
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIU-IEI-TEK-A--09/00599--SE 

 

Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling 

2009 

 

 

Malin Wiger  

En fallstudie på operationsavdelningen, 

R-sektionen, vid Linköpings 

Universitetssjukhus 
 



  

 
 

 

  



 
 

 
 

En fallstudie på operationsavdelningen, R-sektionen,  

vid Linköpings Universitetssjukhus 

 

 

A case study at the surgical department, R-sektionen,  

at Medical University of Linköping 
 

 

 

 

Examensarbete utfört vid 
 

Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling 
 

Logistik  
 

Linköpings Tekniska Högskola  
 

Och Vid Linköpings Universitetssjukhus 

 

 

Av 

 

Malin Wiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIU-IEI-TEK-A--09/00599—SE 

 

 
Examinator  

Håkan Aronsson (IEI) 

 

Handledare 

Håkan Aronsson (IEI) 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Förord 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Dan Drobin, verksamhetschef för 

Anestesi- och intensivvårdskliniken vid Linköpings Universitetssjukhus, genom 

logistikavdelningen som är en del av Institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Examensarbetet omfattar 

30 högskolepoäng och är det sista momentet i min utbildning till civilingenjör i 

maskinteknik med specialisering inom produktionsledning och logistik. 

Jag skulle vilja tacka min handledare Håkan Aronsson, vid Linköpings universitet, 

Tekniska högskolan, som med lätthet svarade upp till min önskan om att skriva 

examensarbete inom sjukhuslogistik. Han har även var till stor hjälp under arbetets gång 

genom att svara på frågor och komma med goda råd när det som mest behövdes. 

Vidare vill jag tacka Dan Drobin som gav mig uppdraget och alla som arbetar vid R-

sektionen. Under observationerna av operationsverksamheten tog sjukhuspersonalen 

emot mig med stor öppenhet och professionalitet. Ett riktat tack till er som guidade mig 

vid förevisandet av ert dagliga arbete, kände mig hela tiden trygg i denna annars lite 

skrämmande men oerhört fascinerande miljön. Veronica Fornlöf är examensarbetets 

opponent som kommit med konstruktiv kritik vilket fört arbetet framåt, vilket jag är evigt 

tacksam för. Sist men inte minst vill jag även tacka korrekturläsarna, John Johansson 

och Anna Hedenquist, min kära stallkamrat, Karin Englund, mamma Eva-Lena, pappa 

Ulf, bror och syster samt släkt och goda vänner som med glada skratt och tillrop hjälpt 

mig att hålla ångan uppe, hela vägen in i mål. 

Min förhoppning är att detta examensarbete ska ge personalen vid R-sektionen samt 

hela operationsavdelningen inspiration till effektivisering av verksamheten och på så 

sätt komma dem till nytta.  

 

 

 

Linköping, mars 2009 

 

Malin Wiger 

  



 
 

 
 

Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts under perioden oktober 2008 till och med mars 2009, inom 

ämnesområdet Logistik vid Linköpings universitet och på Linköpings Universitetssjukhus. 

Sjukhuset bedriver länsöverskridande operationsverksamhet där bland annat R-

sektionen (handkirurgi, plastikkirurgi, ortopedi samt ryggkirurgi) medverkar som en aktör. 

På R-sektionen utförs cirka 5000 operationer per år. En av de dyraste verksamheter på 

ett sjukhus är just operationsverksamheten. Det går att skönja en allmän våg som 

sveper över svensk sjukvård med krav på effektivisering samt högre krav på leverans av 

god vård. Detta samtidigt som sjukvårdspersonal pressas hårt på jobbet. 

I början av år 2009 inleds en omfattande ombyggnation av hela 

operationsavdelningen som beräknas vara klar tidigast 2012. Under dessa fyra år 

kommer tillgångarna på operationssalar och övriga utrymmen att minska. Dan Drobin, 

som är relativt ny som verksamhetschef, ser stora potentialer till effektivisering och 

förbättringar. 

Syftet med rapporten är att identifiera problem- och förbättringsområden som kan leda 

till att fler operationer genomförs per tidsenhet i de befintliga operationssalarna med 

bibehållen patienttillfredsställelse och patientsäkerhet. Utgångspunkten är att ta till vara 

på den erfarenhet och kunskap om verksamheten som personalen besitter. 

Undersökningen inleddes med en två veckors lång observation där det dagliga arbetet 

på sektionen studerades, allt från avancerade ryggoperationer till städning av 

operationssal iakttogs. För att mer konkret fånga de problem som personalen upplever 

genomfördes gruppintervjuer där alla yrkeskategorier representerades. Läkarna tillhör 

inte R-sektionen och kom därför inte att medverka som fokusgrupp. De problem som 

ansågs vara mest omfattande var bristen på operationssjuksköterskor, dålig 

kommunikation mellan yrkeskategorierna, brister i stegen innan operationsstart som 

leder till förseningar i operationsprogrammet och att arbetsplatsen är för stor. Vidare 

studerades tidigare undersökningar som utförts på sektionen, en tidsstudie där 

färdigställandet av betydande moment innan operation mättes samt en kartläggning 

av orsaker till förseningar i operationsprogrammet. Enligt tidsstudien är det i genomsnitt 

tio procent av alla operationer som startar på utsatt tid. Via den andra undersökningen 

samt problembilden från intervjuerna är orsakerna till förseningarna i de flesta fall av 

undviklig karaktär. För att närma ett besvarande av syftet studerades teorier i 

områdena logistik, koordination, kommunikation och Lean Production. Ett antal 

förändringsarbeten vid andra operationsverksamheter i Sverige samt runt om i världen 

studerades genom akademiska artiklar och rapporter för inspiration så väl som förslag 

till effektivisering. Efter det beskrevs sektionens beroende och styrning samt vilka 

grundkrav som ställs på lösningarna. 

 

Ett antal förslag som har till syfte att öka antalet operationer per tidenhet presenteras i 

slutet av rapporten där tyngden ligger i att dels minska kommunikationen genom att 

höja kvalitén på den samt genom förebyggande arbete eliminera behovet av 

kommunikation. Genom detta erhålls en bättre anpassad koordination av 

operationsplanen och ökad integration med de enheter som sektionen har ett 

beroende med. Vidare kan man, genom strukturella förändringar, hantera genuin 

osäkerhet samt minska störningar av undviklig karaktär i operationsprogrammet. 

 



 
 

 
 

Abstract  
This master thesis has been made from October 2008 until March 2009 at the 

department of Logistics Management at Linköping University in collaboration with 

Linköping University Hospital. The hospital performs surgery for a number of areas on 

patients from the whole county. This thesis was performed at the R-division, which 

conducts over 5000 surgeries each year in the areas of hand, plastic, spine and 

orthopedically surgery. The last few years increasing demands on higher efficiency and 

better quality in Swedish healthcare has created a tough situation for the surgery 

divisions, since it is one of the most costly activities at the hospital. This also puts high 

pressure on the personnel.  

