur ortopedkliniken i så fall kan komma 
till rätta med dessa. En kartläggning är, i enlighet med det som presenterats i avsnitt 5.1 Studiens 
inriktning, något som kännetecknar en deskriptiv undersökning. 

6.6.2 Datainsamling för undersökningsområdet processer 
För att kunna kartlägga de aktuella processerna och på så sätt även besvara undersökningsområdets 
två förstnämnda delfrågor kommer de steg och aspekter som presenterades i avsnitt 4.4.1 
Processkartläggning att användas. Den insamlade informationen presenteras dels med hjälp av 
illustrativa figurer där de olika processtegen visas. Dels med hjälp av text som avser förklara de 
illustrerade stegen och de eventuella kring aktiviteter som kan orsaka problem i det aktuella flödet. 
Datainsamlingen sker huvudsakligen på två sätt, nämligen genom intervjuer och observationer. 
Dessa två datainsamlingsmetoder är enligt Melan (1995) lämpliga i undersökningar av denna typ. 
Dessutom kan information om en organisations flöden och processer vara svårtillgänglig eller 
obefintlig i skriven form.  
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6.6.2.1 Intervjuer 
Det är främst semistrukturerade intervjuer som anses lämpligt i och med att dessa lämnar utrymme 
till de följdfrågor som kan uppstå under intervjuns gång, se även avsnitt 6.3.2 Förstudie. Dock syftar 
intervjuerna till att kartlägga utvalda delar av verksamheten varpå intervjuunderlag och frågeämnen 
kan formuleras på förhand. I och med att möjligheterna att träffa respondenterna är goda används 
personliga intervjuer. Detta tillåter även intervjuarna att läsa in respondenternas kroppsspråk. För att 
undvika att intervjuobjekten känner sig stressade, vilket skulle påverka kvaliteten på de svar som ges, 
avtals intervjutid i stor utsträckning i förväg. Ytterligare en åtgärd för att säkerställa kvaliteten på den 
erhållna informationen görs, precis som nämnts tidigare, avstämningar där respondenten ges 
möjlighet att klargöra vissa detaljer samt kontrollera att inga missuppfattningar uppstått.  

När det gäller urvalet av respondenter har liknande resonemang som i avsnitt 6.3.2 Förstudie förts. 
Detta innebär att personer som har insyn i hela flödet anses som lämpliga intervjuobjekt. Dessutom 
är personer som kan ge en djupare inblick i processernas olika delsteg intressanta för intervju. Bland 
dessa återfinns Kjerstin Ragnarsson; verksamhetsutvecklare på radiologiska kliniken, Rickard Palm; 
vårdenhetschef på operationsavdelningen, Kerstin Vilhelmsson som arbetar i receptionen på 
mottagningen samt personalen på klinikens tidsbokning. Personalen på klinikens tidsbokning tros 
dessutom kunna besvara frågor som rör väntetiderna inom processerna. Denna information 
kompletteras dessutom med data som hämtas från de remisser som arkiveras i väntan på 
tidsbokning och bör kunna besvara hur långa de respektive väntetiderna är. Även personer som är 
insatta i hur det nya datasystemet Cosmic fungerar och vilka möjligheter som medföljer detta är 
intressanta intervjuobjekt.  

När det gäller den patientupplevda processen skulle ett antal patienter vara intressanta 
intervjuobjekt. Emellertid varierar upplevelsen beroende på hälsotillstånd, aktuellt besvär och 
lämplig åtgärd, ansvarig läkare samt patientens personlighet. Detta tillsammans med det faktum att 
patienter kan känna sig utlämnade gör patientintervjuer valts bort. Ytterligare en anledning till detta 
är att det skulle vara alltför tidskrävande att hinna intervjua tillräckligt många patienter för att få en 
representativ bild av verkligheten.  

6.6.2.2 Observationer 
Den andra datainsamlingsmetoden som anses vara passande för detta undersökningsområde är 
observationer. Kylén (2004) menar att observationer antingen kan vara planerade eller oplanerade. 
Vid en planerad observation har vad som ska observeras och hur detta ska registreras bestämts på 
förhand. Björklund och Paulsson (2003) nämner dessutom att förutsättningarna för en observation 
kan skilja då den som observeras antingen kan vara informerad eller så sker observationen i smyg. De 
observationer som utförs i denna undersökning är i mångt och mycket planerade då det är klart vilka 
processer och flöden som ska observeras. De aktuella observationerna sker inte i smyg då det utav 
respekt för patienterna inte anses lämpligt. Dessutom ses en fördel med att på förhand informera då 
observatörerna då kan ställa frågor när tillfälle ges under observationens gång.  

Observationer kan endast visa vad som händer men inte ge någon förklaring till varför. Det är först 
när observatören väger samman erhållen information med erfarenhet och kunskap som samband 
och konsekvenser kan utrönas. Björklund och Paulsson (2003) menar att detta leder till att 
observationer ofta blir subjektiva. Kylén (2004) menar i samband med detta att personer som 
observerat samma händelse ofta ger olika beskrivningar, något som kan användas till att få en 
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varierad och korrekt bild av verkligheten. Kylén poängterar även vikten av att välja observatör och 
menar att denna antingen själv kan delta i den observerade aktiviteten eller stå utanför, en 
uppdelning som även Björklund och Paulsson (2003) håller med om. Då det i detta fall är medicinsk 
verksamhet som är i fokus för observationerna anses det direkt olämpligt att observatörerna själva 
deltar i annan utsträckning än att ställa frågor vid utvalda tillfällen. 

Kylén (2004) menar att observationer som utförs av människor är subjektiva, men genom att öka 
strukturnivån kan de subjektiva inslagen minskas. En strukturerad observation innebär allt som oftast 
ett mer mekaniskt tillvägagångssätt medan en ostrukturerad observation utgår mer från det som 
uppfattas av observatören själv. Detta till trots anses ostrukturerade observationer ofta vara mer 
lämpligt i denna undersökning. Anledningen till detta är att det inte är mätbara moment som ska 
studeras utan flödet som helhet. 

Det finns, enligt Kylén (2004), fyra huvudsakliga typer av observationer: fria observationer, 
mätningar, utprövning samt övning och flöden. Vid observation av flöden bör flödet delas in i tre till 
fem etapper som var och en markeras med början och slut. Detta ger, även om gränserna skulle vara 
diffusa, en bättre översikt. Vid flödesobservationer kan det aktuella området vara begränsat eller så 
sker observationerna på olika platser. Ytterligare ett alternativ är att följa med observationsobjekten 
när de förflyttar sig. Det sistnämnda är en observationsmetod som anses lämplig i detta fall då det i 
stor utsträckning är läkare och deras olika arbetsmoment, vilka sker på olika platser, som observeras.  

Gällande val av observationsobjekt är det som sagt främst läkare som anses lämpliga i denna 
undersökning. Detta i och med att det är den yrkesgrupp som följer patienterna genom hela 
vårdflödet inom kliniken, till skillnad från övrig vårdpersonal som arbetar på en specifik enhet som 
exempelvis vårdavdelning eller akutmottagning. Dock är även arbetet på tidsbokningen något som 
bör studeras närmare då de har en central roll i det interna flödet. Av den anledningen är även 
tidsbokningen och dess personal ett intressant observationsobjekt.  

6.6.3 Analysmetod för undersökningsområdet processer 
Kartläggningen av verksamhetens processer kommer i stor utsträckning ske i och med 
datainsamlingen och om inga problemskapande arbetsmoment hittas kommer den mängd analyser 
som krävs begränsas avsevärt. Detta i och med att övriga frågor framförallt syftar till att klargöra hur 
de processer som påverkar planeringen fungerar.  

En aspekt som dock är intressant är de väntetider som uppstår mellan aktiviteterna inom processen. 
Av den anledningen kommer dessa analyseras och de två processkartläggningarna kommer att ställas 
mot varandra. Detta för att på så sätt kunna dra slutsatser om de väntetider som patienterna 
upplever beror på att aktiviteter sker internt och således är nödvändig eller om denna skulle kunna 
förkortas. Väntetider är en effekt av att tillgängligheten inte är fullständig varpå dessa tider är 
intressanta även av den anledningen.  

Skulle det under datainsamlingen för det aktuella undersökningsområdet framkomma 
processrelaterade problem krävs bland annat analyser av vad orsaken kan vara. Detta då en tydlig 
bild över vad som faktisk skapar problemen krävs för att en lämplig lösning ska kunna föreslås. Då 
dessa två aspekter, orsak och lösning, är så pass nära relaterade kommer analyserna ske problemvis 
för att således kunna belysa dessa ihop. Det är i denna kontext även viktigt att vara medveten om att 
lösningar på det aktuella problemet kan orsaka försämringar i andra delar av flödet, varpå det är 
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viktigt att se till hela systemet. Förslag till hur eventuella brister kan åtgärdas kommer att grunda sig i 
lämpliga teorier som presenterats i kapitel 4 Referensram och dessutom diskuteras med lämpliga 
personer på ortopedkliniken för att rimligheten i förslagen ska kunna bedömas. Att genom intervjuer 
diskutera lösningar på problem som identifierats är något som Kylén (2004) kallar för 
problemlösande samtal. Kylén menar att detta ger respondentens syn på problemet och 
lämpligheten i den föreslagna lösningen. 

6.7 Metod för undersökningsområdet resursplanering 
Undersökningsområdet resursplanering syftar, i enlighet med det som presenterats i 
avsnitt 5.3.3 Resursplanering, dels till att undersöka hur resursplaneringen går till i 
dag och de faktorer som påverkar detta, dels till att föreslå åtgärder som kan 
förbättra planeringen. De frågeställningar som ses i Figur 25 nedan har framkommit 
ur en nedbrytning av området: 

 
Figur 25: Nedbrytning av undersökningsområdet resursplanering 

Flertalet av dessa frågor kan inte besvaras utan vidare analys. Dessa analyser sker utifrån de data 
som samlats in specifikt för det aktuella området samt utifrån den information och de analyser som 
framkommit i undersökningsområdet behov. Undersökningen av behoven kommer att utgöra en stor 
del av de indata som krävs för delområdet. Detta då planeringen bör genomföras utifrån korrekta 
data och dessutom behövs den information kring vilka svängningar som bör beaktas med avseende 
på flexibilitet i resursplaneringen. 

6.7.1 Inriktning för undersökningsområdet resursplanering 
Delområdet resursplanering syftar, som tidigare nämnt, till att klargöra dels hur planering av 
klinikens resurser och då främst läkarna sker idag, dels till hur detta skulle kunna förbättras. Detta 
innebär att en undersökning av hur den nuvarande planeringen går till görs, varpå analyser med hjälp 
av teorier från exempelvis produktionsplanering ger förbättringsåtgärder. Detta stämmer överens 
med det som Lekvall och Wahlbin (2001) kallar för en deskriptiv inriktning. 

6.7.2 Datainsamling för undersökningsområdet resursplanering 
Den datainsamlingsmetod som anses mest användbar inom det aktuella undersökningsområdet är 
intervjuer. Detta då det i stort sett saknas skriven information kring hur schemaläggning av läkarna 
går till. Att det är just läkarnas schema som är intressant motiveras av att det är den yrkesgrupp som 
delar sin tid mellan flera olika funktioner inom kliniken. 

Då det är överläkare Ove Thrane som lägger läkarnas arbetsschema är han det mest intressanta 
intervjuobjektet. I och med att han, liksom många av de andra läkarna, har ett pressat schema bokas 
ett intervjutillfälle in på en tid som passar honom. Detta för att undvika att svaren påverkas negativt 
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av att situationen är stressad, vilket skulle sänka kvaliteten på den erhållna informationen. 
Semistrukturerade intervjuer anses, liksom i avsnitt 6.3.2 Förstudie, vara lämpligast i och med att 
utredarna på förhand inte har en tydlig bild av hur schemaläggningen går till och således vill lämna 
utrymme för eventuella följdfrågor som kan uppkomma under intervjuns gång. 

Förutom Ove Thrane är personer som kan ge en inblick i vad som borde förbättras gällande 
schemaläggningen intressanta intervjuobjekt. Bland dessa kan läkarna finnas som på så sätt kan ge 
en mer nyanserad bild av de mänskliga faktorer som begränsar schemaläggningen. Denna 
information finns även till viss del att utläsa ur den enkät som ortopedkliniken genomfört och där 
samtliga läkare fyllt i sina åsikter om mottagningen och dess organisation. De uppgifter som 
framkommer i dessa intervjuer samt i enkäten kommer i stor utsträckning ge svar på den fjärde 
frågan rörande vilka övriga faktorer som måste beaktas vid resursplanering. Ytterligare en faktor som 
kan vara intressant att belysa är hur förutsättningarna för schemaläggningen ser ut och detta görs 
med hjälp av intervjuer med framförallt verksamhetschef Daniel Wärnsberg. Han tros kunna belysa 
de faktorer som måste beaktas som rör tillgänglig kapacitet och planering på längre sikt.  

För att få en tydlig bild av hur resursplaneringen ser ut i dag och de variationer i bemanning som 
råder bör även data kring antalet läkartimmar per mottagningsdag samlas in med hjälp av 
ortopedklinikens mottagningslistor. Detta kan ge en bild av om bemanningen varierar och således 
om kapaciteten är utjämnad eller ej, vilket kan kopplas till teorin som presenterades i avsnitt 4.8 
Planering och produktionsstyrning. Informationen krävs för analyser kring hur flexibilitet kan uppnås. 

6.7.3 Analysmetod för undersökningsområdet resursplanering 
Den information som erhålls under datainsamlingen behöver med största sannolikhet analyseras 
innan svar på frågorna kan ges. Detta då direkt information som exempelvis berättar vilken 
tidshorisont som används troligtvis inte finns tillgänglig eftersom detta är en fråga som vanligtvis inte 
analyseras inom organisationen. När det gäller den fjärde och sista delfrågan som behandlar övriga 
faktorer som måste beaktas vid resursplaneringen krävs en grundlig sammanställning av svaren. 
Dessutom måste resonemang kring vilka av de framkomna faktorerna som anses rimliga att ta i 
beaktande och vilka som borde förbises, föras. 

Analyserna som syftar till att besvara delfråga två respektive tre, vilka behandlar 
förbättringspotentialer i resursplaneringen respektive hur flexibilitet kan uppnås, kommer i mångt 
och mycket grunda sig i de svar som framkommit i datainsamlingen för de övriga två frågorna. Detta 
då förbättringspotentialerna först kan identifieras när den aktuella situationen och påverkande 
faktorer är klargjorda. Det är i samband med detta även intressant att undersöka huruvida 
ortopedkliniken använder sig av en fast kapacitet eller ej och se hur bemanningen på mottagningen 
varierar. Det är dock viktigt att reflektera över om eventuella variationer beror på att ökad 
bemanning krävts på andra avdelningar och hur förändringar av bemanningen skulle påverka de 
andra avdelningarna inom ortopedkliniken. 

Vid framtagandet av förbättringsåtgärder kommer utredarna dels vända sig till de teorier som bland 
annat presenterats i avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning för att få uppslag till vad som kan 
anses vara lämpliga lösningar till de identifierade problemen. Dels kommer, precis som nämnt i 
avsnitt 6.6.3 Analysmetod för undersökningsområdet processer, problemlösande samtal användas. I 
enlighet med Kylén (2004) ökar denna arbetsform tillämpbarheten i lösningarna, vilket anses öka 
kvaliteten på förslagen.  
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6.8 Metod för undersökningsområdet patientplanering 
Undersökningsområdet patientplanering liknar, som tidigare nämnt, föregående 
område resursplanering, bland annat är såväl en kartläggning av dagsläget och 
påverkande faktorer som förslag till förbättringar målet med undersökningarna inom 
området. Figur 26 nedan presenterar återigen de frågeställningar som tagits fram i 
avsnitt 5.3.4 Patientplanering. 

 
Figur 26: Nedbrytning av undersökningsområdet patientplanering 

Precis som för frågorna i föregående undersökningsområde, resursplanering, kan flertalet inte 
besvaras utan vidare analys. Analyserna sker utifrån för området insamlad data samt de analyser som 
gjorts av klinikens behov och processer. Detta då planering och tidsbokning av patienter bör utgå 
från den aktuella efterfrågan. Dessutom krävs inblick i de aktuella processerna för att kunna utreda 
var eventuell potential finns för standardiseringar. 

6.8.1 Inriktning för undersökningsområdet patientplanering 
Delområdet patientplanering syftar, i likhet med föregående undersökningsområde resursplanering, 
till att klargöra hur klinikens planering går till idag och hur den eventuellt kan förbättras. Skillnaden 
mellan de olika områdena är dock att patientplanering avser planering av patientbesök och hur 
tidsboken för mottagningsverksamheten fylls. Undersökningsområdet inleds således av en 
kartläggning av nuläget där den nuvarande planeringsmetoden beskrivs. Detta efterföljs av analyser 
som underbyggs med teori och resulterar i konkreta förbättringsåtgärder. Således får denna del av 
undersökningen, i enlighet med det som presenterats i avsnitt 5.1 Studiens inriktning, huvudsakligen 
en deskriptiv inriktning. 

6.8.2 Datainsamling för undersökningsområdet patientplanering 
Förutom den information som kommer från tidigare undersökningsområden kommer de data som 
krävs för att kunna besvara de ovan presenterade frågeställningarna i mångt och mycket inhämtas 
med hjälp av intervjuer. Anledningen till detta är att mängden skrivet material om ämnet är 
begränsad för att inte säga obefintlig. Det är främst semistrukturerade intervjuer som används, där 
ett antal frågeställningar och frågeområden förberetts på förhand. Denna struktureringsnivå lämnar, 
som tidigare nämnt, utrymme för följdfrågor, vilket anses avgörande för att erhålla tillfredsställande 
information.  

Det är de personer som arbetar på ortopedklinikens tidsbokning som främst bör intervjuas då de 
dagligen arbetar med att boka in patientbesök och kan rutinerna kring detta. De bör även kunna 
besvara frågorna som rör återbesök och frekvensen av dessa. För att ge en nyanserad bild av arbetet 
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som utförs på tidsbokningen intervjuas samtliga personer som arbetar med detta. Detta kan liknas 
med det som kallas triangulering och är ett sätt att stärka undersökningens validitet, se även avsnitt 
1.3.3 Trovärdighet. Dessutom utförs intervjuerna på överenskomna tider för att på så sätt minska 
risken för att respondenternas svar påverkas av stress. Nyss nämnda personer ombes även föra 
pinnstatistik för att belysa bland annat hur vanligt återbud är, antalet återbesöksremisser som 
inkommer per dag samt hur många patienter som rings in med kort varsel. För att få en djupare 
inblick i hur arbetet på tidsbokningen går till är även en kortare observation lämplig. Observationen 
sker under en avtalad dag och sker i enlighet med resonemangen i avsnitt 6.6.2.2 Observationer. 

Utöver tidsbokningens personal är det även intressant att ta del av de åsikter gällande 
patientplanering som övrig personal har. Av den anledningen anses vårdenhetschef Christina 
Landbring och operationskoordinator Kerstin Sandberg vara lämpliga intervjuobjekt. Dessutom är 
läkarnas åsikter om bland annat besökslängd och övriga planeringsfaktorer viktiga att ta del av då 
stor del av planeringen av mottagningen sker utefter de krav och önskemål som just läkarna har. Av 
denna anledning bör ett antal läkare intervjuas. Anledningen till att inte endast en läkare väljs för 
ändamålet är att ge en mer nyanserad bild av verkligheten då det skiljer i såväl personliga 
preferenser som erfarenhet. Dessutom är även detta, i likhet med det som nämndes ovan, en form 
av triangulering som stärker trovärdigheten i erhållna data. Som komplement till att intervjua ett 
antal läkare är även en observation där en läkare som för dagen är mellanjour eller dagbakjour 
observeras. Detta sker i syfte att få en tydligare inblick i hur stressig deras vardag kan vara och utifrån 
det kunna analysera hur problematiken med återbesök under jourtid kan lösas. Observationen 
planeras in på förhand i enlighet med de resonemang som presenterades i avsnitt 6.6.2 
Datainsamling för undersökningsområdet processer.  

Precis som för tidigare undersökningsområden kontrolleras den insamlade informationen genom 
kontinuerliga avstämningar med intervjuade personer. I dessa avstämningar får respondenterna 
chans att korrigera eventuella missförstånd samt att förtydliga oklarheter. 

6.8.3 Analysmetod för undersökningsområdet patientplanering 
Många av de frågor som presenterats inom patientplanering kräver vidare analys för att kunna 
besvaras. Dessa analyser kommer delvis att utgå från den information och de analyser som 
framkommit i de två första undersökningsområdena behov och processer.  

En aspekt i undersökningen av hur patientplaneringen sker idag är som sagt vilken tidshorisont som 
används i dagsläget. I likhet med de resonemang som förts i avsnitt 6.7.3 Analysmetod för 
undersökningsområdet resursplanering, krävs djupare analyser då det är ovanligt att denna är tydlig 
för personer som arbetar med den. Vidare krävs även analyser kring hur patientplaneringen kan 
förbättras. Dessa analyser grundar sig i hur planeringen sker i dag för att utifrån det kunna identifiera 
förbättringspotentialer samt förslag på hur dessa kan utnyttjas. Förbättringsförslagen kommer 
dessutom att ställas mot teorier som presenterats i referensramen, exempelvis lean och TQM. 