In the beginning of the year 2009 an extensive rebuilding of the whole surgical division 

was started. It will be done no earlier than 2012. During these four years the access to 

operating rooms will be reduced. Dan Drobin, who is relatively new as manager of the 

division, sees great potential in increasing the efficiency and other improvements.  

The aim with this thesis is to identify areas of both problems and improvements, which in 

the end might lead to more operation cases being done in a certain time frame but 

with the same patient satisfaction and safety. The starting point was to obtain the 

experiences and knowledge that the staff possesses. Therefore a two week long 

observation period took place, where all the daily activities were studied. Everything, 

from the advanced surgery to the cleaning of the facilities, was observed. To obtain 

more specific problems a series of group interviews was conducted where personnel 

from all parts of the division were present. The physician, who are not a part of the R-

division, where not represented at the interviews.   

The problems which were considered as the most extensive was the lack of surgical 

nurses, the lack of communication between the different professions, shortages in the 

pre-operation elements which leads to delays of the operation and the great size of the 

workplace (both the organization and the physical workplace). Further on another 

examination that had been done on the division was studied, which was a time study 

of the pre-operation elements and a mapping of the causes of delays in the surgery 

plan. According to the time study approximately ten percent of all the operations 

started in time. The results of that study and the interviews with the employees showed 

that most of the reasons of delays were of such a nature that they could be avoided. 

To be able to fulfill the aim with this thesis a study of theory in the areas of logistics, 

coordination, communication and Lean Production was made. A number of papers 

with aim to improve surgical divisions were also studied. Later on a description of the R-

divisions dependencies with other divisions and the management of the division were 

made. The basic demands on the solutions that were to be concluded were also 

determined.  

A number of solutions of how to increase the number of operation being done per time 

unit were concluded in the end of the thesis. Most of them is about the need for less 

communication, by increasing the quality of the communication or by eliminate the 

need of communication. By these means a better fitted coordination of the surgery 

plan and an increase of integration will follow. Further on, through structural changes, 

uncertainty and interruptions in the surgery plan can be reduced.  
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1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetets 

uppkomst tillsammans med en kortare inblick i sjukvården. Vidare 

återfinns även arbetets syfte, direktiv, arbetsgång samt 

läsanvisningar till kommande kapitel. 

  



INLEDNING 
 

2 
 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet är det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen och ska leda 

till en fördjupning inom den valda specialiseringen. Rapporten ska knyta ihop flertalet 

kurser som genomgåtts under utbildningen med verkligheten och ge studenten 

möjlighet att praktisera den kunskap som inhämtats under studietiden samt att inhämta 

ny. Arbetet är alltså kronan på verket av en fyra och ett halvt år lång utbildning och 

pågår under det sista halvåret.  

Detta arbete utförs på uppdrag av Dan Drobin, verksamhetschef för Anestesi1- och 

intensivvårdskliniken vid Linköpings Universitetssjukhus, US. Verksamheten är i skrivande 

stund inne i ett intensivt utvecklings- och förändringsarbete då alla 

operationsavdelningarna ska byggas om. Dan Drobin är relativt ny som 

verksamhetschef och ser stora potentialer till effektivisering och förbättring. Även en 

våg sveper över svensk sjukvård med krav på effektivisering och högre krav på leverans 

av god vård. Med detta i bakhuvudet är det således intressant att titta närmare på en 

av operationsavdelningarna, deras arbete med effektivisering i operationsprocessen 

samt övriga förbättringsarbeten.  

1.2 Inblick  

I takt med att Sveriges invånare blir äldre, behandlingar och medicin utvecklas samt blir 

bättre leder till att fler personer behandlas. En av de mest kritiska och kostsamma 

resurser i ett sjukhus är operationsverksamhet(Långtidsutredningen). Detta tillsammans 

med utökad teknisk utrustning, ökad komplexitet i processer och ökad avancerad 

förmåga vid operationer har lett till att procedurer i och runt operation idag är mer 

komplexa och kräver mer utrustning och personal samt är mer tidskrävande.  Detta 

leder till ökade möjligheter till effektivisering och utveckling av processer runt 

operationsprocedurer (D Fogg, 1998). Ett av de stora problemen inom sjukvården är 

produktiviteten – den producerade vården kostar helt enkelt för mycket.  Enligt 

långtidsutredningen är operationssalar (op.salar) viktiga resurser vid vård av patienter 

och intäkter, ändå består en markant del av salstiden av icke operationsverksamhet. 

Ineffektivitet, icke optimal resursutnyttjande, i op.salen kan uppkomma mellan patienter 

eller under operation och leder till flertalet problem inkluderat förseningar i leveransen 

av patientvård. Det har också en negativ betydelse för berörd personal då det orsakar 

frustration för läkare, sköterskor och övrig operationspersonal (Harders et al, 2006). 

Tidningen Du och Jobbet har låtit Statistiska Centralbyrån ta fram uppgifter om den 

psykosociala arbetsmiljön inom olika yrkesgrupper. Deltagarna i undersökningen har fått 

svara på frågor om vilka krav som ställs på dem, vilka möjligheter till inflytande som finns 

och vilket stöd de får från sina chefer. Det framkom att läkare och sjuksköterskor pressas 

hårt på jobbet. Bland läkarna är det 25 procent som arbetar under hög anspänning 

samtidigt som de saknar fullt stöd från ledningen. Motsvarande andel bland 

sjuksköterskorna är 24 procent (www.dagensmedicin.se 13). 

På US finns det i dag tre stycken operationssektioner, där R-sektionen är en utav de tre. 

Vid dessa genomförs planerade operationer under dagtid på vardagar och akuta 

operationer dygnet runt, året om. Totalt genomförs cirka 14 000 operationer om året vid 

sektionerna med hjälp av en personalstyrka på runt 270 stycken (www.lio.se 1). I början 

                                                   
1 Anestesi innebär sövning och bedövning samt övervakning av patientens välbefinnande under 

operation. 

http://www.dagensmedicin.se/
http://www.lio.se/
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av år 2009 inleds en omfattande ombyggnation av alla tre operationsavdelningar som 

beräknas vara klar tidigast 2012. Under dessa fyra år kommer tillgångarna på 

operationssalar och övriga utrymmen att minska. Detta tillsammans med att dagens 

arbetsmiljö är pressad, framförallt beroende på bristen av specialistsjuksköterskor, gör 

att behovet av effektivisering ökar (www.lio.se 2). Försening i operationsschemat 

innebär ofta oro för patienten samt dennes familj och är en källa till frustration för 

operationspersonalen. Det har visat sig att patienttillfredsställelsen är högre efter 

processerna gjorts om för att öka effektiviteten på op.sal (Harders et al, 2006). 

Ytterligare en anledning till att effektivitetsbehovet ökat är det stigande antalet akuta 

operationer, som leder till att patienter från det planerade programmet måste strykas 

(www.lio.se 3). Operationssektionerna på US genomför operationer på uppdrag av 

kliniker och får betalt utefter knivtiden, tiden från det att opererande läkare sätter i 

kniven tills kniv ut, under operation. Tiden innan och efter operation önskas därför vara 

så kort som möjligt.   

1.3 Syfte  

Syftet är att identifiera problem- och förbättringsområden som kan leda till att fler 

operationer genomförs per tidsenhet i de befintliga operationssalarna med bibehållen 

patienttillfredsställelse och -säkerhet.  

1.4 Direktiv 

Undersökningen innefattar endast det operativa arbetet som sker under en 

operationsdag på R-sektionen och därmed behandlas inte planeringen av 

operationer.  

1.5 Syftesdiskussion 

R-sektionens intäkter kommer genom uppdraget att genomföra operationer och 

baseras på knivtiden. I samband med ombyggnationen ges ett naturligt tillfälle till 

förändring. Personalen på avdelningen kan anses som välutbildad med stor 

yrkeserfarenhet. Alla har en vidareutbildning efter gymnasiet och 

personalomsättningen är låg, en stor del har jobbat på avdelningen i många år, en 

handfull i 30 år. Detta skapar en bra grund för möjligheten att ta till vara på personalens 

kunskap. Genom att utnyttja deras kunnande om den dagliga verksamheten och 

undersöka hur de ser på verksamheten samt problem- och förbättringsområden. 

Därigenom finna faktorer som leder till ökad effektivisering och därigenom ökad knivtid. 

Utifrån detta har det fram kommit ett antal delfrågor som kommer att behöva besvaras 

för att nå målet, att besvara syftet. Nedan följer dessa frågeställningar: 

 Vilket system studeras och hur definieras det? 

 Hur fångas medarbetarnas idéer och tankar på bästa sätt? 

 Vad anser medarbetarna att det finns för problem- och förbättringsområden? 

 Vilka är de gemensamma nämnarna inom dessa områden? 

 Vilka orsaker kan vara grund till dessa problem? 

 Hur kan förbättring ske inom dessa områden som leder till ökad knivtid? 

http://www.lio.se/
http://www.lio.se/
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Dessa delmoment kommer detta arbete att vila på och kan ytterligare brytas ner till 

flera små delar som tillsammans bildar en kedja av mindre deluppgifter som leder fram 

till målet. För att komma fram till målet, att besvara syftet, måste de mindre 

deluppgifterna passeras. Uppgifterna är framtagna i systematiska steg med avstamp i 

målet. Vad måste vara känt för att målet ska nås och vad måste vara känt innan dess? 

Detta bidrar då till denna kedja av mindre deluppgifter som kan jämföras med en 

spelplan som man tar sig igenom och utför olika moment för att tillslut nå målet på 

andra sidan planen.  

Figur 1: Deluppgifter som kommer passeras för att nå målet, att besvara syftet. Källa: Egen 

Via önskemål från Dan Drobin, chef för Anestesi- och intensivvårdskliniken, kommer 

Lean productionteorier (Lean) att studeras för att finna orsaker till problemen som 

upplevs på sektionen. Det finns även en allmän trend med att införa Lean inom 

sjukvården. Enligt en sjukvårdsutredning har en tredjedel av alla sjukhus i USA infört eller 

håller på att införa Lean samt ytterligare en tredjedel står i startgroparna, NHS 

Confederation i Storbritannien uppmanar alla sina sjukhus att tillämpa Lean i syfte att 

förbättra och utveckla sjukvården samt att I Danmark använder sig mer än 50 procent 

av sjukhusen av Leankonceptet. I Sverige pågår det även initiativ till att införa Lean på 

de större sjukhusen (Långtidsutredning) och hösten 2008 påbörjades arbetet med 

införandet även på operationsavdelningen vid US.  

1.6 Läsanvisningar 

För att underlätta för läsaren redovisas här ett antal rekommendationer om vilka kapitel 
som kan vara av intresse för respektive läsare. 

 

Grov kartläggning 

I kapitel 2, Grov kartläggning, återfinns en kort presentation om organisationen som 

berör R-sektionen. Detta kapitel rekommenderas för läsare som inte redan är insatta i 

verksamheten som rör R-sektionen. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

I denna del av rapporten, kapitel 3, Verksamhetsbeskrivning, presenteras verksamheten 

på R-sektionen i stora drag och ramar som verksamheten verkar inom. Läsare som är 

Grovkartläggning

Systembeskrivning

Medarbetarnas 
syn 

Analysering

(Problemområden,
kopplat till syftet)

Teorier

Analysering

(verklighet v.s 
teori) 

Förslag på hur 
ökad knivtid kan 

åstakommas
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intresserade av att få en övergripande blick av R-sektionens verksamhet 

rekommenderas att läsa detta kapitel. 

 

Metod 

Metod som är kapitel 4 tar upp de metoder som använts under undersökningen och 

rapportskrivningen. Kapitlet intresserar de som vill veta hur lösningen av 

examensarbetet har gått till väga. Det syftar även till att ge läsaren en möjlighet att 

bedöma och ge synpunkter på de tolkningar som görs i rapporten och slutsatser som till 

sist presenteras. Metodkapitlet syftar även till att ge den information som krävs för att 

arbetet ska kunna repeteras. 

 

Nulägesanalys 

I detta kapitel, som är kapitel 5 presenteras arbetet på sektionen närmare genom 

redovisning av observationer, intervjuer och tidigare undersökningar. Kapitlet vänder sig 

till de läsare som vill få en inblick i R-sektionens arbete idag och erhålla en djupare 

förståelse för kommande kapitel i rapporten. 

  

Precisering av uppgiften 

Kapitel 6, Precisering av uppgiften, innehåller en noggrannare beskrivning av uppgiften 

och hur den kommer att lösas. Denna del av rapporten vänder sig till de läsare som vill 

få en tydlig bild av uppgiften som ligger till grund för valet av teorier som återfinns i den 

teoretiska referensramen. 

  

Teoretisk referensram  

I kapitel 7, Teoretisk referensram, presenteras de teorier som analysen och lösningarna 

vilar på. Detta kapitel riktas till de läsare som vill veta vilka teorier som analysen och 

lösningarna bygger på. 

 

Förändringsarbete vid operationsenheter 

Detta kapitel, Förändringsarbete vid operationsenheter, beskriver förbättringsarbete 

som bedrivs runt om i Sverige och i världen på operationsavdelningar. En del lösningar 

har hämtats här ifrån. Läsare som är intresserade av detta eller bara vill erhålla 

inspiration runt förbättringsarbete kan läsa kapitel 8.  

 

Analys 

Analyskapitlet, kapitel 9, innehåller den analys som gjorts av arbetet och vänder sig till 

den läsare som önskar en detaljerad redovisning av problemets analys. 

 

Förslag på lösningar 

Nästkommande del, kapitel 10, ger förslag på lösningar på de problem som 

framkommit under arbetet med undersökningen. Kapitlet vänder sig således till de 

läsare som vill ta del av lösningarna som redovisas i denna rapport. 