Att uppnå en balans mellan återbesök och nybesök är en problematik som kan liknas med problem 
som även finns inom industrin. Således kan teorier kring produktionsstyrning som presenterats i 
avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning, appliceras även här för att dels se hur balans kan 
uppnå dels besvara vad som skulle kunna var en lämplig planeringshorisont.  
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Analyser som syftar till att hitta arbetsmoment som kan standardiseras kommer att grunda sig dels 
på information som samlats in under processkartläggningen och under intervjuer som genomförts i 
datainsamlingen för patientplaneringsområdet. Dels kommer teorier som presenterats i avsnitt 4.7 
Lean Production appliceras på de områden som anses vara lämpliga för standardisering. Dock bör det 
poängteras att då utredarnas medicinska kunskaper är begränsade kommer snarare förslag till 
standardiseringsområden ges än konkreta riktlinjer. 

För samtliga analyser som syftar till att ge förslag till förbättringsåtgärder eller liknande kommer, i 
likhet med det som presenterats för övriga undersökningsområden, problemlösande samtal 
användas. Detta i syfte att säkerställa att förslagen är anpassade för den aktuella situationen för att 
på så sätt ha en stabil grund att stå på då slutsatser ska dras i nästkommande fas. Problemlösande 
samtal kommer att föras med ett flertal olika respondenter för att ge en nyanserad bild av 
verkligheten och höja kvaliteten ytterligare på förslagen. Dessutom anses intervjuobjekt som har en 
bred inblick i verksamheten som helhet lämpliga samtidigt som personer med detaljkunskap kring 
vissa områden bör tillfrågas. Det bör dock tas i beaktning att personer som saknar helhetsbilden ofta 
kan ge en subjektiv bild av verkligheten och endast ta hänsyn till det egna bästa varpå de svaren inte 
alltid bör tas för sanning. Ett sätt att undkomma detta är, vilket även nämndes i avsnitt 1.3.3 
Trovärdighet, triangulering där respondenters svar ställs mot varandra för att ge en rättvisande bild.  

6.9 Metod för slutfasen 
Utifrån de analyser som gjorts för respektive delområde dras slutsatser som gäller 
för ortopedkliniken som helhet. Slutsatserna bygger på de analyser som gjorts för 
respektive undersökningsområde och syftar till att väga samman dessa till ett antal 
lösningsförslag. Lösningsförslagen är fokuserade på ortopedkliniken som helhet med 
betoning på mottagningsverksamheten och inte på enskilda undersökningsområden 
eller frågeställningar. Slutfasen har en stark koppling till nedbrytningsfasen, vilket 

innebär att de slutsatser som dras och de rekommendationer som utarbetas ska svara mot 
delfrågorna och problemområdena som framgår i nedbrytningsfasen. 

Slutfasen innehåller ett diskussionskapitel som inleds med en allmän diskussion där utredarnas 
åsikter och tankar kring utredningen och dess resultat lyfts fram. Dessutom granskas rapportens 
trovärdighet kritiskt, se avsnitt 1.3.3 Trovärdighet. Denna granskning avser såväl rapportens resultat 
som de metoder med vilka resultatet har uppnåtts. Resultatets generaliserbarhet, det vill säga i 
vilken utsträckning lärdomar från denna rapport kan tillämpas i andra situationer, diskuteras liksom 
förslag till vidare studier ges. 

Fasen avslutas med att rekommendationer till ortopedkliniken ges. Rekommendationerna kommer 
som en logisk följd av slutsatserna och diskussionen. Utvärderingen av åtgärdsförslagen leder till en 
inbördes rangordning mellan rekommendationerna, där de åtgärder som bedöms ha störst betydelse 
för att uppnå högre tillgänglighet ges högsta prioritet och vice versa. Dessutom tas hänsyn till hur 
enkla lösningarna är att implementera och de eventuella tidsaspekter som kan påverka.  
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7 Undersökningsområdet behov 
Som nämndes i avsnitt 5.3.1 Behov avser detta område att samla in data kring och analysera de 
behov som ortopedkliniken har. Behoven utgår i mångt och mycket från efterfrågan som utreds både 
med avseende på mängd och på fördelning. Därefter utreds också de svängningar som förekommer i 
efterfrågan och besöksstatistiken för att dels ta reda på hur stor del av dem som är genuina 
respektive skapade dels hur eventuella skapade svängningar kan elimineras.  

7.1 Empiri för undersökningsområdet behov 
Datainsamlingen för detta område beskrivs närmare i 6.5.2 Datainsamling för undersökningsområdet 
behov. Om inget annat anges kommer all numerisk data från ortopedklinikens egna mätningar 
(Ortopedkliniken, 2009a).  

7.1.1 Efterfrågans storlek  
Efterfrågan på nybesök kan genereras på två sätt: genom en vanlig remiss eller 
genom att patienten ringer direkt till kliniken och får en besökstid utan att gå via 
en remitterande vårdenhet.  Remisserna utgör den betydande delen och under de 
senaste tre åren har i snitt 250 remisser kommit in till ortopedkliniken varje 

månad, vilket motsvarar 63 i veckan. Dessa mätningar inkluderar dock även de remisser som skickas i 
retur, det vill säga remisser där ortopedkliniken är fel vårdgivare för patienten, remissen måste 
kompletteras eller liknande. Under första kvartalet år 2009 returnerades ungefär 13 % av alla 
remisser, varav bara ett fåtal kompletterades och kom tillbaka till ortopedkliniken. De 63 remisser 
per vecka som utgjorde snittet för de senaste tre åren kan jämföras med det snittantal som inkommit 
under första kvartalet år 2009, vilket uppgår till 61 remisser i veckan. Rensas de returnerade 
remisserna bort inkom under samma period 51 godkända remisser per vecka. 

Efterfrågan på återbesök utgörs, i princip, av de återbesök som utförs i och med att de patienter som 
ska komma på återbesök får en tid när det är efterfrågat. Detta stöds även av verksamhetschef 
Daniel Wärnsbergs (2009) uttalande om att kliniken inte ”ruckar” på återbesöken. Mellan år 2006 
och år 2008 utfördes 385 återbesök per månad, vilket motsvarar närmare 97 i veckan. I motsvarande 
mätningar för de tre första månaderna år 2009 uppgår återbesöken till 105 stycken per vecka. De 
första månaderna brukar oftast ligga något över snittmängden för återbesök, vilket behandlas senare 
i detta avsnitt. Detta kan vara en förklaring till att mätningarna för återbesök under början av år 2009 
är något högre än de tre senaste årens snittvärde. 
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7.1.2 Fördelning av efterfrågan 
Undersöks remisser och återbesök mellan åren 2006 och 2008 fördelar sig 
efterfrågan olika under årets månader. Antalet inkomna remisser håller en relativt 
jämn nivå med undantag från den nedgång som återfinns i juni och den topp som 
kommer i oktober. En topp i oktober samt lägre nivå under sommaren återfinns 

även hos återbesöken, dock mindre påtagligt. Att det förekommer lägre verksamhet under 
sommaren nämns av såväl Lewenhaupt (2009) som Thrane (2009) som en naturlig konsekvens av 
semestertider. Semestertider innebär att människor är mindre benägna att söka sig till vården 
samtidigt som det är svårare att få en tid till primärvården då även dem har semester. Dessutom är 
ortopedmottagningen inte bemannad i samma utsträckning som under övriga månader, varpå till 
exempel återbesök med lite längre tidshorisont istället planeras in månaderna före eller efter 
sommaren. Den månatliga fördelningen av såväl remisser som återbesök åskådliggörs i Figur 27. 

 
Figur 27: Månadsfördelning av remisser respektive återbesök 

För den totala efterfrågan summeras remisserna samt återbesöken månadsvis, vilket visas i Figur 28. 
Denna visar inte helt oväntat upp liknande mönster som graferna ovan. 

 
Figur 28: Månatlig fördelning av total efterfrågan 

Under år 2009 har fördelningen av återbesök över veckans dagar varit relativt jämn. Dock sker flest 
besök på måndagar medan fredagar har färre besök, vilket kan förklaras med att mottagningen 
endast har verksamhet fram till lunch på just fredagar. Remisser inkommer jämnt över alla 
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veckodagar och medelvärdena för dagarna skiljer sig inte nämnvärt åt. Minimumvärden för remisser 
har tagits från de dagar där det inkom minst en remiss då samtliga minimumvärden annars hade varit 
noll i och med att inga remisser registrerats under exempelvis julhelgen. Hur remisser respektive 
återbesök fördelar sig på dagsbasis visas i Figur 29 nedan. 

 
Figur 29: Fördelning av remisser respektive återbesök på dagsbasis 

7.1.3 Skapade respektive genuina svängningar 
För att undersöka hur stor andel av svängningarna som är skapade respektive 
genuina undersöks hur kraftigt produktionen varierar jämfört med 
variationerna i den efterfrågan produktionen ska tillfredsställa. Om trender och 
säsongsvariationer elimineras visar statistiken över remisserna under åren 2006 

till 2008 upp en standardavvikelse på månadsbasis på 22 stycken. Mätningarna har dock utförts på 
olika sätt och för 2008 års remisser visar statistiken antalet av ortopedkliniken godkända remisser, 
medan år 2006 och år 2007 visar hur många som kom in totalt. Därför har det antagits att 90 % av 
remisserna under åren 2006 och 2007 utgjordes av godkända remisser. Motsvarande 
standardavvikelse för nybesök är 42 stycken. Att göra en liknande jämförelse för återbesöken är inte 
meningsfullt då den efterfrågan, som tidigare nämnt, är likställd med den faktiska produktionen. 
Återbesökens standardavvikelse på månadsbasis är 40 stycken. Den totala efterfrågan har en 
standardavvikelse på 52 besök per månad, vilket är att jämföra med standardavvikelsen för den 
totala mottagningsverksamheten som uppgår till 62 stycken. En sammanfattning för 
standardavvikelserna för månads- och dagsbasis finns i Figur 30 nedan. 

 
Figur 30: Standardavvikelser för behov och besök 
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Hur nybesök och besöksverksamheten fördelar sig månadsvis visas i Figur 31. I graferna har 
mätningarna under vårdstrejken i maj år 2008 exkluderats och ersatts med det näst högsta antalet 
nybesöket under maj. Nedgångarna under somrarna förklarar Thrane (2009) komma som en naturlig 
följd av läkarnas semester, däremot uppger han att det är svårt att förklara övriga mönster. Sandberg 
(2009) påpekar att dessa data är uppmätta under den tid som ortopedkliniken delade mottagning 
med kirurgkliniken, vilket medförde att en del kompromisser fick göras klinikerna emellan. 
Ortopedkliniken blev under denna tid tilldelad ett visst antal mottagningar och kunde således inte 
själva styra över mottagningsplaneringen.  

 
Figur 31: Månatlig fördelning av nybesök och total besökverksamhet 

För att undersöka svängningarna kan det, utöver att se till hur antal patienter som kommer på besök 
varierar, även vara intressant att se till hur den arbetstid som krävs varierar. Vissa mottagningsbesök 
som bedöms som tidskrävande bokas in som en dubbeltid, vilket vi valt att räkna med som två 
separata besök i beräkningarna. Hur antalet ny- och återbesök varierade på dagsnivå under 57 
arbetsdagar år 2009 åskådliggörs i Figur 32. Besöksantalet för såväl nybesök som återbesök har en 
standardavvikelse på drygt sex besök om dagen och standardavvikelsen för den totala 
mottagningsverksamheten uppgår till åtta stycken. Värt att notera är att mätningarna som 
presenteras i Figur 32 är från år 2009 och är således utan påverkan från kirurgklinikens planering. För 
såväl standardavvikelserna som i Figur 32 har fredagarnas mottagningsverksamhet skalats upp för att 
motsvara en hel arbetsdag. 

 
Figur 32: Dagliga mätningar av ny- och återbesökstider 
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7.1.4 Sammanfattning av empiri för undersökningsområdet behov 
Den genomsnittliga efterfrågan de senaste tre åren har varit 51 nybesök och 97 återbesök per vecka. 
Efterfrågan har en klar topp i oktober varje år som delvis förklaras av att behovet har ackumulerats 
under semestermånaderna. Detta i och med att under semestertider är dels människor mindre 
benägna att söka vård och dels finns det färre besökstider att tillgå. Om statistiken rensas från 
säsongstrender och dylikt visar den totala besöksverksamheten en större standaravvikelse än den för 
efterfrågan för densamma. Nybesökens standardavvikelse är nästan dubbelt så stor som den för 
remisser. Medelvärdet för efterfrågan för olika dagar skiljer sig inte nämnvärt. 

Den information som behandlats sammanfattas i Figur 33 nedan: 

 
Figur 33: Sammanfattning av empiri för undersökningsområdet behov 

7.2 Analys av undersökningsområdet behov 
Precis som nämndes i avsnitt 6.5.3 Analysmetod för undersökningsområdet behov analyseras i detta 
avsnitt svängningarnas karaktäristik i syfte att göra en bedömning av hur stor andel av svängningarna 
som är skapade respektive genuina. 

7.2.1 Svängningarnas karaktär 
Jämförs den månatliga standardavvikelsen för remisser med densamma för 
utförda nybesök kan det konstateras att den för nybesök är nästan dubbelt så 
stor. Likaså har den totala mottagningsverksamheten kraftigare svängningar än 
efterfrågan för densamma. Detta tyder på att ortopedkliniken själva har skapat 

de svängningar som finns i besöksstatistiken. Dessa data är dock uppmätta när ortopedkliniken 
arbetade under andra förutsättningar än de som råder i dagsläget. De data som har samlats in efter 
det att ortopeden blivit en egen klinik visar fortfarande variationer i antal ny- och återbesök per dag 
och vecka. Det faktum att antalet mottagningsbesök varierar kan emellertid även bero på exempelvis 
hur många operationer som måste utföras samma vecka. Detta innebär alltså att svängningar i 
mottagningsstatistiken som till synes är skapade av ortopedkliniken är naturliga eftersom de kommer 
av efterfrågan på andra ställen än mottagningen. Med detta i åtanke anser vi som utredare att det 
inte finns några skapade svängningar i någon större utsträckning på ortopedkliniken. I avsnitt 4.4 
Processteori framgår att eventuella skapade svängningar måste elimineras, vilket ortopedkliniken 
således inte har något behov av. Precis som nämndes i avsnitt 4.4 Processteori anser Haraden et al 
(2003) att en förståelse för varför flödesvariationerna uppstår är ett steg i hur ett flöde bör 
utvärderas och förbättras, vilket uppnås genom analysen av variationerna.  
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I förstudien framgick att återbesöken ansågs vara svårplanerade, då de både varierar i omfattning 
och ofta måste bokas in på relativt kort varsel. Dock framgår det i avsnitt 7.1.3 Skapade respektive 
genuina svängningar att standardavvikelserna på vecko- och dagsbasis för dessa uppgår till 15 
respektive sex besök. När det gäller nybesöken har dessa ofta en planeringshorisont på månader 
men har ändå svängningar som vida överstiger själva efterfrågan på dem. Om nybesöken svänger 
kraftigt borde detta innebära att återbesökens svängningar blir ännu svårare att gardera sig mot, 
eftersom de totala svängningarna då ökar. Vidare resonemang för hur de genuina svängningarna bör 
hanteras behandlas i undersökningsområdet resursplanering. 

7.2.2 Sammanfattning av analys av undersökningsområdet behov 
Det är svårt att uttala sig om några skapade svängningar i dagsläget i och med att 
planeringsförutsättningarna ändrats från dem som rådde under den tiden statistiken mättes upp. 
Komplexiteten i systemet försvårar analysen ytterligare, eftersom de svängningar som till synes är 
skapade på mottagningen kan komma av genuina svängningar i efterfrågan på operationer. 

Figur 33 sammanfattar de analyser som gjorts av undersökningsområdet behov. 

 
Figur 34: Sammanfattning av analys av undersökningsområdet behov  
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8 Undersökningsområdet processer 
Kapitlet som följer behandlar den empiri som samlats in i syfte att besvara de frågor som 
presenterats i avsnitt 5.3.2 Processer och då främst beskriva hur processerna ser ut. Därefter 
analyseras den erhållna informationen för att belysa eventuella problem samt diskutera hur dessa 
skulle kunna lösas. 

8.1 Empiri för undersökningsområdet processer 
I avsnitten som följer presenteras den information som samlats in i enlighet med de metoder som 
presenterats i avsnitt 6.6.2 Datainsamling för undersökningsområdet processer. Denna information 
ligger till grund för den analys som följer och syftar till att beskriva såväl den interna som den 
patientupplevda processen för att på så sätt kunna identifiera eventuella processrelaterade problem. 

8.1.1 Den interna processen 
Den inre processen involverar alla de aktiviteter som krävs för att planera, 
administrera och genomföra ett patientbesök på ortopedklinikens mottagning. I 
denna undersökning anses denna process inledas med att en remiss anländer med 
posten till Höglandssjukhuset och ortopedkliniken och avslutas när en eventuell 

operation eller telefontid är inbokad. I de fall som patienten ska komma på återbesök upprepas delar 
av processen, från tidsbokningen och framåt, varpå de ses som ett separat besök. De aktuella 
aktiviteterna illustreras i Figur 34 nedan.  

 
Figur 35: Illustration av den interna processen  
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8.1.1.1 Inledande aktiviteter  
All post öppnas av en vårdadministratör som sorterar ut remisserna (Dolk, 2009). Dessa går, via en 
läkarsekreterare, till överläkare Ove Thrane, eller den läkare som för dagen har dagbakjour, för 
bedömning. Remisserna bedöms utifrån huruvida de är kompletta, prioritet, beräknad tidsåtgång 
samt vilken läkarkompetens som krävs. Det finns framförallt fem olika prioritetsnivåer som en remiss 
kan få: FFF, FF, F, P och T. De patienter som får en FFF-prioritet ska ses inom en vecka, FF inom två 
veckor, F inom en månad, P-remisser är oprioriterade och bokas inom tre månader i hopp om att 
hålla vårdgarantin. T-prioritet är de patienter som ska ses på en bestämd tid. Vissa remisser ges även 
prioriteten FP som är ett mellanting av F och P. Förutom prioritet avgörs även hur lång tid besöket 
bör ges. Remisserna vidarebefordras därefter av en läkarsekreterare till klinikens tidsbokning. 
(Landbring, 2009; Sandberg, 2009) 

8.1.1.2 Tidsbokningen 
När tidsbokningen får remisserna sorteras dessa efter prioritet då de ska bokas in olika snabbt. 
Patienter med prioritet F, FF eller FFF planeras in samma dag medan man avvaktar med remisser 
med prioritet FP och P (Cederberg, 2009). Helena Andersson (2009) som arbetar på tidsbokningen 
menar att det saknas ett utarbetat system att hantera de lågprioriterade remisserna. Dessa bokas 
istället in efterhand genom att besökslistor skrivs ut och lediga tider kan identifieras varpå 
remisserna avverkas i den ordning som de sitter i den aktuella pärmen. För de remisser som är FP- 
eller P-prioriterade skickas en bekräftelse på att kliniken mottagit remissen till såväl den 
remitterande vårdenheten som patienten.  

Cederberg (2009) menar att FP- och P-prioriterade patienter får vänta två respektive tre månader 
innan sitt mottagningsbesök. Detta överensstämmer med de uppgifter som fås från de nyss nämnda 
remisspärmarna. Bokningen går till på så sätt att personalen på tidsbokningen använder 
informationen på remissen med avseende på besökets längd samt rekommenderad läkare och bokar 
utefter detta in patienten till mottagningen med hjälp av tidboken. Den tidbok som används är 
uppbyggd dels utefter läkarnas scheman för att på så sätt se vilken läkare som har mottagningen en 
viss dag. Dels efter bestämda mallar där nybesöks- och återbesökstider varvas, dessutom är de 
återbesökstider som är kopplade till en tid hos radiologen särskilt utmärkta. 

Cederberg (2009) menar att det inte är ovanligt att patienter ringer och avbokar sina tider eller vill ha 
en tid som passar dem bättre. I dessa fall måste personalen på tidsbokningen försöka hitta en annan 
patient för att fylla den lucka som uppstår, vilket illustreras med den bakåtgående pilen i Figur 34 
ovan. Om besöket ligger minst en vecka fram i tiden skickas en kallelse till den patient som står näst i 
tur i remisspärmen. Cederberg berättar dock att det ofta saknas korrekta kontaktuppgifter till 
patienterna, istället får tidsbokningen använda sig av söktjänster på Internet för att lokalisera 
patienterna. Sker återbudet med kortare varsel får personalen försöka ringa in en utav de patienter 
som på eget initiativ anmält sitt intresse för att komma med kort varsel. Utifrån den statistik som 
förts av tidsbokningen sker i genomsnitt fyra återbud till mottagningen varje dag. Att patienter blir 
sjuka eller av annan anledning lämnar återbud med mycket kort varsel, med andra ord samma dag 
som besöket, är något som Sandberg (2009) hävdar är svårt att göra något åt. Cederberg (2009) och 
Dolk (2009) berättar att det i dessa fall inte görs några försök att fylla dessa luckor. Återbud och 
diskuteras vidare i avsnitt 10.1.4 Återbud och luckor i mottagningsschemat. 
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8.1.1.3 Mottagningen 
Efter att patienten anmält sig i receptionen, visats till ett undersökningsrum och eventuellt förberetts 
av en undersköterska, kommer en läkare in till patienten. Läkaren har innan detta studerat 
eventuella röntgenbilder samt läst in sig på den aktuella journalen som skickats till mottagningen 
från arkivet någon dag innan besöket. Värt att nämna är att denna del av processen sker parallellt för 
flera patienter genom att dem placeras i olika rum så att läkaren kan gå emellan. Detta görs i syfte att 
undvika att läkaren måste vänta på en patient och på så sätt inte förlora värdefull tid. 

Läkaren samtalar med och undersöker patienten, varpå beslut om eventuell åtgärd tas. I de fall det 
beslutas om att patienten ska få en telefontid eller återbesök ombesörjs administrationen av detta av 
tidsbokningen. Vid beslut om operation tas alla nödvändiga prover direkt på mottagningen varpå 
besöket administreras av operationskoordinatorn 

8.1.1.4 Diktering, journalföring och arkivering 
Samtliga patientkontakter noteras i patientens journal och läkarbesök dikteras. I samband med 
dikteringen skrivs även eventuella operationsanmälningar och de blå lappar som kan liknas vid en 
intern remiss som används av tidsbokningen vid inbokning av telefontider eller återbesök. Diktaten 
skrivs ut av en läkarsekreterare varpå journalen arkiveras. (Sandberg, 2009) 

8.1.1.5 Tidsbokningen alternativt operationskoordinatorn 
I de fall patienten ska komma på återbesök, få en telefontid eller opereras krävs administration även 
kring detta. I många fall påminner delprocessen om den som beskrevs i avsnitt 8.1.1.2 Tidsbokningen. 

Tidsbokningen ombesörjer bokning av de patienter som antingen ska ha en telefontid eller komma 
på återbesök. I dessa fall får tidsbokningen en så kallad blå lapp, vilket kan liknas vid en remiss för 
återbesök och telefontider. På den blå lappen noteras, för ett återbesök, vilken läkare som patienten 
ska träffa, inom vilken tidsperiod, hur lång tid besöket beräknas ta och vilka eventuella prover som 
tagits. Rene Notelid (2009), specialistläkare kliniken, berättar att målsättningen är att patienten ska 
få träffa en och samma läkare då detta ökar patienttryggheten. På grund av detta bokas vissa 
patienter in för återbesök till en läkare som har jour då denna saknar lediga mottagningstider. Detta 
leder ofta till långa väntetider för patienterna då läkaren inte finns tillgänglig på avtalad tid. 
Problematiken behandlas vidare i avsnitt 10.1.2 Inbokning av återbesök till läkare med jour.  

En försvårande omständighet när det gäller återbesök är de korta återbesöken där patienten ska 
röntgas före mottagningsbesöket. Kjerstin Ragnarsson (2009), verksamhetsutvecklare på radiologiska 
kliniken, berättar att ortopedkliniken har ett antal fasta tider varje dag som är vikta till deras 
patienter. Cederberg (2009) menar att man på tidsbokningen är försiktig med att ge ut dessa tider 
långt i förväg men säger också att radiologen är mycket tillmötesgående i de fall tiderna inte räcker 
till. Landbring (2009), vårdenhetschef på mottagningen, upplever dock att de korta återbesöken 
skapar problem med planeringen då det är svårt att avgöra hur många tider som ska hållas lediga. En 
problematik som såväl Dolk (2009) som Cederberg (2009) delvis instämmer i och som behandlas 
vidare i avsnitt 10.2.2 Hur kan balans mellan återbesök och nybesök uppnås? 

Om det istället är en operation som ska planeras in sköts detta av operationskoordinatorn på 
ortopedkliniken. Aktiviteterna är liknande dem som sker vid inbokning av återbesök med skillnaden 
att bokningarna sker efter konsultation med läkare där denna beslutar vilka patienter som ska kallas 
till respektive operationspass.  
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8.1.2 Den patientupplevda processen 
Den patientupplevda processen inkluderar de aktiviteter som patienten upplever 
direkt inklusive de väntetider som uppstår mellan dessa. Patientens process startar 
ursprungligen redan hos den remitterande vårdenheten men då det ligger utanför 
det studerade systemet inleds patientprocessen i detta fall med en väntetid som 

representerar den tid som passerar från det att remissen anländer till ortopedkliniken till dess att 
patienten erhåller en bekräftelse på att remissen registrerats av kliniken. Värt att notera är dock att 
den verkliga väntetiden från att patienten informeras om beslut om remittering till dess att 
bekräftelsen anländer kan vara längre än den tid som inkluderas i denna undersökning. Detta beror 
på att remissen kan bli liggande hos den remitterande enheten en tid innan den vidarebefordras till 
Höglandssjukhuset och ortopedkliniken där. Cederberg (2009) berättar att tiden mellan patientens 
besök hos den remitterade enheten och ankomstregistreringen vanligen är fem till sex dagar, men 
att det i vissa fall kan vara så mycket som 14 dagar. I Figur 36 nedan illustreras den patientupplevda 
processen där rutorna motsvarar aktiviteter och händelser och pilarna väntetiden däremellan.  

 
Figur 36: Illustration av den patientupplevda processen 

8.1.2.1 Innan mottagningsbesöket 
Som tidigare nämnt inleds patientens process i detta fall med en väntetid där patienten först väntar 
på att få en bekräftelse på att remissen anlänt, sen på att få en kallelse och till sist är det en väntetid 
fram till mottagningsbesöket. Denna väntetid ses mer eller mindre som en sammanhängande 
väntetid och för en patient med P-remiss, vilka är de som får vänta längst, kan det utifrån aktuella 
bokningar konstateras att väntetiden just nu är tre månader. Detta innebär att de allra flesta 
patienter fick en besökstid inom vårdgarantin. Bekräftelser skickas dock dagligen vilket innebär att 
patienten får den inom ett par dagar från att tidsbokningen fått den prioriterade remissen. 
(Andersson, 2009; Cederberg, 2009) 
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Närmare tio patienter ringer dagligen till ortopedklinikens tidsbokning och hör sig för var i kön de 
befinner sig (Andersson, 2009). Vissa vill även visa sitt intresse för att komma på återbudstider med 
kort varsel. Detta ger patienterna en chans att korta sin väntetid, dock är det något som sker på 
patientens initiativ. I de fall som tidsbokningen får ett återbud kan patienten då ringas in och få träffa 
en läkare med kort varsel, exempelvis nästkommande dag. (Cederberg, 2009)  

De flesta patienter erhåller sin remiss brevledes och behöver då ta ställning till huruvida den 
erbjudna tiden passar eller om de behöver byta tid. I händelse av att patienten behöver avboka sin 
tid ringer patienten vanligtvis till tidsbokningen och får då ofta en ny tid direkt via telefon alternativt 
skickas en ny kallelse. (Andersson, 2009; Cederberg, 2009; Dolk 2009) 

8.1.2.2 Mottagningsbesök 
Patienten får efter att ha anmält sig vänta tills en undersköterska ropar upp patienten och visar 
denna till ett undersökningsrum. Väntetiden i väntrummet varierar dels beroende på om läkarens 
tidsschema har hållit eller ej, dels på hur långt i förväg som patienten anlänt till mottagningen. 
Sandberg (2009) berättar att det händer att patienter anländer närmare 45 minuter innan avtalad 
besökstid. Denna väntetid är naturligtvis inget som ortopedkliniken kan påverka utan det beror på 
patienten själv eller i vissa fall på färdtjänst.  

I de fall det krävs förbereds patienten av en sköterska innan läkaren kommer in till patienten för 
samtal och undersökning. Efter detta kan läkaren fatta beslut om vad som skulle vara lämpligt med 
avseende på vidare behandling, något som diskuteras med patienten. Åtgärden kan innebära en 
telefontid exempelvis efter en radiologisk undersökning, ett återbesök eller en operation. I de fall det 
beslutas att patienten ska få en telefontid eller ett återbesök kallas patienten av tidsbokningen. Vid 
beslut om operation tas alla nödvändiga prover direkt på mottagningen varpå patienten kan kallas av 
operationskoordinatorn.  

8.1.2.3 Efter mottagningsbesöket 
I de fall som det beslutats att patienten ska komma på återbesök, ha en telefontid eller opereras får 
patienten en kallelse till detta. Kallelser till de två förstnämnda ombesörjs av tidsbokningen, vilket 
även framgår av avsnitt 8.1.1.5 Tidsbokningen alternativt operationskoordinatorn, och det är även hit 
som patienten meddelar om den erbjudna tiden inte passar. Enligt Cederberg (2009) är väntetiden 
för en telefontid cirka två veckor beroende på vilken läkare det gäller. Den tid som patienten måste 
vänta inför ett återbesök varierar. Cederberg (2009) berättar att läkarna ofta antecknar på den blå 
återbesökslappen inom vilken tidsperiod som återbesöket ska genomföras och att detta i de allra 
flesta fall hålls.  

Om patienten ska genomgå operation kallas patienten, via post, av operationskoordinatorn. Kallelser 
till operation innehåller en talong som patienten ska fylla i för att tacka ja eller nej till den erbjudna 
tiden. Väntetiden inför en operation varierar beroende på om patienten har förtur eller ej. Patienter 
som ska opereras får i dagsläget vänta i genomsnitt 43 dagar för dagkirurgi och 51 dagar för 
operation inom sluten vården.   
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8.1.3 Processrelaterade problem 
I nedanstående avsnitt syftar till att ytterligare belysa de processrelaterade 
problem som identifierats utifrån ovanstående processkartläggningar. Denna 
information ligger i sin tur till grund för de analyser och förslag på lösningar som 
följer i avsnitt 8.2 Analys av undersökningsområdet processer.  

8.1.3.1 Bristande kontaktuppgifter till patienter 
I kartläggningen av den interna processen kring ett besök framkommer att såväl tidsbokningen som 
operationskoordinatorn stundtals får spendera mycket tid på att leta reda på patienter på grund av 
bristande kontaktuppgifter på remisserna. Sandberg (2009) menar att det inte är ovanligt att 
patienter glömmer att meddela om de flyttar under tiden de står i vårdkö och att många dessutom 
inte eftersänder sin post. Detta leder till att personalen tvingas använda sökmotorer på Internet för 
att hitta uppdaterade kontaktuppgifter till patienterna eller i bästa fall deras mobiltelefonnummer. 
Mobiltelefonnummer är dessutom något som ofta saknas på remisserna som kommer från 
primärvården vilka endast inkluderar patienternas adress och ibland hemtelefonnummer. Andersson 
(2009) uppskattar att det i genomsnitt tar 15 minuter att boka in en ny patient vid återbud under 
förutsättning att den först ringda patienten svarar och kan komma. 

8.1.3.2 Systembrister på tidsbokningen 
De system som används för att boka in patienter till mottagningsbesök eller telefontider är i mångt 
och mycket kvarlevor från när ortopedkliniken hörde ihop med kirurgen varpå systemen sällan är 
anpassade efter dagens verksamhet. Många av de aktiviteter och delprocesser som utförs av 
tidsbokningen sker dessutom manuellt och utan elektroniskt stöd. Ett exempel på detta är bokningen 
av telefontider. Då läkarnas schema är spikat delas en blankett ut där de får fylla i datum, klockslag 
och antal patienter som kan ringas under det satta tidsintervallet. Dessa uppgifter ges sedan till 
tidsbokningen som därefter kan förbereda bokningsmallar, en för varje tidsintervall, vilka sorteras in i 
en pärm efter läkare (Cederberg, 2009). När patienter sedan ringer in till tidsbokningen för att få en 
telefontid letas en tid upp och bokas i pärmen. Ett problem med detta är när flera patienter ringer in 
samtidigt och personalen på tidsbokningen således behöver pärmen samtidigt.  

Ytterligare en systembrist som noteras vid en observation av arbetet på tidsbokningen är alla de 
mappar och pärmar som innehåller remisser, blå lappar och liknande. För en oinsatt person är det 
svårt att sätta sig in i systemet och Landbring (2009) som till viss del ska överta tidsbokningen menar 
att det blir komplicerat när detta går från att skötas av en person till flera. Hon hoppas dock att det 
nya datasystemet Cosmic, som ska införas inom hela Landstinget i Jönköpings län, ska förbättra 
detta. Införandet av Cosmic är påbörjat på vissa avdelningar på Höglandssjukhuset men Lewenhaupt 
(2009) tror att det kan dröja så länge som till år 2011 innan turen kommer till ortopedkliniken.  

8.1.3.3 Ombokning av patienter 
Byte av tid är något som initieras av patienten, vilket även illustreras av den bakåtgående pilen i Figur 
35. Detta sker som tidigare nämnt vanligtvis genom att patienten ringer till tidsbokningen för att 
därigenom avboka den erbjudna tiden och samtidigt få en ny (Cederberg, 2009). Vid observation av 
arbetet på ortopedklinikens tidsbokning noteras att många av de inkommande samtalen rör byte av 
tid, något som bekräftas av såväl Andersson (2009) som Cederberg (2009) som båda arbetar på 
tidsbokningen. Dessa samtal tar upp stor del av de telefontider som tidsbokningen har och 
sammanlagt går mycket tid åt till dessa samtal då patienterna vanligtvis vill ha en ny tid direkt via 



72 

telefon. Att behöva boka om patienter leder i stor utsträckning till dubbelarbete då patienten ska få 
en ny tid samtidigt som den bortvalda tiden ska erbjudas en annan patient. Således krävs det minst 
två bokningsprocesser för såväl patienten som mottagningstiden. Sandberg (2009) menar att 
ombokning av patienter i stor utsträckning beror på att patienterna ställer allt högre krav på att 
besök, operationer och övriga kontakter med hälso- och sjukvården ska passa in i patienternas liv 
med avseende på jobb, semestrar och liknande. Hon nämner i samband med detta att det främst är 
personer i arbetsför ålder som ställer krav på att tiderna ska passa dem.  

8.1.3.4 Väntetider 
Ett av de problem som framkommit vid kartläggning av den patientupplevda processen är väntetider. 
Detta är till viss del ett tecken på bristande tillgänglighet och är en av orsakerna till undersökningen.  

De aktiviteter som utförs och som direkt involverar patienten tar som tidigare nämnt olika lång tid 
för varje patient beroende på åkomma, antal frågor, patientens personlighet, läkarens erfarenhet 
och dylikt. Detta är tider som patienten ofta inte anser vara problemskapande då de hela tiden är 
medvetna om vad som sker och ofta även varför. Inte heller är detta aktiviteter eller delprocesser 
som går att påverka i någon större utsträckning. Dock är det värt att nämna att väntetiderna för de 
patienter som ska träffa en jourläkare i vissa fall kan uppgå till ett par timmar (Waldener, 2009). 
Dessa patienter kom tidigare till akuten för att träffa sin läkare och Asp (2009) har svårt att se vad 
som rättfärdigar detta slöseri med patienternas tid. Dock kallas inte patienter till akutmottagningen 
längre och de patienter som ska träffa jourläkare kallas istället till mottagningen, vilket dock inte 
minskar sannolikheten för långa väntetider. 

Det är de väntetider som uppstår mellan de olika aktiviteterna som patienten främst upplever som 
problemskapande. Sandberg (2009) menar att patienter ofta är så fokuserade på de egna problemen 
att dem inte inser att kliniken även måste ta hänsyn till andra patienter varpå de kanske måste vänta. 
Detta är något som även Landbring (2009) instämmer i och berättar även att det kan vara svårt för 
patienten att förstå varför något drar ut på tiden då de själva inte är involverade i den delen av 
processen och således inte är insatta i vad som pågår. Sandberg (2009) menar dock att all väntetid 
inte är av ondo då vissa patienter blir bättre med tiden och då inte behöver opereras. Dessutom 
menar hon, precis som nämnt i avsnitt 2.3.1 Vad beror vårdköerna på?, att det är ett tecken på att 
tröskeln till den svenska sjukvården är låg.  

8.1.4 Sammanfattning av empiri för undersökningsområdet processer 
Den empiri som presenteras ovan för undersökningsområdet processer inkluderar en beskrivning 
dels av den interna processen kring ett mottagningsbesök och de olika arbetsuppgifter som 
inkluderas av denna och dels av den patientupplevda processen. Dessa båda kartläggningar ger en 
tydlig bild av vilka moment som utgör processerna samt ger en inblick i de problem som råder. Dessa 
problem presenteras dessutom i ett avslutande avsnitt där detaljgraden ökas och eventuella 
bakomliggande orsaker tydliggörs. En brist som behandlats är bristande kontaktuppgifter till 
patienter vilket medför att tid måste läggas på att leta rätt på patienter. De huvudsakliga problemen 
grundar sig dock i de systembrister som identifierats på tidsbokningen, vilket inkluderar bland annat 
bokningen av telefontider som idag sker med hjälp av en pärm och avsaknaden av ett tydligt och 
strukturerat system för hur arbetet ska utföras.  
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Ytterligare ett arbetsmoment som upptar mycket tid för personalen på tidsbokningen är 
ombokningen av de patienter som inte är nöjda med den erbjudna tiden. Detta är ett problem som 
ger effekt i såväl den interna som den patientupplevda processen. Ännu en aspekt som kan anses 
vara ett problem i framförallt den patientupplevda processen är väntetider, vilka kan bero på olika 
faktorer varav alla inte kan påverkas av ortopedkliniken. 

De brister som framkommit i avsnitten som behandlar den insamlade informationen för 
undersökningsområdet processer kan sammanfattas i Figur 37 nedan:  

 
Figur 37: Sammanfattning av empiri för undersökningsområdet processer 

8.2 Analys av undersökningsområdet processer 
I avsnitten som följer presenteras analyserna av den information som presenterats i 
föregående avsnitt. Analyserna sker enligt tillvägagångssätten i avsnitt 6.6.3 
Analysmetod för undersökningsområdet processer. Syftet med analyserna är att 
utvärdera de processrelaterade problem som presenterats ovan samt besvara hur 

ortopedkliniken skulle kunna komma till rätta med dessa.  

8.2.1 Hur kan problemet med bristande kontaktuppgifter lösas? 
Som nämnt i avsnitt 8.1.3.1 Bristande kontaktuppgifter till patienter finns ett problem med bristande 
kontaktuppgifter till patienter och att uppgifter om exempelvis mobiltelefonnummer och e-
postadress saknas. Att patienter glömmer att adressändra och samtidigt inte eftersänder sin post är 
problem som är svåra att komma till rätta med då detta ligger utanför ortopedklinikens kontroll. 
Följden av detta blir att klinikens personal måste lägga tid på att leta rätt på patienter och deras 
kontaktuppgifter, något som kan ses som icke-värdeskapande. Detta då det hela skulle gå betydligt 
snabbare om korrekta uppgifter funnits tillgängliga från början, varpå detta arbetsmoment, i enlighet 
avsnitt 4.7.1 Processer - Värde och slöseri, bör elimineras. Om information om mobiltelefonnummer 
och e-postadress inkluderas i remissmallen som fylls i av de remitterande enheterna skulle en del av 
problemet kunna undvikas. Detta då denna typ av kontaktuppgifter sällan byts. Detta har, som 
nämnt i avsnitt 4.9 IT-lösningar, fungerat i England varpå det borde fungera i Sverige.  

I och med att majoriteten av ortopedklinikens patienter är äldre är det dock viktigt att inte utesluta 
de nuvarande kontaktuppgifterna, då denna patientgrupp inte alltid har tillgång till de nyare 
kommunikationskanalerna. Dock ser vi som utredare mobiltelefonnummer och e-postadress snarare 
som komplement till de nuvarande uppgifterna och i de fall patienterna saknar dessa 
kommunikationsmedel, fylls de helt enkelt inte i. Detta är dock inte något som torde påverka arbetet 
på exempelvis tidsbokningen negativt då det således skulle fungera som idag. Det är i samband med 
detta även viktigt att beakta att, precis som nämnt i avsnitt 4.9 IT-lösningar, majoriteten av den 
svenska befolkningen har tillgång till bredband i sitt hem och använder det regelbundet.  
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En omständighet som måste beaktas är att merarbete skulle kunna uppstå om patienterna börjar 
svara på skickade e-postmeddelanden. Det är något som bör gå att justera genom att använda sig av 
adresser som ej går att skicka svarsmeddelanden till. Om detta inte går bör bekräftelser till 
remitterande enheter ändå vara användbart då de kan instrueras att inte svara via e-post. 