 

Slutsats 

Kapitel 11, Slutsats, innehåller en sammanfattning av de resultat som tagits fram genom 

analys och kortfattad redovisning av förslag till lösningar. Detta är ett kapitel som riktas 

till läsare som önskar få en bild av vad studien har gett för resultat. 
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Reflektioner 

I kapitel 12, Reflektioner, återfinns diskussion runt rapporten, tips på framtida studier och 

lärdomar av examensarbetet. Det innehåller även en del med lästips för den läsare 

som är intresserad av att läsa mer inom områdena som rapporten berör.  
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2 Grov kartläggning 

 

I detta kapitel beskrivs verksamheten i stora drag, organisationen 

som R-sektionen verkar i, några av sektionens stödfunktioner såväl 

som en kortare inblick i den för stunden pågående 

ombyggnationen. 
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2.1 Organisation 

US har upptagningsområdet sydöstra sjukvårdsregionen, Jönköpings, Kalmar och 

Östergötlands län, som tillsammans har cirka en miljon invånare.  Inom detta område 

står US för den högspecialiserade vården och alla medicinska specialiteter förutom 

organtransplantationer. US svarar även för den nära sjukvården inom den centrala 

länsdelen i Östergötland och delar av specialistsjukvården för hela hemlänet.  Sjukhuset 

har ungefär 4 300 anställda och ca 640 vårdplatser (www.lio.se 4). US bedriver även 

forskning och utbildning och har ett nära samarbete med hälsouniversitet (www.lio.se 

5). 

 

 

Figur 2: Organisationsschema sett från avdelning R. Källa: Egen 

Landstingsdirektören är landstingets högst verkställande tjänsteman och har ett odelat 

ansvar för landstingets verksamhet där US ingår (www.lio.se 6). Sjukhuset är organiserat i 

tio vårdgivande produktionsenheter, så kallade centrum. Ett centrum för nära sjukvård 

och nio centrum med specialistvård som även innefattar verksamhet på de andra 

sjukhusen i Östergötland. Varje centrumchef har resultatansvar för den samlade 

verksamheten inom sitt centrum. Peter Kimme är centrumchef för Anestesi- och 

intensivvårdsklinikerna i Linköping och Norrköping samt operationskliniken i Motala och 

Sterilverksamheten i Östergötland (www.lio.se 7). Verksamhetschefen för Anestesi- och 

intensivvårdskliniken, Dan Drobin, har huvudansvaret för tre avdelningar där bland 

annat operationsavdelningen ingår. Operationsavdelningen består av de tre 

sektionerna K; N; R som tillsammans tillhandahåller operations- och anestesiservice 

genom; 

  

Landstingdirektör 

Barbro Naroskyin

Centrumchef Anestesi -
& operation

Peter Kimme

Anestesi- och 
intensivvårdskliniken 
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Operations-
avdelningen

K Sektionen N Sektionen R Sektionen

Intensivvårds-
avdelningen

http://www.lio.se/
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 Allmän kirurgi  

 Gynekologisk- och obstetrisk kirurgi  

 Urologisk kirurgi  

 Öronkirurgi 
 

 Neurokirurgi  

 Ögonkirurgi  

 

 Hand- och plastikkirurgi, HPK  

 Käkkirurgi, HPK  

 Ortopedi  

 Ryggkirurgi  

Vid dessa sektioner genomförs planerade operationer på elektiva-, inneliggande på 

avdelning, och pol-patienter, dagpatienter. Dessutom finns en beredskap att mobilisera 

operationslag för akutkirurgi.  

 

Under ett år genomförs cirka 5000 operationer på R-sektionen där 65 anställda arbetar, 

uppdelat på undersköterskor, usk:or, och sjuksköterskor, ssk:or (www.lio.se nr 1). 

Sektionen är uppdelad i två delar, där ena delen är hand- och plastikkirurgi samt 

käkkirurgi som går under det gemensamma namnet HPK. Ortopedi tillsammans med 

ryggkirurgi, Ortopeden, är den andra delen av sektionen. Personalen för båda delarna 

är gemensam men de har en grundtillhörighet till någon av HPK eller ortopeden.  De 

två verksamheterna ligger under varsin vårdenhetschef och är även rent fysiskt 

separerade, då operationssalarna är uppdelade och placerade i två olika tungor av 

sjukhuset.  HPK har tillgång till tre stycken salar som används varierande under veckans 

vardagar beroende på personal uppsättning samt planeringen av operationer. Det 

samma gäller för Ortopeden men de har tillgång till ytterligare en sal, totalt fyra stycken 

salar.  En av dessa salar är reserverad för enbart akutkirurgi då Ortopeden har en hög 

andel akuta patienter. Hela 59 procent av alla opererade patienter är akutoperationer 

och för HPK är motsvarande siffra 26 procent. I snitt opereras tre personer per sal och 

vardag. Under helgdagar är sektionen endast öppen för akuta operationer (www.lio.se 

8). 

                   

Figur 3: Sektion R består av ortopedi och ryggkirurgi, ortopeden samt Hand och Plastikkirurgi, HPK. Källa: 

www.alandia.com nr 14 och Egen  

2.2 Patientens väg genom sjukhuset 

De akuta patienterna kommer till sektionen direkt från akuten eller via receptionen 

beroende på hur akut operationen måste utföras. För mer planerade operationer finns 

  N 

  R 

  K 

http://www.lio.se/
http://www.lio.se/
http://www.alandia.com/
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det två olika typer av patienter, elektiva och polkliniska patienter. Båda dessa grupper 

kommer till avdelningen via receptionen. 

 

Figur 4: Patientens väg genom operation med start i receptionen. Källa: Egen 

Figur 4 visar vägen för de tre typer av patienter som opereras på R-sektionen, med start 

i receptionen. Receptionen har en servicefunktion där personalen är behjälplig vid 

omklädning av polkliniska patienter, sköter viss premedicinering av alla patientgrupper, 

övervakar premedicinerade patienter, postutdelning, sökning av personal, 

journalhantering samt övrig service. Operationsstart på morgonen sammanfaller på alla 

avdelningar och trycket i receptionen är då även som högst. Efter besöket i 

receptionen blir patienten hämtad av operationspersonal och transporterad i säng till 

operationssalen eller dess förberedelserum. Alla operationssalar på R har ett 

förberedelserum i anslutning till operationssalen. Rummet utnyttjas till att förbereda 

patienten inför operation genom att vissa moment utförs där istället för inne på sal. 

Patienten sövs oftast inne på sal och operationen sker sedan på ett speciellt 

operationsbord. Efter operation väcks patienten och flyttas över till säng igen och 

transporteras sedan till postoperation som tar hand om patienten tills brukad bedövning 

och sömnmedel slutat verka. När patienten är redo förflyttas denne till avdelning eller, 

för de som är dagpatienter väntar, hemgång.  

2.3 Stödfunktioner 

Operationssektionen har ett antal funktioner som stöttar verksamheten, allt från 

vaktmästare som packar upp varor och sterilcentralen till de som planerar och kallar 

patienterna till operationer. I detta delkapitel presenteras relevanta stödfunktioner till R-

sektionen.  

2.3.1 Operationsplanering 

Stor del av planeringen av operationer sker hos Väntelistan som är en separerad 

verksamhet från R-sektionen. När patienten fått en remis sorteras de aktuella remiserna 

och följs av ett besök där det beslutas om åtgärd, operation eller annan behandling. 