Att inkludera mer uppgifter på remisserna är dock inte något som ortopedkliniken kan ta beslut om 
på egen hand då det krävs att de remitterande enheterna frågar patienterna om de ovan nämnda 
uppgifterna. Detta kan liknas vid den förändring i form av samarbeten med andra vårdinrättningar 
som Haraden et al (2003) föreslår bör testas för att förbättra flödet vilken presenterades i avsnitt 
4.4.2 Processorientering. I och med att överläkare Ove Thrane har kontakt med representanter från 
primärvården idag och diskuterar hur samarbetet mellan de olika vårdenheterna ska utformas är vårt 
förslag att man tar upp detta för diskussion i samband med detta.  

8.2.2 Hur kan de identifierade systembristerna på tidsbokningen åtgärdas? 
De systembrister som lyftes fram i avsnitt 8.1.3.2 Systembrister på tidsbokningen beror i mångt och 
mycket på att systemet varken är anpassat efter den nuvarande verksamheten eller utnyttjar den 
teknik som finns tillgänglig idag.  Dock är det viktigt att vara medveten om det faktum att 
ortopedkliniken, precis som övriga delar av Höglandssjukhuset, ska övergå till ett nytt datasystem 
varpå vissa av dessa brister eventuellt löser sig själva. Det är således viktigt att ortopedkliniken sätter 
sig in i vilka funktioner det nya systemet, Cosmic, har och hur dessa kan utnyttjas på bästa sätt.  

En av de grundläggande saker som bör genomföras är att göra bokningen av telefontider elektronisk. 
Detta skulle förenkla arbetet på tidsbokningen då de skulle slippa skicka en pärm fram och tillbaka. 
Dessutom skulle ett elektronsikt bokningsschema ge en bättre överblick och tillåta övrig personal att 
se de bokade tiderna. Det vore positivt om det nya datasystemet kunde innebära att mer information 
kunde lagras elektroniskt istället för i mappar och pärmar alternativt om arbetssättet kunde 
standardiseras. Detta tror vi skulle leda till att det blir lättare att sätta sig in i tidsbokningen och 
dessutom ge en överblick över verksamheten, något som anses fördelaktigt då det är tänkt att flera 
personer framöver ska dela på arbetet med tidsbokningen. De resonemang som presenterats ovan 
kan i stor utsträckning kopplas till den teori som presenterats i avsnitt 4.7 Lean Production där bland 
annat 5s nämns. Teorierna kring 5s går ut på att sortera och strukturera sin arbetsplats för att på så 
sätt kunna reducera den tid som går åt att leta efter saker, tid som anses vara icke-värdeskapande. I 
detta fall är det främst de två första s:en, sortera respektive systematisera, som anses viktiga. Detta 
då syftet bör vara att skapa ett system som andra lättare kan ta del av. Det kan vara svårt för andra 
att sätta sig in i ett system som är utvecklat av en person och inte dokumenterat, varpå vi tror att 
detta skulle vara till hjälp.  

Hur arbetet ska struktureras och vilka tekniska lösningar som är lämpliga är svårt att uttala sig om då 
vi som utredare dels inte vet vilka möjligheter Cosmic innebär och dels inte haft möjlighet att i 
tillräckligt stor utsträckning sätta oss in i arbetet på tidsbokningen. Vi föreslår således att en 
arbetsgrupp, likt den som tillsatts för att förbättra rutinerna kring ronden, se även avsnitt 2.5.3 
Förbättringsarbetet på ortopedkliniken, tillsätts för att tillsammans utarbeta rutiner för detta. Det är 
viktigt att arbetsgruppen dels består av personer som inte tidigare arbetat med tidsbokningen men 
nu ska göra det, dels personer som är väl insatta i tidsbokningen. Detta för att på så sätt både kunna 
dra nytta av de erfarenheter som finns dels kunna utveckla ett arbetssätt som även passar 
tidsbokningens nya medarbetare. Det kan även vara fördelaktigt att om möjligt inkludera en IT-
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kunnig person som är insatt i det nya datasystemet Cosmic för att få en bättre inblick i vilka tekniska 
lösningar som är möjliga. Att förbättra arbetsgången på tidsbokningen för att mer anpassa denna till 
dagens verksamhet genom att använda sig av en arbetsgrupp kan även kopplas till det som kallas 
”kvalitetscirkel” som nämns inom TQM, se avsnitt 4.6 Total Quality Management. Inom TQM anses 
denna arbetsform bidra till att medarbetarna känner en ökad delaktighet vilket är en grundprincip 
inom filosofin. 

8.2.3 Hur kan arbetet med ombokningar av patienter minskas? 
I avsnitt 4.7 Lean Production presenterades teorier rörande bland annat dubbelarbete och slöseri, 
vilket i största möjliga mån bör elimineras. Genom att involvera patienterna i bokningsprocessen 
skulle en del av problemet med ombokningar på grund av att patienter inte är nöjda med den tid 
som först erbjöds, se även avsnitt 8.1.3.3 Ombokning av patienter, kunna lösas. På så sätt kan det 
dubbelarbete som ombokningarna medför i form av att patienten ska få en mer passande tid samt 
att den gamla tiden ska fyllas av en ny patient, elimineras. Genom att låta patienterna vara delaktiga i 
en högre utsträckning i processen skulle dessutom deras medvetenhet öka och spara tid även för de 
patienter som i dagsläget behöver ringa för att byta tid. Bokning i samråd med patienterna är även 
något som uppmuntras av såväl SKL (2009) som Region Skåne (2008) i enlighet med det som nämnts i 
avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning. 

I avsnitt 4.9 IT-lösningar beskrevs hur tekniska lösningar kan användas inom hälso- och sjukvården 
och i samband med detta nämns den form av bokningssystem som vissa vårdcentraler i Sverige 
använder sig av. Detta system fungerar på så sätt att patienten loggar in på en hemsida och får där 
ange dagar och tider som passar, se Figur 38. Därefter kan vårdenheten boka in patienten som 
därefter kallas via e-post eller brev. Vi som utredare anser att bokningen till viss del skulle kunna 
göras tillgänglig för patienterna via Internet, vilket är ett sätt att öka andelen bokningar som sker i 
samråd med patienten.  

 
Figur 38: Illustration av hemsida för patientönskemål 

I referensramen nämns att liknande system i England har fått negativa konsekvenser i form av sämre 
närvaro och avsaknad av möjlighet till prioritering. Det system som föreslås här innebär dock att 
kontrollen över bokningarna fortfarande kommer att ligga hos ortopedkliniken, vilket möjliggör 
prioritering av patienter. Dessutom kommer kallelser fortsatt skickas varpå andelen patienter som 
uteblir från sin mottagningstid torde blir oförändrad. Vi tror att detta system skulle fungera som ett 
komplement till nuvarande system. Dagens system bör dock fortfarande vara i drift då andelen 
patienter som saknar tillgång till Internet tros vara betydande. Det framkommer emellertid i avsnitt 
8.1.3.3 Ombokning av patienter att majoriteten av de patienter som ringer för att boka om sin tid är 
yngre, arbetsverksamma personer. Detta tillsammans med den statistik som presenterades i avsnitt 
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4.9 IT-lösningar gör att vi som utredare tror att större delen av denna patientgrupp kan använda, och 
har tillgång till, Internet och då kan ange önskemål, varpå arbetet för tidsbokningen med 
ombokningar kan minskas. 

8.2.4 Hur ser problemet med väntetider ut och hur kan det lösas? 
Som nämnt i avsnitt 6.6.3 Analysmetod för undersökningsområdet processer är ett sätt att se 
huruvida den väntetid som patienterna upplever orsakas av ineffektiva processer eller på grund av 
mängden patienter. Det är i detta sammanhang viktigt att, precis som nämnt i 8.1.3.4 Väntetider, 
komma ihåg att patienter ofta bara ser till den egna processen varpå det kan vara svårt att ta in att 
andra patienter är i lika stort, eller större, behov av vård. Det är även viktigt att komma ihåg att det 
utförs aktiviteter som patienten inte är direkt involverad i men som ändå krävs för att bedriva 
verksamheten. Det är således intressant att se om den upplevda väntetiden upptas av overksam tid 
eller om det är för patienten dolda aktiviteter som orsakar väntetiden.  

Om vi studerar väntetiderna i den patientupplevda processen ser vi att den långa väntetiden är den 
innan patienten fått en tid till mottagningen. Denna illustreras i Figur 39 där det syns att väntetiden 
för en enskild patient finns hos såväl patienten som ortopedkliniken. Det är dock viktigt att beakta att 
ortopedkliniken och dess personal är fullt sysselsatta även under denna tid då antalet patienter är 
stort och att processerna för dessa överlappar. Således är denna tid värdeskapande trots att den 
enskilde patienten inte upplever detta. Dessutom illustrerar Figur 39 processen för en P-prioriterad 
remiss och det är viktigt att komma ihåg att processen för patienter med högre prioritet är kortare. 
Utifrån detta kan det konstateras att väntetiden beror på flera parallella processer inom 
ortopedkliniken samt att olika patienter har olika prioritet. Således utgör inte väntetiden någon 
processtörning även om den enskilde patienten säkerligen anser att den är för lång.  

 
Figur 39: Illustration av väntetiderna 
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8.2.5 Sammanfattning av analys av undersökningsområdet processer 
Med utgångspunkt i föregående analysavsnitt kan det konstateras att det finns brister, främst inom 
den interna processen, som i viss utsträckning påverkar den prestationsnivå som kliniken som helhet 
kan uppnå. Ett problem är att patienternas kontaktuppgifter ofta är bristfälliga, vilket kan lösas 
genom att exempelvis uppdatera remisserna från vårdcentraler och andra remitterande enheter med 
tydliga fält för mobiltelefonnummer och e-postadresser. 

De huvudsakliga problemen rör dock arbetet på tidsbokningen där utvecklingen har lett till att det 
krävs en del uppdateringar så som datorisering av exempelvis telefontidsbokning samt 
standardisering och gärna datorisering av vissa arbetsmoment där stor del av informationen idag 
finns i pärmar. Dessa två förändringar tros dels kunna underlätta för de personer som framöver ska 
överta tidsbokningsuppgifterna samt möjliggöra en bättre överblick för samtliga yrkesgrupper. 
Problemen med att mycket tid läggs på att administrera de ombokningar som orsakas av att 
patienter vill byta tid tros kunna behjälpas genom att öka andelen bokningar som sker i samråd med 
patienterna, exempelvis med hjälp av ett Internetbaserat datasystem.  

I analysen av undersökningsområdet har det även framkommit att trots att vissa patienter upplever 
de väntetider som uppstår i den patientupplevda processen som långa, är dessa inte orsakade av 
störningar i den interna processen. Istället är de en följd av klinikens efterfrågan och interna 
aktiviteter som inte är fullt synliga för patienten. Det kan således konstateras att väntetiderna inte är 
en processtörning som ortopedkliniken kan komma till rätt med enbart genom att förbättra sina 
processer utan det kräver istället andra åtgärder som exempelvis förbättrad planering vilket 
behandlas i senare kapitel. 

De lösningar och övriga analyser som presenterats ovan kan sammanfattas i Figur 40: 

 
Figur 40: Sammanfattning av analys av undersökningsområdet processer  
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9 Undersökningsområdet resursplanering 
Nedanstående kapitel behandlar det första av två planeringsmoment. Undersökningsområdet syftar 
som tidigare nämnt i avsnitt 5.3.3 Resursplanering till att dels klargöra hur schemaläggning sker idag 
och dels utforska hur den kan förbättras, med avseende på bland annat flexibilitet i kapaciteten. 

9.1 Empiri för undersökningsområdet resursplanering 
Utifrån de metoder som presenterades i avsnitt 6.7.2 Datainsamling för undersökningsområdet 
resursplanering har nedanstående information samlats in. Denna syftar till att utreda hur 
resursplaneringen sker idag och vilka faktorer som påverkar detta. Störst vikt läggs på 
schemaläggning av läkare då denna resurs delas mellan klinikens olika enheter. Informationen ligger 
till grund för analyser kring hur resursplaneringen kan förbättras i avsnitt 9.2 Analys av 
undersökningsområdet resursplanering.  

9.1.1 Hur sker resursplaneringen idag? 
Vid schemaläggningen skiljs mellan två typer av schema: grundschema och 
detaljschema. Grundschemat läggs två till tre gånger per år vilket innebär ett som 
sträcker sig från årsskiftet fram till sommaren, ett som täcker in 
sommarmånaderna och ett ytterligare från sommaren fram till årsskiftet. Detta 

schema innehåller ledigheter och jourer och innan grundschemat fastställs har läkarna själva chansen 
att lämna synpunkter och önskemål om exempelvis ledighet och jourhelger. I detaljschemat framgår 
både klockslag och med vad, exempelvis avdelning eller operation, läkaren i fråga ska arbeta. Ett 
exempel på detaljschema finns i Figur 41. Det detaljerade schemat ska helst sträcka sig åtta veckor 
framåt men det brukar variera mellan sex till åtta veckor. Nackdelen med en längre tidshorisont är 
att det skulle bli för många ändringar i ett sådant schema. Detaljschemat har tidigare varit kortare 
men då uppstod svårigheter i att hinna kalla patienterna i tid. (Thrane, 2009) 

 
Figur 41: Utdrag ur läkarschema för ortopedkliniken vecka 22 (Ortopedkliniken, 2009b) 
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Resursplaneringen sker idag delvis utifrån de väntelistor som finns. Om långa köer finns till 
mottagningen görs försök att fördela mer resurser dit, om en läkare har många patienter på sin 
väntelista till operation tilldelas den läkaren fler operationstider och färre nybesök och så vidare. 
Omfördelningar av exempelvis mottagningstider till operationstider kan ske inom schemats 
tidshorisont och det måste alltså inte väntas till nästa schema för att förändringar av detta slag ska 
hinna komma till stånd. Detta skapar dock problem om patienter redan har kallats till det tillfälle som 
är tänkt att bytas ut. Dessutom måste hänsyn tas till jourer och efterföljande viloperioder vilka 
regleras av arbetsmiljölagar. (Thrane, 2009) 

Den kapacitet som krävs för de olika besöken varierar något. De tidsfönster som patienter bokas in 
på är 20 minuter för nybesök respektive 15 minuter för återbesök och under första kvartalet år 2009 
bokades 29 % av nybesöken in på dubbel tid och motsvarande siffra för återbesöken var 9 %. I snitt 
bemannades mottagningen med 61 timmar per vecka (Ortopedkliniken, 2009a). 

9.1.2 Hur uppnås flexibilitet idag? 
För att utreda hur ortopedkliniken kan uppnå flexibilitet i sin kapacitet är det 
intressant att titta på vilka metoder som används för att variera kapaciteten i 
nuläget. Exempelvis varierar antalet läkartimmar som schemaläggs på 
mottagningen. De tre senaste åren har detta varierat kraftigt då ortopedkliniken 

tidigare har varit tvungna att anpassa sig efter kirurgkliniken och blivit tilldelade ett visst antal 
mottagningstider. Tidigare har även mottagningar på kvällar och helger använts som ett sätt att 
arbeta av växande vårdköer. (Landbring, 2009) Att ha mottagning på kvällar och helger nämns av 
Thrane (2009) som ett exempel på punktinsatser som arbetar av köerna. Den minskning av kön till 
mottagningen som pågår idag uppger han dock skett genom att tilldela extra resurser till 
mottagningen under dagtid. Hur bemanningen varierar idag åskådliggörs i Figur 42 där det kan 
utläsas att det för vissa veckodagar kan skilja upp mot tio läkartimmar mellan högsta och lägsta 
antalet läkartimmar. På fredagar jobbar personalen halvdag på mottagningen vilket förklarar varför 
bemanningen är något lägre än för övriga veckodagar.  

 
Figur 42: Bemanningen av läkare på mottagningen under början av år 2009 
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Viss flexibilitet finns i besöksverksamheten eftersom antalet tider på mottagningen inte utgör 
kapacitetstaket för besöksmängden utan det händer att mottagningen överbokas samt att besök 
bokas in till de läkare som har jour. Att läkare blir tvungna att träffa patienter under jourtid när 
mottagningen är full är dock mer en nödlösning och patienter kan få vänta länge innan läkaren får tid 
att träffa dem. Ett sätt som ortopedkliniken har varierat sin mottagningskapacitet på är nyttjandet av 
tillfällig personal. Exempelvis har en läkare som annars tjänstgör utomlands hoppat in vid olika 
tillfällen (Thrane, 2009). 

I dagsläget opererar ortopedkliniken så mycket som möjligt med avseende på befintliga resurser. 
Ytterligare kapacitet inom operation uppges vara svårt att uppnå i och med att begränsningen ligger i 
antal operationssalar samt narkospersonal. Detta gör att ortopedkliniken inte kan utöka kapaciteten 
genom att tillföra fler läkare. Trots att antalet operationer är maximalt och att kön till mottagningen 
minskas anser kliniken sig vara underbemannad. Detta främst med avseende på kompetens, då man 
tidigare har haft ett lågt antal överläkare och specialister i förhållande till antal underläkare. Det som 
blir lidande av att både mottagningen och operation går på högvarv är utveckling av personal, 
exempelvis hinner inte expertisområden utvecklas fullt ut. (Wärnsberg, 2009) 

9.1.3 Övriga faktorer i resursplaneringen 
Hösten år 2008 utfördes en enkät på ortopedmottagningen där läkarna fick 
svara på ett antal frågor. Här framkom bland annat att många läkare känner sig 
stressade på mottagningen. Dessutom tyckte flertalet att tiden avsatt till besök 
är för kort, speciellt vid nybesök. (Ortopedkliniken, 2008) 

Enligt Wärnsberg (2009) är det tänkt att en oerfaren läkare ska få lite längre tid för sina 
mottagningsbesök, men att så inte alltid är fallet. I mottagningsenkäten (Ortopedkliniken 2008) 
svarade sex av elva ortopeder att de instämde helt i att det skulle underlätta om en erfaren kollega 
hade mottagning parallellt. Vid observationer på mottagningen noterades att en av underläkarna 
hade stort behov av att tillfråga en läkare som låg betydligt längre fram i sin ST-tjänst. Samma 
företeelse kunde även observeras på akutmottagningen, där i princip samtliga beslut togs av 
mellanjouren och nästan inga av de AT-läkare eller underläkare som var på plats. Vikten av att ha en 
erfaren läkare att rådfråga understryks även av Kilander (2009). Thrane (2009) håller med om att det 
vore önskvärt att en mer erfaren läkare skulle ha mottagning parallellt med de oerfarna, men att det 
i dagsläget finns för få läkare för att kunna tillgodose detta.  

Trots att läkarna ska hålla ett antal telefontider i veckan är detta ingenting som det finns avsatt tid till 
på schemat. Detta får läkarna själva hitta ledig tid till och sedan meddela tidsbokningen om vilka 
tider som önskas, vilket ibland kräver lite tjat från tidsbokningen. (Cederberg, 2009) 
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9.1.4 Sammanfattning av empiri för undersökningsområdet resursplanering 
Resursplaneringen styrs till viss del utifrån väntelistor som visar var läkarnas insatser behövs mest. 
Tidshorisonten för schemat är ungefär åtta veckor men ändringar görs så gott som varje vecka. 
Ortopedkliniken har prövat med såväl kortare som längre horisont, men med komplikationer som 
följd. För tillfället opererar ortopedkliniken så mycket som möjligt och det som hindrar dem från att 
operera mer är begränsningen i tillgängliga operationstider. Detta orsakas i sin tur av bristen på 
operationssalar samt att ortopedkliniken måste ta hänsyn till hur exempelvis narkospersonal 
schemaläggs. ”Lärlingssystemet” anses vara viktigt men måste ibland bortprioriteras eftersom 
patientbehandlingen går först. Telefontiderna fungerar inte tillfredsställande och det finns ingen 
avsatt tid i schemat för dessa. 

Informationen som presenterats ovan sammanfattas i Figur 43 nedan: 

 
Figur 43: Sammanfattning av empiri för undersökningsområdet resursplanering 

9.2 Analys av undersökningsområdet resursplanering 
Utifrån insamlad data analyseras, precis som nämnts i 6.7.3 Analysmetod för undersökningsområdet 
resursplanering, hur resursplaneringen kan förbättras och vilka faktorer i schemaläggningen som är 
viktiga att ta hänsyn till. En stor del av informationen kommer från undersökningsområdet behov, 
som bland annat ger förutsättningarna för vilken flexibilitet som krävs för mottagningen. 

9.2.1 Hur kan en bättre resursplanering uppnås? 
I dagsläget styrs, som tidigare nämnt, resursplaneringen delvis utifrån 
väntelistorna. På detta sätt gör man något åt problem först efter att de 
uppstått, snarare än att förebygga dem. I avsnitt 4.6 Total Quality Management 
framgick att behoven bör stå i centrum för verksamheten och att 

kvalitetsutveckling ska drivas genom förebyggande åtgärder. Därför anser vi som utredare att 
ortopedkliniken bör styra sina resurser mer preventivt utifrån de behov som faktiskt finns. I avsnitt 
7.1.1 Efterfrågans storlek framgick att det i snitt inkom 51 remisser och 97 återbesök i veckan. Som 
nämndes i detta avsnitt bokades 29 % av nybesöken in på dubbel tid, vilket gör att den 
genomsnittliga planerade tidsåtgången för ett nybesök är cirka 26 minuter. För återbesöken bokades 
9 % av patienterna in på dubbel tid och ett genomsnittligt besök tog således ungefär 16 minuter. 

51 remisser i veckan innebär 51 nybesök i veckan, vilket motsvaras av ungefär 22 läkartimmar räknat 
på att ett nybesök i snitt tar 26 minuter. Återbesöken får inte åsidosättas och 97 återbesök med en 
snittid på 16 minuter motsvarar 27 läkartimmar i veckan som måste planeras in. Totalt krävs att 49 
läkartimmar schemaläggas varje vecka för att ortopedkliniken ska kunna hantera inflödet av 
patienter. Dock kan det inte förutsättas att läkarna arbetar i samma takt varje vecka, utan hänsyn 
måste tas till exempelvis semestertider. Detta innebär att i och med att det under 
sommarmånaderna sker färre nybesök måste efterfrågan täckas upp under övriga månader. Under 
åren 2006 till 2008 har de övriga månaderna i snitt 8 % fler nybesök än sommarmånaderna, vilket 
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innebär 55 nybesök. För att kunna ha en lugnare verksamhet under sommaren måste således 55 
nybesök, motsvarande 24 timmar, hinnas med varje vecka under övriga månader. Adderas de 27 
timmar som ska ägnas åt återbesök avrundas detta till 51 läkartimmar i veckan som måste läggas på 
mottagningsbesök. Dessa 51 timmar utgör dock ortopedklinikens behov av effektiv besökstid, vilket 
inte är rimligt att likställa med bemannade läkartimmar.  

Att ha riktlinjer för schemaplaneringen som är baserade på behovet och verksamhetens kapacitet är 
något som nämns i avsnitt 4.2 Logistik inom serviceorganisationer i allmänhet och hälso- och sjukvård 
i synnerhet som en viktig aspekt. I empirin för undersökningsområdet framkom att antalet 
läkartimmar på mottagningen en snittvecka uppgick till 61 timmar. Ses till den genomsnittliga 
besöksverksamheten under samma period, samt de genomsnittliga tiderna för besöken som 
redovisades ovan, kan det konstateras att antalet schemalagda timmar var 15 % mer än den effektiva 
besökstiden. Detta gör att 58 schemalagda läkartimmar är det genomsnittliga antalet läkartimmar 
som hindrar köerna från att växa, vilket även åskådliggörs i Figur 44 nedan. Snittet för antal 
läkartimmar i veckan för år 2009 är 61 timmar, vilket innebär att ortopedkliniken inte bara förhindrar 
kön att växa utan även att det finns tid att arbeta av den befintliga kön. Detta sätt att utgå från 
behovet bör även sträcka sig till att ortopedkliniken tar hänsyn till hur behovet fördelar sig, vilket 
åskådliggjordes i avsnitt 7.1.2 Fördelning av efterfrågan. Ett exempel på hur detta kan genomföras är 
att under oktober månad fokusera på att avverka besök i så hög takt som möjligt, i och med att 
efterfrågan då är som högst. 

 
Figur 44: Veckobemanning utifrån genomsnittligt behov 

I avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning nämns att en minskning av antalet besökstyper är ett 
sätt att underlätta planeringen. Ett steg i den riktningen är att skilja på åter- och 
nybesöksmottagning, vilket är ett sätt att mer effektivt kunna styra belastningen på individuella 
läkare. En naturlig konsekvens av att läkare har mycket operationstid är att deras väntelistor med 
patienter som ska komma på återbesök växer. Det är därför viktigt att samma läkare också har 
mottagning under de dagar som återbesöken ska ske. Detta skulle kunna lösas genom att en läkare 
som exempelvis har många köande på sin operationslista schemaläggs för fler 
återbesöksmottagningar än nybesöksmottagningar. Genom att särskilja mellan dessa typer av 
mottagningar och se till att ingen läkares väntelistor växer sig för stora borde tillgängligheten öka. 
Dessutom är det ett felsäkert system sett från tidsbokningen eftersom det försvårar inbokningen av 
nybesök till en läkare som bara har återbesöksmottagningar. Dock måste hänsyn även tas till att vissa 
läkare har speciella kompetenser och då måste ta vissa nybesöksfall trots att läkaren i fråga har långa 
köer till operation. I avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning betonades även att den 
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tidshorisont en organisation planerar utefter är en viktig parameter. Att horisonten för läkarnas 
detaljschema förkortas skulle möjliggöra att kliniken bättre kan anpassa resurserna efter det aktuella 
behovet, det vill säga att det exempelvis skulle gå snabbare att öka antalet mottagningstimmar om 
växande köer upptäcks. En nackdel med att förkorta den skulle vara att det blir svårt att hinna kalla 
alla patienter samt att läkarna inte kan planera exempelvis operationer långt i förväg. Om 
detaljschemats åtta veckor istället skulle förlängas skulle schemaläggningen, i likhet med vad som 
berördes i nyss nämnda teoriavsnitt, baseras på osäkra prognoser. Detta i sin tur skulle innebära att 
schemat skulle behöva ändras för mycket, som också Wärnsberg (2009) påpekade. Med dessa 
faktorer sammantaget bedöms resursplaneringens tidshorisont på cirka åtta veckor som rimlig. 

9.2.2 Hur kan en mer flexibel resursplanering uppnås? 
I denna analys behandlas hur ortopedkliniken skulle kunna uppnå bättre 
flexibilitet i sin kapacitet. Detta behandlas dels för den flexibilitet som krävs för 
att hantera variationerna av de korta återbesöken och dels hur ortopedkliniken 
kan bli mer flexibla för att kunna hantera efterfrågetoppar på längre sikt. 

9.2.2.1 Hantering av återbesökens svängningar 
Som nämndes i kapitel 7 Undersökningsområdet behov har efterfrågan på återbesök en 
standardavvikelse på fyra timmar per vecka. Att ortopedkliniken ska ha flexibel kapacitet tillgänglig 
för att exempelvis kunna täcka upp variationer för två standardavvikelser, det vill säga åtta timmar, 
är högst orimligt. Timkostnaden för en overksam läkare skulle bli väldigt hög, samtidigt som 
efterfrågan i princip alltid är större än tillgången och läkaren skulle därmed kunna ägna sig åt bättre 
saker än att vara beredd på eventuella slumpmässiga variationer i inkommande återbesöksfall. En 
annan aspekt är att om en läkare ska fungera som ett slags säkerhetsbuffert måste denna vara 
kompetent nog att kunna hantera samtliga inkommande fall, vilket innebär att den läkare som skulle 
utgöra kapacitetsbufferten skulle behöva vara den mest kompetenta. Precis som nämndes i avsnitt 
4.8 Planering och produktionsstyrning är flexibel kapacitet ofta mycket dyrt, vilket i synnerhet gäller 
inom sjukvården om en läkare ska stå overksam tills slumpen gör att läkaren behövs. 

Ett arbetssätt som fungerar som en slags buffert för mottagningskapaciteten är att använda sig av de 
besök som jouren tar. Detta tillåter läkare att boka in patienter trots att mottagningen är fullbokad 
och eftersom jouren oftast sköter andra arbetsuppgifter under jourpasset slösas inte dennes tid bort. 
Jourbesöken har dock av flera respondenter nämnts som ett problem dels på grund av att 
patienterna ofta får vänta länge och dels då besöken inte är synliga i mottagningsstatistiken. 
Jourbesök är dock ett relativ ”billigt” sätt för att köpa sig den flexibilitet som krävs för att kunna klara 
av variationer i efterfrågan. Dock fungerar inte besöken på ett tillfredsställande sätt eftersom 
patienterna kan behöva vänta i timmar på att läkaren ska kunna hinna träffa dem. Problematiken 
behandlas vidare i avsnitt 10.1.2 Inbokning av återbesök till läkare med jour  

9.2.2.2 Flexibilitet i kapacitet 
Eftersom läkarna på ortopedkliniken fördelar sin tid mellan avdelning, mottagning, akutmottagning 
och operation finns viss möjlighet till att fördela resurser mellan de olika enheterna. Detta kan 
exempelvis ge flexibilitet i mottagningskapacitet genom att fördela fler läkare till just mottagningen. 
Detta är något ortopedkliniken också har tillämpat då bemanningen på mottagningen varieras något. 
Att omfördela läkarna till mottagningen innebär dock att någon eller några av de andra enheterna får 
färre läkare och den totala kapaciteten förblir konstant om inte kvällstid och helger utnyttjas. 



84 

I avsnitt 7.1.2 Fördelning av efterfrågan framgick att efterfrågan på såväl nybesök som återbesök är 
högst i oktober. Att kunna hantera dessa efterfrågetoppar ställer stora krav på flexibiliteten om 
ledtiderna ska kunna hållas konstanta. Detta innebär att mottagningen i största möjliga mån bör 
prioriteras efter sommaren för att på så sätt matcha efterfrågan mot behov. Dessutom bör kliniken, 
om möjligt, försöka omfördela resurser för att hålla vårdköer på en stabil nivå under 
efterfrågetoppen i oktober. Dock leder många nybesök till operationer och därmed växer 
operationsköerna som en direkt följd av ökad mottagningsverksamhet, och operation är en enhet 
som redan idag har nått sitt kapacitetstak. Det kan tyckas att problemen förskjuts till operation 
istället för att lösas, men det finns vinster i att prioritera mottagningen. För det första är det långt 
ifrån alla patienter som måste opereras och således får sin behandling fullgjord på mottagningen. 
Dessutom får patienten information om sin åkomma på nybesöket, vilket enligt bland annat 
Greenfield et al (1985), se avsnitt 4.4.2 Processorientering, menar leder till att patienten har bättre 
kunskap om sin situation och sjukdom och att det i sin tur kan förebygga att åkomman förvärras. 

Operation är som tidigare nämnt en enhet som ortopedkliniken delar med Höglandssjukhusets övriga 
kliniker. Att ett sjukhus har resurser som är stora och centraliserade nämns av Kaplan och Patterson 
(2008) som en typ av slöseri, se även avsnitt 4.7 Lean Production. Detta bör dock nyanseras något 
och de samordningseffekter som finns mellan de centraliserade enheterna operation, 
narkospersonal, intensivvårdsavdelning med mera anser vi som utredare motivera centraliseringen. 
Dock är det inte alla ortopediska operationer som kräver denna samordning och möjligheten att 
decentralisera vissa ortopediska ingrepp bör undersökas. Detta skulle tillåta att ortopedkliniken 
exempelvis kan göra enklare ingrepp på mottagningen vid behov. En dellösning till 
operationsproblemet vore att se till de övriga klinikernas efterfrågan och undersöka om de har 
samma månatliga efterfrågefördelning. Om det visar sig att exempelvis kirurgkliniken har en lugn 
period när ortopedkliniken har som mest att göra skulle en omfördelning av operationsresurser vid 
extremperioderna. Detta för att ge ortopedkliniken en flexibilitet som tillåter dem att operera mer 
och motsatt när övriga kliniker har arbetstoppar. Dock bör det nämnas att samtliga salar inte alltid 
går att använda vid ortopediska ingrepp, då det krävs en typ av ventilation som inte finns i alla salar. 

Sammantaget kan det konstateras att ortopedkliniken jobbar med tämligen fast kapacitet. Vissa 
åtgärder har vidtagits för att få en mer flexibel kapacitet, exempelvis att återbesök kan bokas utöver 
mottagningen. Faktum kvarstår dock att den totala bemanningen i stort sett är konstant och läkarna 
jobbar maximalt utan att ha någon direkt kapacitetsbuffert att ta av. Detta blir särskilt påtagligt på 
operation där det opereras så mycket som det i nuläget går. Blir det mycket att göra under en tid 
uppstår helt enkelt längre vårdköer, vilket kan liknas vid längre ledtider. Om ortopedkliniken hade 
jobbat utefter fast ledtid och flexibel kapacitet hade inte vårdköerna växt lika påtagligt under 
perioder med stor efterfrågan. Att ha så pass flexibel kapacitet för att kunna hålla fasta ledtider ses 
dock som tämligen orimligt i och med att detta skulle kräva en väldig stor kapacitetsbuffert med 
tanke på de stora efterfrågevariationerna. Något som ytterligare försvårar möjligheten till fast ledtid 
är det faktum att ortopedkliniken har begränsade möjligheter att tillföra resurser på egen hand eller 
att påverka efterfrågan med hjälp av exempelvis prisförändringar. Precis som nämndes i avsnitt 4.8 
Planering och produktionsstyrning menar Oskarsson et al (2006) att organisationer måste jobba med 
satta mål och metoder som stödjer den valda strategin. För ortopedkliniken är målen satta i och med 
att vårdgarantin ska uppfyllas, vilket kan liknas vid att de har en fast ledtid som mål. Metoderna som 
används för planering i dagsläget handlar emellertid snarare om att minimera konsekvenserna när 
vårdköer väl har uppstått än att från första början se till att målen hålls. 



85 

9.2.3 Övriga faktorer att ta hänsyn till 
Beslut tagna av oerfaren personal kan rendera merarbete vilket är en typ av 
slöseri som nämns i avsnitt 4.7 Lean Production. Det är således mycket viktigt att i 
resursplaneringen ta hänsyn till läkarnas kompetensnivå, vilket stöds av såväl 
enkäten (ortopedkliniken, 2008) som observationer på mottagningen. Utan 

erfarna läkare att rådfråga blir effektiviteten sannolikt lidande, dels genom att mindre erfarna läkare 
tar fel beslut och dels att patienterna tvingas komma på återbesök som kanske inte hade behövts om 
en mer rutinerad läkare hade funnits till hands.  

Som nämndes tidigare är det lärande och utveckling som prioriteras bort till förmån för produktivitet 
i antal besök och operationer. Att specialister inte hinner utveckla sina expertisområden är något 
som på sikt kan påverka effektiviteten negativt. Ortopedkliniken prioriterar alltså effektiviteten i 
dagsläget över den längre fram. Det får dock anses som en rimlig prioritering, då ortopedkliniken inte 
kan äventyra behandlingen för dagens patienter.  

Standardisering nämns i avsnitt 4.6 Total Quality Management som ett sätt att kvalitetssäkra arbetet 
och i avsnitt 4.7 Lean Production som en lösning mot tvetydligheter i arbetet. Att ha en avsatt tid i 
schemat anser vi som utredare skulle lösa problemet med telefontider. Fördelen med detta är att det 
blir lättare att få in rutiner och standardisering kring arbetet med telefontiderna, både gällande att 
lämna in önskade tider till tidsbokningen och att patienterna faktiskt rings upp. Den fasta 
telefontiden skulle exempelvis kunna utgöra en timme av den administrativa tiden. För de läkare som 
inte har administrativ tid föreslås att tid tas från mottagnings- eller avdelningsarbete. 

9.2.4 Sammanfattning av analys för undersökningsområdet resursplanering 
Ortopedkliniken har viss möjlighet att vara flexibla med avseende på kapacitet tack vare att de kan 
fördela resurser mellan de olika systemkomponenterna. Dock får den totala kapaciteten anses vara 
fast eftersom man inte har överkapacitet eller någon större möjlighet att tillföra ytterligare resurser. 
Att kunna hantera de korta återbesökens variationer bedöms vara mer en fråga om patientplanering 
än resursplanering. Resursplaneringen borde ske mer utifrån prognoser snarare än väntelistor och på 
så sätt anpassa schemaläggningen efter de efterfrågemönster som kan utrönas. De två sistnämnda 
faktorerna gör att ortopedklinikens resursplanering görs reaktivt istället för preventivt.  

I schemaläggningen finns en rad övriga faktorer varav vissa kan vara värda att beakta. En fast 
telefontid i schemat anser vi som utredare vara nödvändigt och läkarnas lärande bör prioriteras i den 
mån det är möjligt. Om inte läkarna får möjlighet att utvecklas och att utforma bättre riktlinjer för 
arbetet kommer det i förlängningen få negativa konsekvenser för produktiviteten samtidigt som 
ortopedkliniken står inför en ökad efterfrågan av ortopedisk vård. 

De analyser som genomförts för undersökningsområdet sammanfattas i Figur 45 nedan: 

 
Figur 45: Sammanfattning av analys av undersökningsområdet resursplanering  
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10 Undersökningsområdet patientplanering 
Nedanstående kapitel behandlar dels den information som samlats in för att besvara de 
frågeställningar som presenterats i avsnitt 5.3.4 Patientplanering, dels de analyser som följer. Syftet 
är att beskriva hur patientplanering går till idag med avseende på bland annat tidshorisont samt hur 
detta kan förbättras för att bland annat uppnå en bättre balans mellan nybesök och återbesök. 

10.1 Empiri för undersökningsområdet patientplanering 
Nedan presenteras den information som samlats in i syfte att kunna besvara de frågeställningar som 
formulerats för undersökningsområdet patientplanering. Datainsamlingen har skett enligt de 
metoder som presenterats i avsnitt 6.8.2 Datainsamling för undersökningsområdet patientplanering 
och syftar till att ytterligare beskriva den interna processen samt övriga faktorer som påverkar 
klinikens patientplanering. Detta ligger sedan till grund för de efterföljande analyserna i avsnitt 10.2 
Analys av undersökningsområdet patientplanering. 

10.1.1 Hur går patientplaneringen till idag och med vilken tidshorisont sker den? 

Inbokningen av patienter till mottagningen sker som tidigare nämnt främst av 
tidsbokningen. Med vilken framförhållning som patienter bokas in varierar i stor 
utsträckning beroende på prioritet samt vilken besökstyp det gäller. 

De remisser som kommer in till tidsbokningen bokas, som nämnt i avsnitt 8.1.1.2 Tidsbokningen, in 
utefter den prioritet som remissen getts. Remisser med prioritet F, FF eller FFF bokas in samma dag 
medan det avvaktas med FP- och P-remisser. Dessa remisser bokas in allteftersom och främst utifrån 
de luckor som uppdagas när mottagningslistorna skrivs ut. Cederberg (2009) berättar att listorna 
skrivs ut med åtta dagars framförhållning och i stort sett alla lediga tider fylls då. Dock lämnas ett 
antal tider, främst de som är kopplade till en röntgentid, lediga framtill ett par dagar innan för att ge 
utrymme för korta återbesök. Andersson (2009) berättar att det saknas ett utarbetat system för hur 
FP- och P-remisser ska bokas in och dessa tas när tillfälle ges. Således kan det konstateras att det 
saknas ett kontrollsystem för att säkerställa att dessa patienter får en tid på mottagningen inom tre 
månader från remitteringsdatum, något som Landbring (2009) instämmer i och menar bör förändras.  

Samtliga återbesök bokas in så snart som möjligt utifrån de tidsintervall som läkaren angett på den 
blå lappen. Hur långt fram patienten behöver återbesök beror på vilken åkomma det gäller men 
generellt sett kan man säga att det dels finns återbesök med längre framförhållning, dels de så 
kallade korta återbesöken. Korta återbesök är de kontroller av exempelvis frakturer som ska ske 
inom sju till tio dagar från olyckstillfället. Cederberg (2009) som arbetar på tidsbokningen säger att 
det är svårt att veta hur många tider som bör sparas för dessa korta återbesök. Cederberg nämner 
vidare att det främst är de besökstider som är sammankopplade med en röntgentid som sparas så 
länge som möjligt, då många patienter som kräver ett kort återbesök även behöver röntgas. Dolk 
(2009) menar att det saknas riktlinjer för hur många tider som ska hållas fria. Hon berättar vidare att 
man istället ofta använder sig av erfarenhet för att på så sätt få en uppfattning om hur många tider 
för korta återbesök som kan tänkas krävas beroende på exempelvis väder. 

Att hålla en bra balans mellan återbesök och nybesök är något som bland annat Landbring (2009) 
menar är svårt just på grund av oförutsägbarheten i de korta återbesöken. I de fall som de sparade 
tiderna inte behövs försöker personalen på tidsbokningen fylla dessa med nybesök (Cederberg, 
2009). Detta kan vara svårt med tanke på dels att patienterna måste kallas med kort varsel, dels att 
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besökslängderna för åter- respektive nybesök inte matchar (Dolk, 2009). Att kalla in patienter med 
kort varsel innebär ju även att tidshorisonten är väldigt kort och det gäller att få tag i patienten mer 
eller mindre omgående. Andersson (2009) säger dock, precis som tidigare nämnt, att detta kan vara 
svårt då kontaktuppgifterna till patienterna ofta är bristfälliga. Cederberg (2009) menar dessutom att 
det ofta kan vara svårt att hinna med att ringa patienter då antalet inkommande samtal är så pass 
stort. Om de sparade mottagningstiderna inte räcker till för alla patienter som kräver ett kort 
återbesök får dessa istället bokas in till en läkare med jour, något som ofta leder till långa väntetider 
för patienterna (Andersson, 2009; Waldener, 2009). 