Vid operation skapas en operationsanmälan (op.anmälan) och sekreterare skriver in 

beställningen i Cosmic, Landstinget i Östergötlands (LIO) interna datasystem. Dag för 
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operation planeras sedan in efter operatörerna, opererande läkare, arbetsschema som 

planeras av personal från enheten Väntelistan. Tre till fyra veckor innan operation kallas 

patient via brev. På torsdagar har operatörerna möte om nästkommande veckas 

operationer. Dagen före mötet sorterar sekreterare och gör i ordning journaler samt 

op.anmälan till operatörerna. R-sektionen planerar själva, med inverkan från 

operatörerna, operationsordningen för respektive dag.  

 

Figur 5: Delar I operationsplanering. Källa: Egen 

2.3.2 Koordinator 

Det finns två vårdkoordinatorer vid R-sektion, en för respektive del, Ortopeden och HPK. 

Koordinatorn planerar och ser över beläggningen på hela enheten som för ortopeden 

består av tre avdelningar som patienterna kan ligga inne på innan och efter operation.  

2.3.3 Sterilcentralen 

Sterilcentralen på US tar emot gods från operationsverksamheten i länet, vårdcentraler 

och privata kliniker. Här tvättas, sorteras, paketeras och steriliseras verktyg samt 

instrument som måste vara sterila för ändamålsenlig verksamhet.  

2.4 Ombyggnation 

Operationsavdelningen har inte genomgått någon renovering eller större åtgärd sedan 

1977. Lokalerna är generellt mycket slitna och brister i mediasystem såväl som 

ventilation måste åtgärdas för att fylla dagens krav på standard av operationssal. 

Därför beslutade landstinget att alla 20 operationssalar ska byggas om. 

Byggnadstekniskt ska alla salar utformas lika för att tillåta flexibilitet i framtiden och 

utrustas med laminärt flödestak som säkerställer luftkvaliteten över operationsbordet. 

Ombyggnadsförslaget bygger på det ideala arbetssättet på en operationsavdelning 

där det finns två principer: 

 Närhetsprincipen 

 ‖Allt på plats‖ – principen. 

Funktionsvinster ska eftersträvats i form av effektiva flöden, korta transporter, ökad 

kapacitet och mindre resursåtgång som ger en optimering för sjukhuset ur ett 

helhetsperspektiv. Det nya arbetssättet som är tänkt att införas efter ombyggnaden 

innebär att alla patienter ska komma till den preoperativa arean (pre.op area), där 

premedicinering sker, cirka 45 till 60 minuter innan beräknad operationsstart. 

Målsättningen är att operationssalspersonalen aldrig ska behöva vänta på nästa 

patient. (www.lio.se 9)  

Patient får remis Läkare sorterar remiser Nybesök för patient

Beslut om åtgärdOperationsanmälan
Sekreterare skriver in 
beställning i Cosmic

1 mån till 3 v före 
operation får patient 

kallelse

Läkarmöte, torsadg 
före operation

Operation

http://www.lio.se/
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3 Verksamhetsbeskrivning 

 

I detta kapitel redogörs inom vilka ramar verksamheten på R-sektion 

är verksam, där de viktigaste delarna är patientsäkerhet, 

hygienregler och dokumentation. Sedan redogörs patientens väg 

genom R-sektionen samt moment runt patienten och 

operationssalens olika aktiviteter. 
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3.1 Patientsäkerhet  

Arbetet med patientsäkerhet handlar om vårdens förmåga att förebygga, tidigt 

upptäcka risker och att mildra konsekvenserna av inträffade vårdskador (www.skl.se 

10). Patientsäkerhetens mål och reglering utgår från hälso- och sjukvårdslagen (HSL 

1982:763) samt Tandvårdslagen (TL 1985:125). I lagstiftningen beskrivs kraven genom 

olika kvalitetsområden som ska säkerställa att kvalitén i hälso- och sjukvården 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (Socialstyrelsen 2007). Landstinget i 

Östergötland arbetar aktivt med patientsäkerhet och vid sjukhuset finns en 

patientsäkerhetsenhet som sprider information och riktlinjer till övriga delar av sjukhuset 

vad gäller patientsäkerhet. Arbetet med patientsäkerhet yttrar sig till exempel i att vissa 

uppgifter och moment i vård av patient eller hantering av läkemedel och användning 

av teknisk utrustning endast får utföras av speciellt utbildad och behörig personal. 

3.2 Hygien 

Sjukhushygien syftar till att förebygga sjukhusinfektioner som socialstyrelsen definierar 

som “varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller 

behandling i öppenvård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i 

samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om 

infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med sjukhusinfektion avses även 

infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet.” (Socialstyrelsen, 1979) 

 

En av Socialstyrelsens uppgifter är att just sprida kunskap om kvalitetsutveckling som 

stödjer hälso- och sjukvårdens beslutsfattare i arbetet med sjukhushygien. En viktig del 

är att förebygga vårdförvärvade infektioner och därmed minska lidandet för enskilda 

personer och kostnader för samhället. Arbetet med detta regleras av socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 1998). Föreskrifter betecknas som bindande regler och allmänna råd 

innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter 

inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Varje år utkommer en 

förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (www.sos.se 

11). I Östergötland är det Vårdhygien Östergötland som bedriver 

landstingsövergripande verksamhet inom sjukvårdshygien där huvuduppgiften är att 

förebygga uppkomst av sjukvårdsförvärvade/vårdrelaterade infektioner samt att 

förebygga smittspridning (www.lio.se 12). 

3.3 Dokumentation 

Landstinget i Östergötland har sedan något år tillbaka ett gemensamt datasystem för 

patientjournaler, Cosmic. I systemet läggs journaler in för att personalen på sjukhuset 

ska kunna hämta information om patienterna. Det finns även information om vilka 

prover som är tagna och resultat från provtagning i ett länkat program, LABROS.  

3.3.1 Perioperativ journal 

Perioperativa journalen är det dokument som innehåller mesta informationen om 

rörande operation och består av ett antal delar som är avsedda för olika 

yrkeskategorier. I samband med beslut om operation fyller läkaren i en 

operationsanmälan (op.anmälan) som är en del av perioperativa journalen. Där fylls 

information om diagnos, medicinering, instrument, i vilket läge och var patienten ska 

opereras, med mera i. Narkosläkaren har även ett utrymme där information om 

http://www.skl.se/
http://www.sos.se/
http://www.lio.se/
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anestesibedömningen fylls i, vilken typ av narkos, premedicinering och så vidare. Under 

operation fungerar journalen som dokumentationsredskap. I anestesijournalen fyller 

an.ssk i information om patientens andning med jämna intervall under hela 

operationen, medicinering med mera. Op.ssk för in vilken typ av förband som läggs, 

dränage och övrig information om omvårdnaden under operation. Även en 

postoperativ övervakningsjournal och hälsodeklaration ingår som delar i journalen. I 

bilaga 9 återfinns en perioperativ journal. 