10.1.2 Inbokning av återbesök till läkare med jour 
Precis som tidigare nämnt händer det att patienter bokas in till läkare som har jour. 
Enligt den statistik som förts rör det sig om cirka tre patienter dagligen, en uppgift 
som dessutom stöds av Waldener (2009) som dock menar att det varierar: ibland är 
det sju patienter och ibland ingen alls. Det faktum att läkaren samtidigt har jour 

leder stundtals till långa väntetider, vilka blir än längre om det är många patienter som ska ses. 
Notelid (2009) menar dock att patienterna sällan gnäller över dessa väntetider men åsikterna går isär 
då flertalet personer inom ortopedkliniken anser att det är slöseri med patienternas tid. Asp (2009) 
berättar att dessa patienter tidigare kallades till återbesök på akutmottagningen, något som man 
slutat med på grund av det dåliga utfallet och de långa väntetiderna. Den huvudsakliga anledningen 
till att patienterna måste vänta är att jourläkaren, oavsett om det rör sig om mellanjouren eller 
dagbakjouren, har just jour och således måste finnas tillgängliga vid behov på exempelvis akuten. 
Detta innebär att läkaren kan behöva utföra akuta ingrepp varpå väntetid uppstår. (Waldener, 2009) 

Wärnsberg (2009) menar att jourbesök bokas in utav två huvudsakliga anledningar. Den första är att 
antalet tider inte räcker till på mottagningen och den andra är att en viss läkare vill träffa patienten. 
När det gäller jourbesök på grund av för få tider till mottagningen är orsaken enligt Cederberg (2009) 
att antalet tider som sparats till återbesök varit en felbedömning. Hon poängterar dock att balansen 
mellan återbesök och nybesök är mycket svår då det är omöjligt att i förväg veta hur många 
återbesök för exempelvis frakturkontroller som behövs. Det är då denna balans missbedöms som 
behovet överstiger efterfrågan och Cederberg säger att den enda lösningen då är jourbesök.  

Den andra orsaken till jourbesök är som sagt att en viss läkare vill träffa den aktuella patienten. Detta 
är ofta en följd av det som kallas patientansvarig läkare (PAL), vilket innebär att patienten ska få en 
kontinuitet i vilken läkare de träffar. I praktiken betyder det att den läkare som träffade patienten på 
mottagningen och i de flesta fall även utförde eventuella operationer även ska vara den läkare som 
följer upp patienten vid eventuella återbesök. Notelid (2009) menar att detta ger patienten en 
trygghetskänsla och ett förtroende som innebär att patienten lättare accepterar eventuella åtgärder. 
Förutom PAL nämner Kilander (2009) att en anledning kan vara att exempelvis en ST-läkare vill träffa 
en patient tillsammans med en överläkare för att på så sätt kunna be om råd samtidigt som det är ett 
lärtillfälle. Överläkare Ove Thrane (2009) tror inte att det går att helt undvika jourbesök just på grund 
av PAL, men menar att besöken som orsakas av att mottagningstider saknas kan lösas bättre.  

Ytterligare en aspekt gällande jourbesök som är relevant oavsett anledning är att överläkarna har 
färre mottagningstillfällen samtidigt som de har fler och mer komplicerade fall som ofta leder till 
operation. Således är återbesöken inte bara fler utan ofta även mer tidskrävande. (Sandberg, 2009) 
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10.1.3 Vilka moment rörande patientplanering saknar riktlinjer och rutiner? 
I förstudien framkom att det saknas riktlinjer kring vilka patienter som bör bokas in 
för ett återbesök och att det förekommer ”onödiga” återbesök på grund av att 
läkaren har svårt att släppa patienten. Landbring (2009) och Sandberg (2009) 
berättar att det förekommer återbesök där varken personalen på mottagningen 

eller patienten själv förstår varför ett återbesök är nödvändigt. Detta är något som ortopedklinikens 
administrativa chef Lena Lewenhaupt (2009) instämmer i och vidareutvecklar med att säga att vissa 
läkare har svårt att släppa patienter, något som dels kan bero på personlighet dels på erfarenhet. 
Ortopedklinikens verksamhetschef Daniel Wärnsberg (2009) nämner att det skulle vara önskvärt att 
ha riktlinjer kring detta. Han nämner även att man i större utsträckning måste lägga ansvar på 
patienten att höra av sig om problem skulle uppstå. Wärnsberg menar även att en del återbesök 
skulle kunna ersättas med telefontider, en vårdform som tros öka. Även om många telefontider leder 
till just återbesök sker ändå en viss sållning, vilket anses viktigt.  

10.1.4 Återbud och luckor i mottagningsschemat 
Precis som nämnt i kapitel 8 Undersökningsområdet processer är återbud inte 
ovanligt, enligt den statistik som förts är det i genomsnitt fyra återbud och en 
utebliven patient varje dag. Många av de patienter som lämnar återbud till 
mottagningsbesök gör det på grund av sjukdom, vilket får ses som ett acceptabelt 

skäl. Dock förekommer även patienter som saknar giltiga skäl men Andersson (2009) menar att dessa 
tenderar att lämna återbud via återbudscentralen eller e-post för att på så sätt slippa konfronteras 
gällande orsaken. I de fall återbuden kommer in mer än ett dygn i förväg kan tiden ofta ersättas med 
andra patienter och då framförallt patienter som anmält att de är villiga att komma med kort varsel 
för att på så sätt minska den egna väntetiden. De patienter som kallas in utan framförhållning är dock 
sådana som själva ringt in och hört sig för angående möjligheten att komma tidigare. Det är således 
inget som initieras av ortopedkliniken. En förutsättning för att en patient ska kunna ersätta en annan 
patient på detta vis är dock att besökslängderna stämmer överens. Dolk (2009) berättar att det kan 
vara svårt att fylla en lucka efter ett återbesök då det vanligtvis är avsatt 15 minuter till dessa medan 
ett nybesök kräver minst 20 minuter. Cederberg (2009) säger dock att om återbudet sker med ett par 
dagars framförhållning brukar det inte vara svårt att fylla luckan med ett annat återbesök. Det är 
även viktigt att komma ihåg att luckor kan uppstå i schemat på grund av att samtliga återbesökstider 
inte utnyttjas och det kan även i dessa fall vara svårt att kalla in en nybesökspatient med kort varsel 
då besökslängderna inte matchar.  

10.1.5 Sammanfattning av empiri för undersökningsområdet patientplanering 
Ovanstående empiri har gett insikt i hur patientplaneringen sker idag och dessutom bidragit till en 
djupare kunskap kring vissa av de områden och arbetsuppgifter som inkluderas i denna.  

I dagsläget saknas ett uttalat system för hur de lågprioriterade FP- och P-remisserna ska bokas in och 
med vilken tidshorisont detta ska ske. I samband med detta framkom dock att samtliga återbesök 
och mer högprioriterade F-, FF- och FFF-remisser bokas in mer eller mindre omgående för att 
patienten ska hinna kallas och för att tid ska säkras åt återbesökspatienter. När det gäller balans 
mellan nybesök och återbesök och framförallt korta återbesök är det svårt att på förhand förutsäga 
hur många tider som bör sparas och i dag används erfarenhet i stor utsträckning. 
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Balansproblemen är en orsak till varför återbesökspatienter bokas in till en läkare med jour. En annan 
anledning är att en viss läkare ska träffa patienten men att lediga mottagningstider saknas till denna. 
Att ha återbesök på jourtid leder ofta till att patienterna får vänta då läkaren i första hand måste 
finnas tillgänglig för de akuta fall som kommer in via akutmottagningen. 

Det har framkommit i empirin, precis som i den förstudie som presenterats i kapitlet 3 
Ortopedkliniken, att det saknas tydliga riktlinjer kring vilka patienter som bör kallas till återbesök. 
Detta har i sin tur lett till en del onödiga återbesök på grund av att vissa läkare har svårt att släppa 
sina patienter.  

Empiriavsnittet avslutades med information kring återbud och de luckor som stundtals uppstår i 
mottagningsschemat. Återbud sker dels på grund av att patienten blivit sjuk, vilket inte är något som 
ortopedkliniken kan göra något åt. Dels sker återbud med lite längre framförhållning vilket ger 
kliniken möjligheten att fylla luckan med en ny patient. Detta kan dock stundtals vara svårt då 
besökslängderna mellan återbesök och nybesök är olika varpå det inte går att ersätta en 
återbesökspatient med ett nybesök. 

Den information som presenterats i empiriavsnitten för undersökningsområdet patientplanering 
sammanfattas i Figur 42 nedan:  

 
Figur 46: Sammanfattning av empiri för undersökningsområdet patientplanering 

10.2 Analys av undersökningsområdet patientplanering 
I avsnitten som följer presenteras analyserna som hör till undersökningsområdet patientplanering. 
Dessa bygger dels på den information som presenterats i föregående avsnitt, empiri för 
undersökningsområdet patientplanering, dels på material som presenterats i tidigare kapitel. 
Analyserna sker enligt de tillvägagångssätten i avsnitt 8.2 Analys av undersökningsområdet processer. 
Målet med analyserna är att resonera kring och ge förslag på hur ortopedkliniken kan förbättra sin 
patientplanering.  

10.2.1 Hur kan en bättre patientplanering uppnås? 
Utifrån den information som presenterats i avsnitt 10.1.1 Hur går 
patientplaneringen till idag och med vilken tidshorisont sker den? kan det 
konstateras att det inte finns en uttalad tidshorisont för patientplaneringen på 
ortopedkliniken. Detta utgör i de flesta fall inget större problem då samtliga 

återbesök och de patienter som har så pass hög prioritet att de ska få komma till mottagningen inom 
en månad, blir inbokade samma dag som tidsbokningen meddelas om dessa.  
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Det som dock kan anses vara ett problem är bokningen av FP- och P-remisser. Detta dels då det 
saknas en uttalad tidshorisont för när dessa ska bokas, dels för att det inte heller finns något 
säkerhetssystem som kontrollerar att dem bokas in inom vårdgarantins tre månader. Precis som 
presenterades i avsnitt 2.5.2 Bra mottagning finns teorier kring att det inte bör finnas någon 
väntelista utan att patienter bör bokas in snarast möjligt. Detta är i dagsläget inte ett alternativ för 
ortopedkliniken då det skulle innebära att samtliga tider skulle bokas upp och utrymme för bland 
annat prioriterade patienter skulle saknas. Det är således ett krav att kliniken först arbetar av den 
”ryggsäck” av patienter som köerna innebär, vilket även ligger i linje med det som Bra mottagning 
står för.  

Dock är det viktigt att komma ihåg att väntetider inte enbart är av ondo, vilket även framkom i 
avsnitt 8.1.3.4 Väntetider, då patienter ibland blir besvärsfria under tiden de väntar. Vi anser därför 
att ortopedkliniken snarare bör fokusera på att skapa ett system för hur FP- och P-prioriterade 
patienter bör bokas in samt ett kontrollsystem för att säkerställa att vårdgarantin inte överstigs om 
det inte är nödvändigt. Detta istället för att förändra den planeringshorisont som idag används vid 
inbokning, dock bör det som sagt skapas ett system som ger rättvis behandling av patienterna. Att 
alla patienter bokas in utefter samma rutiner och på samma sätt ligger även i linje med det som 
presenterades i avsnitt 4.6 Total Quality Management, där det framgår att bland andra Bergman och 
Klefsjö (2002) menar att standarder leder till ökad kvalitet och säkrare vård. Att ha klara rutiner och 
arbeta standardiserat är även något som nämns inom lean, se avsnitt 4.7 Lean Production, och 
minskar risken för fel. 

Att utforma ett standardiserat arbetssätt för inbokning av FP- och P-remisser är svårt och bör 
exempelvis utvecklas med hjälp av en arbetsgrupp i likhet med den som nämndes i samband med 
förbättringsarbetet med ronden i avsnitt 2.5.3 Förbättringsarbetet på ortopedkliniken eller som 
föreslogs i avsnitt 8.2.2 Hur kan de identifierade systembristerna på tidsbokningen åtgärdas?. Viktigt i 
denna kontext är även att undersöka vilka möjligheter som finns i och med det nya datorsystemet 
Cosmic. Det kontrollsystem som nämndes ovan föreslår vi utformas på så sätt att det ”flaggas” för de 
remisser som bör bokas in inom exempelvis två veckor för att vårdgarantin ska uppfyllas. 

10.2.2 Hur kan balans mellan återbesök och nybesök uppnås? 
I föregående undersökningsområde, resursplanering, framgick att ortopedkliniken 
har begränsade möjligheter till att vara flexibla nog att hantera variationer i korta 
återbesök. Däremot kan de i patientplaneringen planera på ett bättre sätt så att en 
ökad balans mellan de olika besökstiderna kan uppnås. 

Som tidigare nämnts finns i dagsläget inga riktlinjer för hur många tider som ska lämnas tomma för 
de korta återbesöken. Antal tider som lämnas bör stå i relation till hur kraftigt de korta återbesöken 
varierar. Mätningar av efterfrågan på korta återbesök på dagsbasis finns inte att tillgå, därmed är 
också standardavvikelsen på dagsbasis okänd. Dessutom utgör inte variationerna i efterfrågan 
explicit de variationer som krävs i besökstider, eftersom de korta återbesöken oftast har ett par 
dagars intervall som dem kan bokas inom. Komplexiteten i frågan gör att en enkel formel har svårt 
att vara behjälplig, men däremot kan empiriska mätningar vara en lösning. Först och främst bör 
behoven från de korta återbesöken kartläggas. Detta är ingenting som skett tidigare då återbesök 
endast har mätts som en helhet och ingen särskiljning mellan korta och övriga återbesök gjorts. 
Dessutom har mätningarna skett på månads- och veckobasis, vilket inte är en tillräckligt detaljerad 
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nivå att planera utefter. Efterfrågemätningar på dagsbasis för de korta återbesöken skulle skapa en 
grund som klargör besökens omfattning och fördelning, där eventuella mönster bör sökas efter. 
Sammanställningen utgör ett underlag för planering som är mer anpassat utefter det faktiska 
behovet än dagens mer uppskattningsmetoder. Att testa förändringar uppges i avsnitt 4.4 
Processteori som ett av de steg som Haraden et al (2003) anser krävs för att kunna utvärdera och 
förbättra ett flöde.  Eftersom problemet är så pass komplext kan det därför bli nödvändigt att testa 
sig fram till den optimala mängden luckor i schemat som bör lämnas obokade. Viktigt är då att alla 
har klart för sig vad, det vill säga vilket antal luckor, som ska utvärderas och att samtliga bokar utefter 
detta. Det är även viktigt att säkerställa att eventuella prövningar inte påverkar vårdkvaliteten 
negativt. Om indikationer på detta upptäcks bör det aktuella testet avbrytas omedelbart. Metoden 
att testa sig fram kan liknas vid pdsa-cykeln, se avsnitt 4.6 Total Quality Management, där det 
rekommenderas att lösningar testas för att sedan utvärderas. Med stöd av detta bör resultatet av de 
olika antalen luckor således utvärderas i syfte att utreda om det innebär någon förbättring eller 
försämring för ortopedkliniken, se Figur 47. Lämpliga mått för detta anses vara dels antal tider som 
inte fylls på grund av få korta återbesök och dels antal korta återbesök som måste bokas utöver 
mottagningens vanliga verksamhet, det vill säga överbokningar och påtvingade besök till jouren. 
Dessa mått representerar för många respektive för få luckor. Det arbetssätt som ger minst antal av 
dessa symptom av dålig planering bör standardiseras.  

 

Figur 47: Pdsa-cykel för test av lämpligt antal luckor för korta återbesök 

Mätningarna och dokumentationen kring de korta återbesöken resulterar i ett förbättrat arbetssätt 
hos tidsbokningen, vilket är ett delmål för bättre balans mellan ny- och återbesök. Att på detta sätt 
utgå från behovet och basera beslut på fakta snarare än erfarenhet och uppskattningar är vad som 
nämns i avsnitt 4.6 Total Quality Management som centrala delar i kvalitetsutvecklingsarbete. Att 
sedan standardisera det arbetssätt som enligt mätningarna fungerar bäst finns det stöd hos i såväl 
lean som TQM, som båda återfinns i kapitel 4 Referensram. Att på detta sätt basera beslut på fakta 
och standardisera därefter kan även jämföras med vad som framgår i avsnitt 4.4 Processteori, där 
vikten av att mäta och förstå sina flödesvariationer poängteras. Vissa mönster går dock att utröna ur 
den återbesöksstatistik som finns. Som åskådliggjordes i avsnitt 7.1.2 Fördelning av efterfrågan finns 
vissa mönster i fördelningen av efterfrågan av ny- och återbesök. Om kvoten mellan åter- och 
nybesök tas för besökstatistiken mellan år 2006 och år 2008 gick det i snitt 2,1 återbesök per 
nybesök. I mars uppvisas dock ett snitt på 2,9 återbesök per nybesök varpå återbesök bör få större 
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utrymme under den månaden. Juli visar en kvot på 3,18 återbesök per nybesök, vilket kommer 
naturligt av att den planerade verksamhet är lägre under den månaden som följd av semestertider. 
Hur kvoten mellan åter- och nybesök ter sig över årets månader ses i Figur 48. Värt att påpeka är att 
det i figuren inte särskiljts mellan korta och övriga återbesök, då dessa data ej har funnits tillgängliga. 

 
Figur 48: Kvot mellan återbesök och nybesök 

Ett sätt att slippa lämna tider lediga är att istället lämna en större återbesökslucka öppen och där 
boka in det antal patienter som det finns behov för. Exempelvis skulle ett tvåtimmarspass kunna 
innehålla såväl åtta som tio patienter. Tanken bakom systemet är att ha en slags drop-in mottagning 
där patienterna ska vara på mottagningen vid ett visst klockslag medvetna om att de ska få träffa en 
läkare inom ett visst tidsintervall. Om en grupp patienter anländer vid ett visst klockslag kan läkaren 
jobba av patienterna vartefter och så fort läkaren är klar med en patient kan läkaren påbörja 
behandlingen av nästa patient utan att behöva vänta på att dennes mottagningstid ska börja. Strax 
innan den första patientgruppen är avklarad anländer nästa patientgrupp och dessa behandlas enligt 
samma system. Syftet med denna typ av mottagning är dels att tidsbokningen får lättare att boka in 
patienter och dels att effektiviteten kan höjas om läkaren inte behöver vänta på att patienterna ska 
vara redo. Dessutom skapas förutsättningar för att läkare kan hjälpas åt och om tillfälle ges kan den 
läkare som vid tillfället har jour träffa patienter. Det måste naturligtvis finnas gränser för hur många 
patienter som kan klämmas in under ett drop-in pass, men ortopedklinikens fyra återbesök i timmen 
borde kunna effektiviseras enligt motiveringen ovan i samband med det faktum att de oftast hinner 
med återbesöken på utsatt tid, vilket nämndes i avsnitt 9.1.3 Övriga faktorer i resursplaneringen. 
Dock ställer systemet högre krav på undersköterskorna på mottagningen som måste se till att en 
patient är redo att börja behandlas så fort läkaren är klar med föregående patient. Likaså är det 
säkerligen ett stressande arbete för läkarna, varför detta endast bör tillämpas under kortare 
perioder. Förslag på utformningen av detta system är exempelvis att tre patienter kommer varje 
halvtimme eller fem varje timme. Om få patienter har behov av att komma på återbesök kan nybesök 
bokas in i slutet av återbesökspasset och tidsbokningen slipper begränsa sig till de kvartslånga 
tidsfönstrena som idag inte kan nyttjas till nybesök. 

En av anledningarna till svårigheterna med balans mellan ny- och återbesök är som tidigare nämnt 
att besökstider i anslutning till lediga röntgentider måste sparas så långt fram som möjligt ifall de 
skulle komma att behövas. I avsnitt 4.4.2 Processorientering nämns att ett ökat ansvar bör läggas på 
patienten, vilket kan utnyttjas i detta fall för att frigöra kliniken från radiologens inverkan på 
planeringen. Ett sätt att lösgöra sig från denna problematik är därför att låta patienterna röntga sig 
någon annanstans än på sjukhuset i Eksjö. Ledig kapacitet uppges av bland andra Ragnarsson (2009) 
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finnas hos radiologen på närliggande orter, exempelvis Nässjö och Tranås, och om ortopedkliniken då 
kan remittera patienterna till röntgen på dessa orter underlättas mottagningsplaneringen. Detta då 
en patient som tidigare var tvungen att få en kombinerad tid till radiologen och mottagningen, nu 
kan komma vilken tid som helst, förutsatt att patienten har varit och röntgat sig dagen innan. 

Problemet med balansen kan också komma av att besök med lägre prioritet har bokats in långt i 
förväg, det vill säga då behovet av besök med kortare varsel är okänt. Att boka in besök långt fram 
och därmed låsa en del av sin kapacitet är enligt avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning något 
som förhindrar flexibilitet och därmed gör det svårare för organisationen att hantera variationer som 
uppstår. I teorin nämns även hur prognoserna på längre sikt är osäkra och det antal tider som lämnas 
lediga är idag inte baserad på någon kvantitativ prognos utan snarare en magkänsla. Rent praktiskt 
innebär detta att besök för lågprioriterade remisser bokas in långt i förväg utan hänsyn till att det kan 
inkomma högprioriterade remisser som har behov av samma tider som de lågprioriterade. Används 
en kortare tidshorisont finns en bättre vetskap om vilka behov som finns inom horisonten. 
Konsekvensen detta får på återbesöken är att om ortopedkliniken inte fyllt på med för många besök 
på förhand finns bättre möjligheter att kunna träffa återbesökspatienterna på mottagningstid.  

10.2.3 Hur kan problemen med återbesök till jourläkare lösas? 
Som tidigare nämnt grundar sig återbesöken till jourläkare huvudsakligen i följande 
anledningar: att mottagningstiderna inte räcker till, att en viss läkare vill träffa 
patienten exempelvis i egenskap av patientansvarig läkare eller att en mindre 
erfaren läkare vill träffa patienten tillsammans med en erfaren kollega. 

Att de mottagningstider som är avsatta till återbesök och då främst korta återbesök, inte räcker till 
kan bero på att fler återbesök krävts än normalt och således inte tagits hänsyn till i planeringen. 
Precis som framkommit kapitel 7 Undersökningsområdet behov är en stor del av svängningarna 
genuina och behöver således hanteras. Detta uppnås dels genom att ha flexibel kapacitet, vilket 
behandlades i avsnitt 9.2.2 Hur kan en mer flexibel resursplanering uppnås?. Dels genom att uppnå 
balans mellan återbesök och nybesök för att på så sätt säkerställa att efterfrågan kan tillgodoses på 
ett balanserat sätt, vilket behandlades i föregående avsnitt, se avsnitt 10.2.2 Hur kan balans mellan 
återbesök och nybesök uppnås?. Med detta i åtanke anser vi att problemen med att återbesök bokas 
till jourläkare på grund av att tiderna på mottagningen inte räcker till kommer att minska om inte 
försvinna med hjälp av de lösningar som presenterats i nyss nämnda avsnitt. Detta gäller dock inte de 
jourbesök som är en följd av att den patientansvarige läkaren vill träffa patienten eller besök som 
sker när en mindre erfaren läkare vill se patienten ihop med en erfaren kollega. 

Att ha en patientansvarig läkare är något som, precis som nämnt i avsnitt 10.1.2 Inbokning av 
återbesök till läkare med jour, ger patienterna trygghet. Detta ligger dessutom i linje med att sätta 
patienten i centrum något som anses viktigt inom Landstinget i Jönköpings län, se avsnitt 2.5.1 
Mikrosystem. Det är således inte aktuellt att ta bort denna möjlighet, dock bör antalet besök av 
denna anledning minskas. Ett lägre antal jourbesök kan exempelvis uppnås med tydliga direktiv om 
vilka patienter som bör få komma på återbesök, något som behandlas vidare i nästkommande 
avsnitt. Dessutom bör resursplaneringen kunna dimensioneras utefter behoven av återbesök efter 
exempelvis operationer, något som togs upp i avsnitt 9.2.1 Hur kan en bättre resursplanering 
uppnås?. I och med att kliniken på förhand vet ungefär hur många operationer en läkare ska 
genomföra och hur många av dessa som tros komma att behöva ett återbesök kan detta inkluderas i 
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planeringen och tas hänsyn till. Att planera på detta sätt är en metod för att matcha behov och 
efterfrågan, vilket bland annat Walley et al (2006) anser vara viktigt, se även avsnitt 4.8 Planering och 
produktionsstyrning. Effekterna av en sådan form av resursmatchning tros medföra ett minskat antal 
jourbesök, vilket är positivt för såväl patienterna som ortopedkliniken.  

Det är i samband med detta dock viktigt att notera är att det inte är troligt att ortopedkliniken helt 
och hållet kan undvika besök till jourläkare. Detta bland annat på grund av att det idag inte finns 
tillräckligt med resurser för att kunna genomföra mottagningar där erfarna och mindre erfarna läkare 
arbetar parallellt, vilket skulle vara önskvärt. Inte heller är samtliga återbesök som ska till den 
patientansvarige läkaren möjliga att förutse på förhand varpå ett visst behov av jouråterbesök alltid 
kommer att finnas då möjlighet saknas att lösa det på annat sätt. Det är dock viktigt att 
ortopedkliniken försöker minimera antalet då den väntetid som uppstår inte är förenligt med målet 
att sätta patienten i centrum.  

10.2.4 Vilka rutiner och riktlinjer skulle kunna underlätta patientplaneringen? 
I avsnitt 10.1.3 Vilka moment rörande patientplanering saknar riktlinjer och rutiner? 
framkommer att vissa områden saknar rutiner och riktlinjer som skulle underlätta 
patientplaneringen. Att ha tydliga rutiner och klara riktlinjer om hur saker och ting 
ska genomföras och hanteras ligger även i linje med såväl det som presenterats i 

avsnitt 4.6 Total Quality Management som det i avsnitt 4.7 Lean Production.  

Återbesök där varken personalen på mottagningen eller patienten själv ser syftet med kan ses som 
slöseri då det kan ifrågasättas huruvida detta är värdeskapande om inte ens patienten själv ser 
meningen med besöket. I TQM, se avsnitt 4.6 Total Quality Management, nämns att ett sätt att 
reducera antalet felbedömningar är att standardisera arbetssättet.  För att undvika att onödiga 
återbesök bokas in anser vi därför att riktlinjer för vilka patienter som bör kallas på återbesök bör 
uppföras. Dessa kan förslagsvis skapas efter diagnosgrupp och det skulle vara positivt om den läkare 
som har specialkompetens inom området skapar riktlinjerna. Att riktlinjer skulle vara en bra idé 
instämmer såväl överläkare Daniel Wärnsberg (2009) som den administrativa chefen Lena 
Lewenhaupt (2009) i. Wärnsberg (2009) menar även att det skulle öka kvaliteten då det ger mer 
rättvisa och lika bedömningar.  

I avsnitt 4.6 Total Quality Management nämns att standarder kan vara svåra att tillämpa inom hälso- 
och sjukvården då alla patienter är olika. Vi tror dock inte att direktiv kring vilka patienter som bör 
kallas till återbesök på mottagningen skulle försämra vårdkvaliteten. Detta baseras på att dessa 
naturligtvis bör följas av en individuell bedömning och de fall som avviker från det normala tror vi 
upptäcks av läkare och kallas således. Vi tror även att detta kan kompletteras med att ökat ansvar 
läggs på patienten, något som även stöds av teorin, se avsnitt 4.4.2 Processorientering. Ett ökat 
patientansvar är även något som överläkare och verksamhetschef Daniel Wärnsberg (2009) anser 
lämpligt i många fall. Wärnsberg menar dessutom att en del återbesök skulle kunna ersättas med 
telefontider som kombineras med ett ökat patientansvar.  

Vi utredare anser att klara riktlinjer även skulle kunna fungera som ett stöd till mindre erfarna läkare. 
Detta skulle i sin tur kunna leda till att de inte behöver rådfråga mer erfarna kollegor i samma 
utsträckning, vilket skulle spara tid för båda parter. Det kan i dagsläget dessutom vara svårt att få 
tillfälle att rådfråga en kollega (Kilander, 2009). 
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10.2.5 Hur kan det undvikas att mottagningstid förloras på grund av exempelvis återbud? 
Precis som nämndes i avsnitt 10.1.4 Återbud och luckor i mottagningsschemat 
uppstår stundtals luckor i schemat på grund av återbud som antingen sker med 
kort varsel eller som av andra skäl inte kan fyllas av andra patienter. Att inte 
utnyttja de planerade tiderna är slöseri då läkarnas tid är knapp. 

Att patienter blir sjuka och därför behöver lämna återbud samma dag är en problemskapande faktor 
som tyvärr inte går att göra något åt, vilket även personalen på ortopedkliniken instämmer i. De 
patienter som dock lämnar återbud med lite längre varsel som exempelvis en till två dagar bör kunna 
ersättas med andra patienter. Detta är dock under förutsättning att tidsbokningen har tid att ringa in 
nya patienter och att det finns patienter som kan tänka sig att komma med kort varsel. Det 
förstnämnda tror vi kan underlättas genom att antalet telefonsamtal till tidsbokningen minskar 
exempelvis genom att antalet ändringar av bokade tider sker med hjälp av bokningssystemet som 
beskrevs i avsnitt 8.2.3 Hur kan arbetet med ombokningar av patienter minskas?. Detta system tros 
som tidigare nämnt även minska antalet återbud vilket naturligtvis leder till färre luckor att fylla.  

Att det finns patienter som är intresserade av att komma med kort varsel är något som visas genom 
att patienter ringer in för att höra sig för angående sin plats i kön och därmed visar sitt intresse för 
återbudstider. Vi anser dock att i och med att detta sker på patientens initiativ och inte är något som 
samtliga patienter är medvetna om, att detta skulle kunna inkluderas i remissen. Detta skulle kunna 
ske i form av en ruta som i de fall intresse för återbudstider finns kryssas i, uppgifter som då skulle 
kunna registreras direkt då tidsbokningen får remissen. Detta är dock något som måste diskuteras 
med exempelvis primärvården då det, i likhet med resonemangen som fördes i avsnitt 8.2.1 Hur kan 
problemet med bristande kontaktuppgifter lösas?, inte är något som ortopedkliniken själva kan 
införa. Ett alternativ till detta skulle kunna vara att patienten kan lämna även denna information via 
det tidigare nämnda bokningssystemet på Internet, dock är det inte alla patienter som har möjlighet 
att använda denna metod varpå vi anser att det är en bättre lösning att inkludera denna information 
i remissen. Att ge alla patienter samma information och därmed samma möjlighet att själv kunna 
korta sin väntetid är dessutom viktigt ur rättvisesynpunkt och något som sätter patienten i centrum. 
Detta är viktiga aspekter och något som även framkommer i avsnitt 2.5 Hur arbetar Landstinget i 
Jönköpings län och Höglandets sjukvårdsområde med att förbättra sin verksamhet?. 

I avsnitt 4.8 Planering och produktionsstyrning nämns att det är fördelaktigt ur planeringssynpunkt 
att minska antalet besöksvarianter. Ett sätt att göra detta är att standardisera besökslängderna 
genom att avsätta 20 minuter till samtliga besök, vilket skulle medföra att ortopedkliniken kan 
komma till rätta med problematiken med att fylla luckor efter återbud. Problemen grundar sig i att 
besökslängderna för återbesök respektive nybesök inte överensstämmer. Detta medför som nämnt i 
avsnitt 10.1.4 Återbud och luckor i mottagningsschemat att det är svårt att ersätta patienter som 
lämnar återbud för återbesök med nybesökspatienter. Detta i och med att nybesöken kräver 20 
minuter medan återbesöken vanligtvis bara är 15 minuter. I och med att besökslängderna 
standardiseras blir det även lättare att uppnå balans mellan återbesök och nybesök, vilket 
diskuterades i avsnitt 10.2.2 Hur kan balans mellan återbesök och nybesök uppnås?. 

  



96 

10.2.6 Sammanfattning av analys av undersökningsområdet patientplanering 
De analyser som presenterats ovan har syftat till att utreda orsaken till problemen som framkommit i 
avsnitt 10.1 Empiri för undersökningsområdet patientplanering samt hur dessa kan lösas.  

Vi anser att avsaknaden av ett uttalat och strukturerat system för hur bokning av FP- och P-remisser 
ska ske dels försvårar arbetet, speciellt med hänsyn till att tidsbokningen nu ska utföras av flera 
personer. Dels leder det stundtals till orättvis behandling av patienterna då dem som ringer in ibland 
får en tid före dem som egentligen väntat längre. Detta kan dock undvikas med hjälp av ett system 
som förslagsvis utvecklas i en arbetsgrupp samt ett kontrollsystem som ”flaggar” för de remisser som 
bör bokas in inom tre veckor för att vårdgarantin inte ska överstigas.  

Att skapa balans mellan ny- och återbesök är ett komplext problem. Första steget i en lösning är att 
utreda de faktiska behov som finns så att tidsbokningen ges ett bättre planeringsunderlag. Denna 
utredning ger information om de korta återbesökens omfattning, mönster och variationer. Ett 
mönster går att urskilja redan i dagsläget, vilket är att mars månad visar upp fler återbesök per 
nybesök än de övriga månaderna, bortsett från juli. Arbetet hos tidsbokningen bör standardiseras 
utefter behoven. Fördelar med detta är att kliniken kan ta beslut baserade på fakta istället för 
uppskattningar utifrån erfarenheter samt att en person som saknar nämnda erfarenheter också kan 
sköta arbetet på tidsbokningen. En kortare tidshorisont för inbokningen av övriga återbesök medför 
att besök som skulle ha kunnat bokas in senare inte ligger och stör planeringen av korta återbesök. 

Användandet av återbesök till jourläkare tros kunna minskas om den nyss nämnda balansen kan 
uppnås då de återbesök som beror på att antalet tider till mottagningen inte räcker till förespås 
försvinna. Dock återstår de besök som härrör till principen med patientansvarig läkare. Detta är 
något som ortopedkliniken troligtvis inte kan bli av med helt. Dock tros antalet kunna minskas med 
hjälp av tydliga riktlinjer kring vilka patienter som bör kallas till återbud, ett ökat hänsynstagande i 
resursplaneringen till att läkare som opererar också behöver mottagningstid för att omhänderta 
efterföljande återbesök. 

Ett område inom patientplanering som skulle kunna struktureras upp med hjälp av rutiner och 
riktlinjer är, som nyss nämnt, vilka patienter som bör kallas till återbesök och vilka som kan ta eget 
ansvar för sin egen läkning med instruktioner om att höra av sig om något går fel. Ytterligare 
områden är att den remitterande vårdenheten tar upp någon form av intresseanmälan för att 
komma på kort varsel och för in informationen på remisserna. Detta skulle bland annat underlätta 
vid återbud då tidsbokningen behöver kalla in patienter med kort varsel. Att fylla luckor skulle även 
bli lättare om ny- och återbesök får en gemensam besökslängd på exempelvis 20 minuter.  

I Figur 49 nedan sammanfattas ovanstående i punktform: 

 
Figur 49: Sammanfattning av analys av undersökningsområdet patientplanering  
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11 Slutsatser 
Som nämndes i avsnitt 6.9 Metod för slutfasen ska slutsatserna svara mot de frågor som framkom i 
uppgiftspreciseringen. Därför beskrivs i nedanstående avsnitt hur de i analyserna framtagna 
åtgärdsförslagen förhåller sig till de olika frågorna i innehållspreciseringen samt hur en lösning inom 
ett visst område kan påverka andra områden. Fokus har nu förflyttats från att se till separata 
undersökningsområden till att se till ortopedkliniken som helhet. 

Att utveckla riktlinjer för den vård som ska bedrivas på ortopedkliniken är bland annat ett sätt att 
undvika att patienter måste komma till kliniken på onödiga återbesök. Elimineras de återbesök som 
sker i onödan elimineras även det slöseri som det innebär att administrera bokningen och utföra 
mottagningsprocessen kring dessa patienter. Vidare är det en dellösning på det önskemål som 
framgick i avsnitt 9.2.3 Övriga faktorer att ta hänsyn till, det vill säga att mindre rutinerad personal 
gärna konsulterar mer rutinerad personal. Med utvecklade riktlinjer skulle de oerfarna läkarna få 
stöd i sitt arbete utan att behöva konsultera exempelvis en överläkare. Dessutom kan antalet besök 
som utförs på jourtid reduceras i och med att en läkare får mer självförtroende att våga släppa 
patienten om läkaren har gett behandling utifrån praxis. Ur patientens synvinkel ligger 
slöserielimineringen i att patienterna slipper onödiga läkarbesök. Ansvaret kan istället läggas på 
patienten som får höra av sig vid frågor eller om besvär uppstår. 

Att lägga mer ansvar på patienten och att han eller hon hör av sig vid behov ställer också högre krav 
på att läkarnas arbete med telefontider fungerar tillfredsställande. Som nämndes i avsnitt 9.2.1 Hur 
kan en bättre resursplanering uppnås? bör telefontider få en designerad tid i schemat, vilket är en 
dellösning till de problem med telefontider som finns i dagsläget. I avsnitt 8.2.2 Hur kan de 
identifierade systembristerna på tidsbokningen åtgärdas? framgick dessutom att bokningen av dessa 
tider bör skötas elektroniskt istället för manuellt. På detta sätt åtgärdas de brister som upptäcktes i 
tidsbokningens processer. Att involvera patienten mer i bokningsförfarandet togs upp i avsnitt 8.2.3 
Hur kan arbetet med ombokningar av patienter minskas? och detta innebär att patienterna själva 
skulle få möjlighet att önska vilken tid de ska bli uppringda. 

Patienterna bör även involveras mer i bokningen av mottagningsbesök, vilket tas upp i avsnitt 8.2.3 
Hur kan arbetet med ombokningar av patienter minskas?. Om tiden passar patienten redan från 
början kommer antalet ombokningar och återbud reduceras. Att förändra remissen genom att införa 
bättre kontaktuppgifter behandlas i avsnitt 8.2.1 Hur kan problemet med bristande kontaktuppgifter 
lösas? och information om patienten vill komma på kort varsel nämns i avsnitt 10.2.5 Hur kan det 
undvikas att mottagningstid förloras på grund av exempelvis återbud?. Detta förbättrar dels 
tidsbokningens processer eftersom de då slipper det tidsödande arbetet att leta efter patienter via 
sökmotorer på Internet och dels är det ett sätt att undvika att luckor uppstår på grund av återbud. 
Åtgärden att införa bättre rutiner kring bokningen av FP- och P-remisser kommer att eliminera de 
processbrister som finns i dagsläget. Det är dock, som nämndes i avsnitt 10.2.1 Hur kan en bättre 
patientplanering uppnås?, viktigt att undersöka vad Cosmic har för möjligheter att förbättra detta. 
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I såväl avsnitt 9.2.2.1 Hantering av återbesökens svängningar som avsnitt 10.2.2 Hur kan balans 
mellan återbesök och nybesök uppnås? framgår att de faktiska behov som ortopedkliniken måste 
uppfylla ej är tillräckligt kartlagda. Planeringen utgår till viss del från väntelistor, men ibland även från 
en prognos av behoven som är baserade på erfarenhet och magkänsla. Att ortopedkliniken inte tar 
hänsyn till de mönster som presenterades i avsnitt 7.1.2 Fördelning av efterfrågan anses vara en 
svaghet i planeringen som bör åtgärdas. Om mönstren tas i beaktande kan resurser omfördelas till 
mottagningen i syfte att matcha efterfrågan redan innan problem med långa köer uppstår. De 
efterfrågemönster som presenterats i denna rapport är troligtvis inte de enda som finns när det 
gäller de behov som ortopedkliniken ska fylla. Exempelvis har frågan om balans mellan nybesök och 
återbesök lyfts fram och för att kunna komma till en bra lösning med detta måste det först klargöras 
vilka behov som finns för de korta återbesöken. Någon mätning av behovet från de korta 
återbesöken har inte gjorts och därmed finns inget bra underlag för planeringen av dessa. Något som 
dock konstateras i avsnitt 10.2.2 Hur kan balans mellan återbesök och nybesök uppnås? är att kvoten 
mellan återbesök och nybesök har en återkommande topp i mars, varpå återbesök bör ges större 
utrymme under denna månad. Ett bättre utrett behov skulle tillåta ett arbetssätt som, tack vare en 
bättre besöksbalans, gör att vissa besök som idag sker på jourtid kan undvikas. Lösningen på det 
komplexa problemet med korta återbesök bör sedan ske genom att på ett kontrollerat sätt testa sig 
fram till en lämplig balansnivå. En alternativ lösning till detta, som också underlättar tidsbokningens 
processer, är att använda sig av den typen av drop-in system som också det nämns i avsnitt 10.2.2 
Hur kan balans mellan återbesök och nybesök uppnås?. Att standardisera besökslängderna är också 
något som förbättrar tidsbokningens processer, men är också ett sätt att lättare kunna fylla luckor vid 
återbud då ett nybesök kan bokas på en tidslucka som uppstått av ett återbud till ett återbesök. 

I avsnitt 9.2.1 Hur kan en bättre resursplanering uppnås? nämns vilken genomsnittlig kapacitet som 
ortopedkliniken bör arbeta utefter. Denna förbättring i resursplaneringen gör att man bättre matchar 
resurserna och kapaciteten mot det behov som finns. Ytterligare en åtgärd som förbättrar 
resursplaneringen är att ha mottagningar med endast en besökstyp. 

  



99 

12 Diskussion 
Nedanstående kapitel inleds med en allmän diskussion rörande aspekter kring undersökningens 
resultat, vilka inte direkt kan knytas till studiens syfte eller de presenterade frågeställningarna. 
Därefter genomförs en kritisk granskning av resultatet samt det vetenskapliga bidraget, dessutom 
ges förslag till vidare studier. 

12.1 Allmän diskussion 
Nedan diskuteras ett antal aspekter som framkommit under projektets gång som bör klargöras och 
beaktas ytterligare.  