Via op.anmälan får personal på avdelning, där patient vistas innan operation, 

information om hur patienten ska förberedas innan transport till reception. Det samma 

gäller för personal på op.sektion som hämtar nästan all information om hur de ska 

förbereda inför operation från op.anmälan. Allt från vilka instrument som ska användas 

till vilka inplantat eller vilken antibiotika som är föreskriven. Berörd avdelning och 

op.sektion får kopia på op.anmälan då originalet följer patienten.  

3.4 Processer runt patient 

Under hela operationsprocessen förekommer ett antal delprocesser från det att 

patienten får besked om att den ska opereras tills att all eftervård är avslutad. Figur 6 

visar processerna runt patienten under själva operationsdagen.  

 

Figur 6 Processer runt patient. Källa: Egen 

Nedan följer utförligare beskrivningar av processerna i de tre områden, reception, 

operationssal och postoperation.  

Receptionen 

Receptionen är bemannad med personal från sektion K. Personal från receptionen, 

operationssektionerna, narkosläkare samt opererande operatör utför arbete där. I 

receptionen ske följande moment vid behov: 

  Omklädning av polklinisk patient 

  Narkosbedömning av polklinisk patient 

  Premedicinering av patienter*  

  Sätta nål på patient* 

 Sätta EGK-plattor på patient*  

 Pilning av patient (operatören ritar en pil på patienten för att markera den 

kroppsdelen/organ som ska opereras)* 

 Informera patient/anhöriga* 

 Övervaka premedicinerade patienter 

*Moment som ibland utförs inne på operationsavdelningen 
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Operationssalen 

Väl inne på sektionen utförs ett antal processer runt patienten, inne på sal eller i 

förberedelserum som ligger i anslutning till sal.  

 Anestesibedömning 

 Anestesi (sövning och bedövning) 

 Operationsförberedelse, plattor, nålar, placera patienten i rätt läge mm 

 Steriltvättning av patient 

 Sterilklädning av patient 

 Operation 

 Väckning 

Under hela operationen finns ett team, ssk och usk, i korridoren utanför salen tillgängliga 

för att serva personalen inne på sal. Teamet servar alla pågående operationer för att 

undvika att operationssalsdörrar öppnas och att antalet personer som närvarar under 

operation begränsas. Allt för att salen ska vara så steril som möjligt och undvikandet av 

störande moment. 

Postoperationsavdelningen 

Här övervakar personalen patienten tills dessa att denne är redo för förflyttning till 

avdelning eller hemgång för polkliniska patienter.  

3.5 Verksamhet i operationssal 

Inför operation förbereds salen och anpassas till patient och typ av operation. 

Operationsbordet bäddas och extradelar monteras som ska stödja utsatta kroppsdelar 

under operation. Vissa operationer är av mer standardiserad art medan andra är mer 

eller mindre unika. De tekniska hjälpmedel som behövs under operationen men inte 

finns permanent på sal hämtas och rullas in. Under själva uppdukningen av de sterila 

operationsinstrumenten närvarar endast operationssjuksköterska och en medhjälpare, 

oftast undersköterska. Detta för att begränsa mängden partiklar i luften under 

uppdukningen och därigenom undvika att instrument och attiraljer blir ickesterila. När 

detta moment är avklarade kan patienten komma in, anestesi färdigställas och i övrigt 

göra patienten klar inför operation. Sövning och bedövning av patient varierar 

beroende på hur narkosläkaren bedömt patiententillstånd och på typ av operation. 

När patienten är sterilklädd och steriltvättad kommer operatörerna till sal.  Efter detta 

genomförs själva operationen som kan variera i längd, allt från 20 min till flera timmar. 

När operationen är klar avslutas anestesin, och vid sovande patient väcks denne, och 

transporteras ut ur salen. Därefter inleds städning där bord, apparater, lampor och övrig 

utrustning sterilas med sprit samt golv torkas och sopor tömmes. Instrumenten som 

används under operationen transporters ner till sterilcentralen, SC, där de diskas och 

steriliseras på nytt. Under städningen, som utförs av operationspersonal, påbörjas 

förberedelserna inför nästa patient. Efter dagens sista patient grovstädas salen av 

sjukhusets städfirma. Figur 7 visar övergriplig de moment som äger rum inne på sal 

under ett operationstillfälle.  
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Figur 7 Verksamheten i operationssal vid ett operationstillfälle. Källa: Egen  

Som nämnts varierar alla dessa moment i tid beroende på patient och operation. En 

del operationer kräver mycket utrustning både tekniskt och instrumentalt. De olika 

momentens längd beror även på patientens välbefinnande så som ålder, vikt och 

sjukdomsbild. Även städtiden kan variera beroende på hur mycket som ―smutsats ner‖ 

under operationen och avvecklingen av de apparater som inte tillhör salen som då 

måste transporteras bort. 
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4 Metod 

 

I detta kapitel beskrivs hur uppgiften ska lösas och därmed 

undersökningens syfte ska uppnås. En väl genomarbetad metod 

ligger till grund för att säkerställa att arbetet når en viss akademisk 

nivå samt god kvalité ur ett vetenskapligt perspektiv. Även felkällor 

och möjliga fel i undersökningen synas. 
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4.1 Metodteori 

Med metod menas inte bara vägen, grekiskans methodos = ―väg‖, till svaret på frågan 

utan metod innefattar också problemformuleringen som anger vägvalet. När 

problemet är välformulerat, kan upplägget väljas som gör det möjligt att dra den 

slutsats eller de slutsatser som söks. Problemställningen och uppläggningen kommer att 

avgöra vilken inriktning och ansats samt vilken eller vilka metoder för datainsamlingen 

som är lämpliga. (Lantz, 2007) 

4.1.1 Inriktning 

Inriktningen bestäms av vilken typ av slutsatser som ska kunna dras av undersökningen 

och kan klassificeras efter om de är explorativa eller beskrivande. Den förstnämnda 

används för att ge en grundläggande kunskap och förståelse av ett problemområde 

för att på så sätt lära sig så mycket som möjligt om problemområdet att det går att 

göra en fruktbar beslutsanalys. Här fångas alltså ett överflöd av data och prövar 

alternativa operationaliseringar av centrala begrepp. Ofta som underlag för att bättre 

kunna precisera uppgiften för en senare undersökning eller för att ge idéer och uppslag 

till handlingsalternativ. När det gäller undersökning med inriktning i beskrivande form 

talas det om kartläggande undersökningar som söker data om väl specificerade 

frågeställningar. Inriktningen är alltså endast att beskriva ―hur det ser ut‖, utan att 

förklara varför. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Under inriktningen finns det två klasser till som undersökningar kan delas in i. Förklarande 

undersökning används när det finns behov att gå längre än beskrivande undersökning 

gör. Här finns ett behov av att söka och klarlägga orsakssambanden. Om vissa givna 

förutsättningar föreligger används förutsägande undersökningar för att göra en 

förutsägelse eller prognos för den framtida utvecklingen av någon företeelse. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001) 

4.1.2 Undersökningsansats 

En undersökningsansats har att göra med dess ―grundläggande tekniska utformning‖ 

där valet ligger i hur det rent tekniskt ska gå till för att kunna dra slutsatser som bestämts 

av inriktningen. Ansatsen bestäms i två huvuddimensioner, dels med avseende på om 

analysen ske på djupet eller bredden och dels på om kvantitativa eller kvalitativa data 

används. (Backman, 2008) 

Fallstudie talas det om när ett enskilt fall eller ett fåtal fall studeras på djupet. Vid studie 

av ett flertal fall med syfte att jämföra dem sinsemellan och dra slutsatser för större 

grupper talas de tom tvärsnittsansats. Fallstudier anses vara särskilt lämpade i 

utvärderingar, där studieobjekten ofta är mycket komplexa. Där stora organisationer 

eller system ska förklaras, förstås eller beskrivas och inte enkelt kan undersökas med 

annan metodik. Vidare kan en fallstudie ha olika inriktningar, deskriptiv eller explorativ 

med andra ord förklarande eller undersökande, se ovan. (Backman, 2008) 

Den andra distinktionen handlar i grunden om hur undersökningsdata uttrycks och 

analyseras. Kvalitativa undersökningar är sådana där insamlad data inte kan uttryckas i 

siffror.  Motsatsen är kvantitativa studier där datainsamlingen kan uttryckas I siffror och 

även analyseras med någon form av matematisk-statistiska beräkningsmetoder 

(Backman 2008). Det ligger i fallanalysens natur att i huvudsak använda kvalitativa data 

och analysmetoder. Enkelt kan det sägas att tyngdpunkten för fallstudier ligger på 
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kvalitativ ansats medan tvärsnitsstudier traditionellt haft tyngdpunkten på kvantitativa 

metoder. Den kvalitativa studien utrycker data i form av ord samt bilder och den 

inledande analysen görs i form av verbala resonemang och tankefigurer. Kvantitativa 

studier inledande analys genomförs med räknemetoder och statistiska 

sammanställningar (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

4.1.3 Typ av data 

I ytterligare en dimension kan undersökningar även skiljas åt genom att de bygger på 

olika typ av data, sekundärdata samt primärdata. Sekundär data definieras som data 

som redan finns insamlad och sammanställd i något annat sammanhang än den 

tilltänkta undersökningen, till exempel befintlig statistik eller tidigare undersökningar. Det 

kan med andra ord vara svårt att värdera kvalitén och användbarheten hos 

sekundärdata. Den andra typen av data kallas då primär data och innebär att 

undersökaren själv står för insamling av grunddata från den ursprungliga källan. 

Undersökningar som enbart bygger på primärdata är praktiskt taget inte 

förekommande, ofta finns det i någon fas av studien skäl att använda sekundärdata. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001). Genom observationer och intervjuer kan primärdata samlas 

in. 

Observation 

Ett annat sätt att samla in data är att observera och detta kan ske på många olika sätt. 

Observatören kan deltaga i den undersökta aktiviteten, deltagande observation, eller 

iaktta händelsen utifrån. Den observerade kan vara informerad i förväg eller så görs det 

i ‖smyg‖ . Hjälpmedel kan förekomma, till exempel tidtagarur eller så kan grunden vara 

en mer subjektiv uppskattning. (Björklund & Paulsson, 2003). 

Intervju 

Det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner för en 

företeelse, som är intressant i ett undersökande perspektiv, är genom att ställa frågor 

(Lantz, 2007). Intervjuer ger tillgång till information som är av direkt relevans med 

avseende på studiens syfte. De ger även en möjlighet till en djupare förståelse då 

frågorna kan anpassas till varje individuell respondent och dennes tidigare svar.  Det 

finns även möjlighet att tolka andra signaler till exempel kroppsspråk (Björklund & 

Paulsson, 2003). En väl genomförd intervju kännetecknas av att den ger data som är 

tillförlitlig samt att resultaten är giltiga och användbara för andra. För att intervjun skall 

ha ett värde som datainsamlingsmetod krävs att datainsamlingen kan granskas kritiskt, 

där data ska spegla källan. (Lantz 2007)  

I den öppna intervjun beskriver den tillfrågade fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, 

resonera med sig själv och beskriver sammanhang som han eller hon anser är 

betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet. Genom den öppna intervjun är det 

möjligt att fånga en persons uppfattning och upplevelse av för denne betydelsefulla 

kvaliteter. I den strukturerade intervjun är det däremot i förväg definierade fenomenen 

som är av intresse och frågorna har formulerats för att fånga intervjupersonens 

uppfattning eller upplevelse av detta (Lantz 2007).  Vidare kan intervjuer genomföras 

med en person eller i gruppform där de bandas, nedtecknas eller memoreras. Vid 

speciellt känsliga frågeställningar kan det vara lämpligt att varken banda eller 

anteckna under själva intervjun utan göra noteringar direkt efter intervjun istället. Då 
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erhålls oftast mer fullständiga svar. (Björklund & Paulsson, 2003). Enligt Aronsson2 har 

gruppintervjuer fördelen att idéer föder idéer och att diskussion i det forumet är positivt. 

Det kan hända att intervjuerna kommer att medföra påverkan på organisationen och 

även det är ett argument för att utföra det i grupp då flera får samma information och 

bakomliggande faktorer. Det kan även hända att diskussionerna fortsätter även efter 

intervjuerna och en så kallad ―spin off‖ effekt uppstår, vilket är svårare uppnå vid 

enskilda intervjuer. Då det inte kan skapas diskussioner mellan respondenterna och 

måste i så fall uppstå efter intervjuerna med riska för att det uteblir. 

Undersökningsgrupp  

Undersökningsgrupp eller deltagare behöver beskrivas utifrån hur de valts, antal och 

bortfall. Det är alltid bra att redovisa de kriterier som stått till grund för att välja intervju- 

eller observerade personer eftersom dessa sällan är slumpmässigt valda. (Lantz 2007)  

4.1.4 Litteraturstudie 

Styrkan med litteraturstudie är att det under relativt kort tid och med knappa 

ekonomiska resurser går att ta del av mycket information. Litteraturstudie är även en 

hjälp till att kartlägga existerande kunskap inom ett område och för att bygga upp en 

teoretisk referensram. En nackdel med litteratur är att innehållet är sekundärdata och 

därför framgår det inte alltid exakt med vilka metoder informationen samlats in och för 

vilket syfte. Det är därför alltid viktigt att ifrågasätta informationen och den egna 

användningen av materialet. (Björklund & Paulsson, 2003). 

4.1.5 Analysmodeller 

Analysmodeller kan användas för att strukturera och värdera, dels det material som 

samlats in samt de olika lösningsförslagen som läggs fram i en rapport. 

Analysmodellerna kan utvecklas av rapportens författare eller hämtas från tidigare 

redan befintliga modeller. (Björklund & Paulsson, 2003). 