Ortopedmottagningen har nyligen genomfört en stor förändring i och med separationen från 
kirurgkliniken och flytten till egna, nyrenoverade lokaler. Detta medför att det arbetssätt som idag 
används på mottagningen har endast varit i drift i en kort period varpå vissa faktorer ännu inte 
hunnit utvecklats fullt ut. Med detta i åtanke bör eventuella förändringsarbeten inledas med 
försiktighet då det är rimligt att först låta mottagningspersonalen bli varma i kläderna. I denna 
kontext kan det även vara viktigt att komma ihåg att vissa problem kanske löser sig naturligt med 
utgångspunkt i de nya förutsättningarna.  

Att införa ett nytt datoriserat system för bland annat bokning av telefontider och mottagning av 
patientönskemål via Internet är inte något som görs i en handvändning. Precis som tidigare nämnt är 
Höglandssjukhuset i full gång med att införa ett nytt datasystem, Cosmic, och det beräknas vara 
ortopedklinikens tur någon gång under år 2010 eller år 2011. Ett byte av datasystem är förenligt med 
stora kostnader varpå det är viktigt att undersöka vilka möjligheter Cosmic kommer att medföra 
innan ortopedkliniken överväger att investera i kompletterande lösningar. I samband med detta är 
det även viktigt att beakta de sekretessanknutna frågor som uppkommer i och med införandet av nya 
kommunikationskanaler. Vi anser dock att det inte torde råda några sekretessmässiga hinder för ett 
Internetbaserat system där patienten kan ange önskemål angående tid i och med att liknande system 
används i Sverige redan i dagsläget. Det är dock viktigt att vid utformningen av ett nytt system beakta 
de regler och riktlinjer som gäller kring denna fråga. 

Förslaget att ortopedkliniken bör utveckla riktlinjer för vilka patienter som bör komma på återbesök 
och vilka som kan ta eget ansvar är något som stöds av bland annat klinikens verksamhetschef Daniel 
Wärnsberg. Som tidigare nämnt är detta dock något som bortprioriterats på grund av tidsbrist. Vi 
anser dock att detta är ett område som måste få ta tid och föreslår således att klinikens startar med 
en diagnosgrupp. Den läkaren med störst kompetens inom området bör därför få tid avsatt för att 
ägna sig åt detta arbete, exempelvis två timmar per vecka. Detta är en process som kommer att ta tid 
men som vi som utredare tror kommer att leda till tidsbesparingar framöver. Detta samtidigt som 
det, i enlighet med tidigare resonemang, ger mer oerfarna läkare något att luta sig mot.  
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Det är viktigt att ortopedkliniken vid beaktande av förslagen som presenteras i rapporten är 
medvetna om att vi som utredare saknar erfarenhet och kompetens inom hälso- och sjukvård. Det är 
således avgörande att kliniken utnyttjar de erfarenheter och den kompetens som finns i 
verksamheten för att ytterligare utvärdera och eventuellt modifiera lösningarna. Detta för att på så 
sätt säkerställa att vårdkvaliteten inte försämras och att lösningarna är implementerbara. Vi har dock 
i största möjliga mån försökt beakta dessa aspekter och inte heller gett förslag som direkt påverkar 
de medicinska processerna. Förslagen anses dock vara genomförbara men då det gäller människor 
och deras välbefinnande bör detta ändå beaktas. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att allt förbättringsarbete tar tid och att det kräver mycket arbete för 
att införa förändringar på ett framgångsrikt sätt. Det är viktigt att informera all personal om att 
förändringarna sker och vara medveten om den övergångsperiod som medföljer en förändring. Det 
är dessutom viktigt att informera patienterna och samtidigt säkerställa att vårdkvaliteten inte 
påverkas negativt. Det är i denna kontext även viktigt att komma ihåg att förbättringsarbete inte bör 
stressas fram ty effekterna då kan bli motsatt det som är önskvärt. Framstressade lösningar som 
leder till misslyckanden kan å ena sidan ses som lärtillfällen varpå det är viktigt att i de fall utgången 
inte blir den önskade orsaken analyseras och lärdom dras. Å andra sidan kan flertalet misslyckanden 
leda till att personalen tappar humöret och inte inser meningen med förändringarna. Det är således 
viktigt att låta arbetet ta tid och på så sätt undvika att eventuella misslyckanden beror på tidsbrist i 
utformandet eller införandet.  Förbättringsarbete är sammanfattningsvis, trots att det är 
tidskrävande, något som måste ges tid inte minst för att ortopedkliniken ska kunna möta de allt 
hårdare kraven och den ökande efterfrågan. 

12.2 Kritisk granskning av resultatet 
I enlighet med det som presenterades i avsnitt 1.3.3 Trovärdighet bör resultatet granskas kritiskt 
efter avslutad studie. Detta för att utvärdera arbetet samt belysa eventuella faktorer som kan ha 
påverkat resultatet negativt.  

En stor del av den information som samlas in i syfte att besvara de frågeställningar som presenterats 
i kapitel 5 Uppgiftsprecisering, erhålls med hjälp av intervjuer. Detta medför bland annat att svaren 
riskerar att influeras av respondenternas personliga åsikter och erfarenheter, med andra ord kan 
objektiviteten påverkas. För att i största möjliga mån undvika detta intervjuas om möjligt flera 
personer angående samma ämnesområde, vilket torde ge en mer nyanserad bild av verkligheten.  I 
de fall endast en respondent finns tillgänglig har vi som utredare försökt utröna vad som är 
personliga åsikter och vad som är fakta. Sammantaget tror vi dock att informationen är trovärdig.  

De numeriska data som använts bland annat i kapitel 7 Undersökningsområdet behov är i stor 
utsträckning baserade på statistik som samlats in av ortopedkliniken själva varpå vi som utredare inte 
har haft full insyn i vilka insamlingsmetoder som använts eller vilka förutsättningar som rådde vid 
mättillfällena.  För att kunna eliminera eventuella avvikelser som beror på särskilda händelser eller 
företeelser har kompletterande intervjuer utförts. Dessutom förs resonemang kring detta varpå 
använd data känns tillförlitlig.  

I enlighet med det som presenterades i avsnitt 6.6.2.1 Intervjuer hade personer som är insatta i 
datasystemet Cosmic och dess möjligheter varit önskvärda intervjuobjekt. Då Höglandssjukhuset är 
mitt uppe i en implementeringsprocess där de första klinikerna övergått till det nya systemet under 
våren år 2009 har möjlighet till dessa intervjuer saknats. Utav den anledningen har vi som utredare 
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inte kunnat klargöra vilka funktioner det nya systemet har och på vilket sätt detta kan förbättra 
verksamheten. Vi tror dock att ortopedkliniken själva kommer få god inblick i detta när övergången 
till Cosmic sker där.  

De metoder som använts i syfte att samla in den krävda informationen anses lämpliga och vi som 
utredare ser inte i efterhand att andra metodval hade varit lämpligare för att erhålla bättre resultat. 
Eventuellt hade intervjuer eller observationer med andra vårdinrättningar som använt sig av liknande 
lösningar kunnat genomföras, dock har detta inte varit möjligt med avseende på tid. Dessutom 
saknas konkreta exempel med fungerande lösningar i liknande miljö som ortopedkliniken vid 
Höglandssjukhuset varpå det inte är säkert att intervjuerna gett det önskade resultatet. I samband 
med detta kan det även tyckas att vissa resonemang och analyser skulle kunna underbyggas än mer 
med etablerade teorier. Detta är dock svårt i och med att vårdlogistik är ett relativt nytt 
forskningsområde och således är antalet vetenskapliga artiklar och liknande litteratur ännu lågt. 
Dessutom är det främst övergripande idéer och filosofier kring hur problem kan lösas som behandlas 
i nyss nämnda artiklar, snarare än praktiska tillvägagångssätt vilket är fokus för rapporten.  

De resultat som presenterats och insamlad information påverkas även av de systemgränser som satts 
som ramar för undersökningen. Under arbetets gång har bland annat vissa extraordinära 
omständigheter rått. Bland annat med avseende på att ett nytt datasystem, Cosmic, är på väg att 
införas samt mottagningen tillfälligt varit placerad i Nässjö då de ordinarie lokalerna renoverats. Det 
senare har medfört vissa problem som annars inte skulle ha uppstått och som vi, i största möjliga 
mån, försökt bortse från då det inte speglar den egentliga verksamheten och dess problem. Dock har 
vi som utredare inte haft möjlighet att undersöka verksamheten som den ser ut idag varpå vissa 
missuppfattningar kan ha uppstått. För att undvika påverkan på resultatet på grund av detta har 
löpande avstämningar gjorts med ortopedkliniken samt frågor ställts om hur det fungerar normalt 
sett. Sammantaget tros dessa omständigheter inte ha påverkat undersökningen i någon större 
utsträckning.  

På det stora hela anser vi att tillräcklig information erhållits för att besvara studiens syfte samt på ett 
objektivt och trovärdigt sätt underbygga och motivera slutsatser och resultat med god reliabilitet. 

12.3 Rapportens vetenskapliga bidrag 
Undersökningen som genomförts har baserats på en väl utarbetad arbetsgång där metodvalen är 
motiverade utifrån rådande förutsättningar. Arbetsgången är uppbyggd på så sätt att en förstudie 
och en referensram tillsammans ger utredarna tillräckligt med kött på benen för att kunna precisera 
uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Denna metod anser vi vara lämplig i situationer lik den som vi 
som utredare befann oss i vid starten av utredningen då vi i stort sett helt saknade kunskaper inom 
det område vi skulle fördjupa oss. Dessutom är den uppdelning av undersökningsområden som gjorts 
i avsnitt 5.2 Syntetisering användbar för andra aktörer då dessa områden inkluderar frågeställningar 
som även andra kliniker bör utreda för att på så sätt förbättra sin verksamhet. Det är i samband med 
detta dock viktigt att komma ihåg att frågorna som formulerats för respektive undersökningsområde 
är specifika för ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset. Av den anledningen kan andra 
frågeställningar inom de olika områdena kan vara lämpligare i andra fall. 
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Detta arbete ger ortopedkliniken möjligheten att förändra och förhoppningsvis förbättra sin 
verksamhet utifrån de råd och lösningar som tillhandahålls i och med denna rapport. Det faktum att 
de flesta lösningar praktiskt utformade, snarare än filosofier, vilket gör att implementeringen torde 
gå lättare än om motsatsen vore fallet. Då vårdlogistik som tidigare nämnt är ett relativt nytt område 
som i mångt och mycket saknar konkreta tillvägagångssätt för att lösa problem anses denna rapport 
och dess lösningar även kunna tillämpas av andra kliniker med liknande förutsättningar som 
ortopedkliniken. Detta gäller såväl övriga kliniker inom Höglandets sjukvårdsområde som andra 
vårdinrättningar i Sverige med samma problematik. Värt att beakta i denna kontext är dock att 
lösningarna är utformade med ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset i åtanke varpå modifieringar 
krävas vid tillämpning utanför denna.  

12.4 Förslag till vidare studier 
Denna rapport har till syftat till att ge rekommendationer till ortopedkliniken angående hur de kan 
komma till rätta med tillgänglighetsproblemen utan att för den sakens skull tillföra mer resurser. 
Således har de resultat som presenterats konkretiserats till åtgärdsförslag som består av lösningar till 
de olika problem som identifierats under arbetets gång. Som tidigare nämnt är mängden artiklar och 
annan teori kring vårdlogistik begränsad. Den information som finns berör i mångt och mycket olika 
filosofier och idéer som hämtats från industrin och översatts till hälso- och sjukvården. Inom detta 
område är även Qulturum, vilka arbetar med förbättringsarbete inom Landstinget i Jönköpings län, 
framstående. Det vi som utredare har upptäckt under projektet är att de teoretiska lösningarna i stor 
utsträckning redan finns tillgängliga. Det saknas dock konkreta metoder för hur man praktiskt ska gå 
till väga för att dels implementera lösningarna, dels sprida informationen kring dessa bland 
personalen. Vi anser således att vidare studier kring hur industriella principer praktiskt ska förmedlas 
och implementeras inom hälso- och sjukvården vore lämpligt för att på så sätt underlätta framtida 
förbättringsarbeten. 
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13 Rekommendationer 
Som nämndes i avsnitt 6.9 Metod för slutfasen sammanställs rekommendationer utifrån de slutsatser 
som dragits och de diskussioner som förts. Rekommendationerna ges en prioritet utifrån den 
påverkan de har på tillgängligheten samt den arbetsinsats som krävs vid implementering. 

Att utveckla riktlinjer för olika patientgrupper, bland annat med avseende på vilka som bör kallas till 
återbesök, anses vara av högsta vikt. Som nämndes i diskussionen är detta en åtgärd som kräver viss 
arbetsinsats, men också något som får positiva effekter och som betalar sig snabbt. Riktlinjerna skulle 
resultera i färre onödiga återbesök och därmed förbättra tillgängligheten för de patienter som har ett 
faktiskt behov av vård. 

Att planera sina resurser utifrån de mönster i efterfrågan som finns står också det högt upp i 
prioritetsordning. Om efterfrågefördelningen tas hänsyn till kan resurserna anpassas till behovet 
omgående, istället för när långa vårdköer redan har uppstått. Balansen mellan ny- och återbesök har 
framhållits som problemskapande och mätningar av behovet av de korta återbesöken är en relativt 
enkel insats. Detta gör att mätningarna av de korta återbesöken samt det efterföljande utarbetandet 
av lämplig balans är av stor vikt. En bättre balans är inget som höjer tillgängligheten i sig, men som 
underlättar de administrativa processerna samt löser problemet med att mottagningen måste 
överbokas eller att återbesök måste ske under jourtid. 

En åtgärd som inte påverkar mottagningens tillgänglighet i större utsträckning är datoriserandet av 
bokningen av telefontider. Detta ses dock som tämligen enkelt att göra och är något som åtgärdar de 
processbrister som finns, varför detta ges mellanhög prioritet. I samband med detta bör även 
telefontiderna ges en egen tid i schemat. 

Att införa bättre kontaktuppgifter samt information om patienten vill komma på kort varsel är en 
åtgärd som ortopedkliniken inte kan genomföra på egen hand. Detta skulle dock eliminera 
administrativt slöseri samt förbättrar tillgängligheten i form av att det blir lättare att fylla eventuella 
luckor som uppstår på grund av återbud eller ombokningar. Trots att den krävda arbetsinsatsen från 
ortopedkliniken är begränsad krävs att remitterande vårdenheter övertalas och inför förändringarna 
vilket kan kräva en del arbete. Detta gör att en förändring av remissutseendet ges medelhög 
prioritet.  

Ytterligare en åtgärd med mellanhög prioritet är att införa hela mottagningar med antingen ny- eller 
återbesök. Detta ökar tillgängligheten på så sätt att läkarnas arbetsbelastning balanseras och 
patienten inte behöver vänta länge på grund av att han eller hon har fått en läkare med långa 
väntelistor som patientansvarig läkare. 

Bättre rutiner kring bokningarna av FP- och P-remisser är en åtgärd som delvis är beroende av det 
nya datasystem som ska införas på ortopedkliniken. Omständigheterna gör att åtgärden får en lägre 
prioritet, men varningssystemet i sig är av vikt, så att remisser med låg prioritet inte blir liggandes för 
länge. 
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Att låta patienterna lämna önskemål om när de vill komma är också till viss del beroende av vilka 
möjligheter det nya systemet har. Åtgärdens effekter på tillgängligheten är marginella, men den 
eliminerar en stor del av det slöseri i form av dubbelarbete vid exempelvis ombokningar som idag 
sker på tidsbokningen. Den begränsade påverkan på tillgängligheten tillsammans med det faktum att 
det inte är klart vilka möjligheter som medföljer det nya datasystemet gör att åtgärden ges en 
relativt låg prioritet.  

Det drop-in system som diskuterats är en åtgärd som ger positiva effekter på såväl effektiviteten som 
tidsbokningens processer. Dock innebär detta en stor förändring jämfört med hur bokningar sker 
idag och det medför även längre tid i väntrummet för patienterna. Detta gör att åtgärdsförslaget får 
en relativt låg prioritet, men om den tidigare nämnda åtgärden som syftar till att förbättra balansen 
mellan besökstyperna misslyckas är drop-in tider ett bra alternativ till att komma till bukt med 
balansproblemet. 

Ovanstående resonemang kring prioritering av åtgärderna har sammanfattats i Figur 50 nedan: 

 
Figur 50: Rekommendationer 
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Bilaga 1: Ordlista 
Nedanstående ordlista är till för att hjälpa de läsare som inte är insatta i sjukvårdens eller 
ortopedklinikens terminologi. 

Anestesi: sövning och bedövning 

Artroskopi: enklare ingrepp, ”titthålsoperation”, som utförs på dagkirurgiska patienter 

AT-läkare: läkare som precis gått ut skolan och gör sin allmäntjänstgöring. Allmäntjänstgöringen görs 
under en period av minst 18 månader och innefattar kortare tjänstgöring på ett flertal olika kliniker. 
Efter fullbordad allmäntjänstgöring får AT-läkaren sin läkarlegitimation 

Blå lapp: en blankett som fylls i av läkaren då patienten ska kallas till återbesök eller få en telefontid. 
Lappen innehåller information om vilka tidsramar som gäller och om eventuella prover eller 
radiologiska undersökningar ska utföras. Informationen ges till tidsbokningen som ombesörjer 
inbokning och skickar kallelse till patienten 

Dagbakjour: överläkare som är behjälplig vid svårare fall 

Dagjour: AT-läkare som i första hand bemannar akutmottagningen 

Dagkirurgi: enklare kirurgi där patienten inkommer, opereras och skrivs ut under en och samma dag 

Elektiv vård: planerad vård, det vill säga icke-akut vård 

Höftplastik: större ingrepp som utförs inom sluten vården där patienten får höftprotes 

Korta återbesök: återbesök som ska ske inom sju till tio dagar, vanligt vid exempelvis frakturer 

Mellanjour: läkare som är behjälplig vid behov och frågor från dag-, primär- eller nattjouren, 
vanligtvis en ST-läkare 

Nattjour: samma sak som dagjour men på natt- och helgtid 

PAL: Patientansvarig läkare är den läkare som huvudsakligen står för patients läkarvård för att ge 
patienten en kontinuitet 

Primärjour: vanligtvis ST-läkare som finns tillgänglig för akuta fall på kvälls- och helgtid 

Primärvården: innefattar vårdinstanser så som vårdcentraler 

Radiologi: innefattar vanlig skelettröntgen men också mer avancerade metoder som magnetröntgen, 
datortomografi och ultraljud 

Sluten vård: vård av inneliggande patienter under en till flera dagar 

Specialist: läkare som fullbordat sin ST-tjänstgöring och är färdig specialist 
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ST-läkare: läkare som efter sin allmäntjänstgöring gör specialtjänst inom ett visst område, exempelvis 
ortopedi. Specialiseringen tar minst fem år 

Uppvakningsavdelning: den avdelning där en patient efter operation vårdas tills bedövning och 
eventuell narkos släppt 

Överläkare: ingen utbildningsnivå utan en tjänst, bemannas av en specialistläkare 
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Bilaga 2: Litteratursökning 
Nedanstående bilaga syftar till att ytterligare förtydliga tillvägagångssättet i den litteratursökning 
som beskrevs i avsnitt 6.3.3 Litteratursökning genom att gruppera de använda källorna efter 
teoriområde samt ge exempel på de sökord som använts vid sökningar i databaser och 
bibliotekskatalog.  

Matrisen nedan visar inom vilka områden litteratur sökts efter. Med kategorin ”övrigt” menas sådant 
som inte är vetenskapliga artiklar eller böcker, till exempel forskningsrapporter och examensarbeten. 
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Nedan presenteras några av de sökord som använts inom respektive ämnesområde vid sökningar i 
databaser. Dock har information som exempelvis behandlar hur sjukvården i Sverige är organiserad, 
erhållits från officiella källor så som socialstyrelsen och socialdepartementet och inte inkluderats i 
matrisen. Detta gäller även den information som Landstinget i Jönköpings län, Höglandssjukhuset 
samt ortopedkliniken gett ut. Värt att kommentera är även att plustecknen innebär att båda 
sökorden måste finnas med i träffarna och för exempelvis databasen Scopus motsvaras detta av 
AND. Flertalet sökningar har gjorts på flera sätt exempelvis på två språk, svenska och engelska. 
Dessutom har exempelvis sökningar med health care gjorts med såväl health care som hospital, 
sökningar på utilisation här även gjorts för utilization. Syftet med detta är att fånga upp mindre 
avvikelser i syftningar och stavning.  

Logistik inom hälso- och sjukvård: health care + logistics; hälso- och sjukvård + logistik, 
ledtidsreduktion; health care + queue; turnaround time + health care; time based competition + 
health care; logistics + service 

Effektivitet inom hälso- och sjukvård: effektivitet inom sjukvård; resurser + sjukvård; efficient + 
health care; effective + health care, health care + patient flow 

Processteori: processteori, processer + hälso- och sjukvård; process + healthcare 

TQM: TQM; quality + management + health care; TQM + sjukvård, kvalitet + sjukvård 

Lean: “lean production”; TPS + health care, lean + health care; lean + hospital, lean + sjukvård 

Produktionsplanering: planning + health care; variations + demand + health care; production + 
health care; production planning + health care 

IT-lösningar: Booking + Internet +health care, electronic + booking + health care 
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