4.2 Rapportens metod 

Arbetet har en explorativ inriktning där ett överflöd av data samlas in för att öka 

kunskapen hos författaren inom området sjukhuslogistik och R-sektionens verksamheten 

i stort. Målet är just det som explorativ inriktning ger, nämligen uppslag, idéer och 

inspiration till handlingsalternativ. Vidare är detta en förklarande undersökning då det 

finns behov att söka och klarlägga orsakssamband efter det att personalens upplevda 

problem samlats in. Genom att arbetet är en fallstudie är det naturligt att den största 

mängd data som samlas in är i kvalitativ form. Kvantitativ data kommer att användas i 

den utsträckningen det finns underlag, vilket gör att tyngdpunkten ligger på kvalitativa 

grunder och inledningen av rapporten ska då innehålla verbala resonemang och 

tankefigurer. Både primärdata, genom observationer, och sekundärdata via litteratur, 

artiklar och hemsidor ingår i denna undersökning. 

4.2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

Undersökningens tillvägagångssätt kan delas upp i sex olika faser: Observationer, 

förstudie, intervjuer, uppgiftsprecisering, litteraturstudie och analys, se Figur 8. Nedan 

följer en redogörelse för de olika stadierna. 

                                                   
2 Håkan Aronsson, Lektor vid Linköpings Tekniska Högskola, institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling, 2008-11-04 
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Figur 8: Undersökningens olika faser. Källa: Egen 

Observationer 

För att få en inblick i R-sektionens verksamhet inleddes arbetet med denna 

undersökning av en två veckors lång observation, där sektionen och angränsande 

verksamheter studerades via subjektiv uppskattning. De olika yrkeskategorierna följdes i 

deras dagliga arbete, allt från städning till avancerade ryggoperationer studerades, en 

så kallad medföljandeobservation då inget aktivt deltagande i vården gjordes. 

Operatörernas arbete följdes endast på sektionen och det samma med narkosläkarna. 

De sist nämnda kunde följas närmare då de spenderar mer tid på avdelningen än 

operatörerna. En spontan intervju med en av narkosläkarna gav även en tydligare 

uppfattning den yrkeskategorins arbetsdag och verksamhet. Många intryck och 

upplevelser erhöll författaren under denna tid.  

Den fösta veckan spenderades på ortopeddelen av avdelning R. Början på vecka två 

följdes arbetet på HPK och de sista dagarna gick åt till att besöka receptionen, 

väntelistan för HPK och sterilcentralen. Under hela observationstiden fördes 

anteckningar och även intryck utbytes med Anna-Lena Wallander, processledare vid 

operationsavdelningen.  

Förstudie 

När observationerna var avslutade inleddes förstudien som bestod av inläsning på 

området via akademiska artiklar samt tidigare relevanta gjorda studier och rapporter, 

samt verksamheten runt US. Detta för att erhålla en bild av vad som gjorts tidigare, ge 

ämnesorientering och få idéer för fortsatt tillvägagångssätt. Frukten av förstudien ledde 

även till problembakgrund, syfte, frågeställningar som stöd till syftet och 

verksamhetsbeskrivning. 

 

 

 

Observationer Förstudie

Intervjuer

Litteraturstudie 

Uppgiftsprecisering

Analys
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Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i grupp av två anledningar. Dels för att arbetet inne på 

operation sker i team och att arbetet som utförs av en skild individ oftast påverkar 

andra medarbetare. Det ansågs även viktigt att informationen om varför intervjuerna 

gjordes uppfattas av flera på samma gång för att undvika lösa rykten och 

missuppfattningar. Fyra grupper om två till tre personer intervjuades i en så kallad 

öppen intervju form vid fyra tillfällen, ett per grupp. De två vårdenhetscheferna valde ut 

deltagarna för att säkerställa att verksamheten inte stördes mer än nödvändigt. Målet 

var att en från varje yrkeskategori (op.ssk, an.ssk, usk) skulle ingå i varje grupp. Vid själva 

intervjutillfället föll en person bort då denne inte kunde lämna pågående operation. 

Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant. 

Uppgiftsprecisering 

Materialet från intervjuerna bearbetades för att finna gemensamma nämnare i de olika 

problem som framkom. Dessa områden bildade grunden för fortsatt arbete, så som 

inriktning på litteratur och i förlängningen vad som skulle analyseras via analysmodellen.  

 

Litteraturstudie 

Efter intervjuerna med personalen och inringningen av områden som skulle belysas 

inleddes litteraturstudien, där de utvalda delarna studerades mer grundligt och ledde 

fram till referensramen. Materialet inhämtades från fackböcker, vetenskapliga artiklar, 

rapporter och föreläsningsmaterial från kurser vid Linköpings Tekniska Högskola. Sökning 

av artiklar har gjorts till största del via sökmotorn PubMed med sökord: surgery, logistics, 

redesign, efficiency, cut time, OR, increased, turn overtime med flera. I bilaga 3 

återfinns alla sökord och antal träffar för respektive kombination.  

I denna fas av arbetet samlades ytterligare lite kompletterande data in i form av 

statistik och undersökningar från R-sektionen, som gjordes tillgänglig av sektionens 

personal. 

Analys 

Den sammanställda informationen av datainsamlingen analyserades därefter med 

hjälp av den framtagna analysmodellen, de preciserade frågeställningarna och 

jämfördes med den teori som studerats. Den första delen av analysen utgör grunden för 

del nummer två som består av möjliga lösningar. Därefter har slutsatser dragits och 

sammanställts i rapportens avslutande kapitel. 

4.3 Metodkritik 

Det är väsentligt att värdera tillförlitligheten i det material man samlat in för att bedöma 

de metoder och tekniker som använts. En undersökning kan ge upphov till fel av olika 

slag, mätfel (Lekvall & Wahlbin, 2001). Mätfel uppstår genom ofullkomligheter i 

mätmetoden som består av mätinstrumenten och hur de används. Det finns två slag av 

ofullkomligheter, validitet och reliabilitet(Björklund & Paulsson, 2003). Med hjälp av dessa 

kan studiens trovärdighet beskrivas genom giltighet respektive tillförlitlighet (Lekvall & 

Wahlbin, 2001).  

4.3.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet står för att det som ska mätas verkligen mäts och reliabilitet för hur tillförlitligt 

mätinstrumentet är, om samma mätvärden erhålls vid upprepade undersökningar. 
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Innebörden av validitet och reliabilitet kan illustreras med hjälp av en piltavla, se Figur 9. 

När pilarna träffar tavlan är validiteten hög och om pilarna träffar tavlan med en 

samlad träffbild är reliabiliteten hög. När pilarna träffar tavlans mitt med samlad 

träffbild innebär det att både reliabiliteten och validiteten är hög. (Björklund & Paulsson, 

2003)  

 

 
Figur 9: Illustration av validitet och reliabilitet. Källa: Björklund & Paulsson (2003)  

Varje undersökning bör sträva efter hög validitet och reliabilitet (Björklund & Paulsson, 

2003) och vid insamlandet av data är det viktigt med båda då det är detta som skapar 

trovärdighet till undersökningen. Ett sätt att öka validiteten i undersökningen är 

användandet av flera olika perspektiv och vid intervjuer samt samtal inte förlita endast 

på en källa, utan istället kontakt och användning av flera olika källor(Lekvall 2001).  

4.3.2 Rapportens validitet och reliabilitet 

Urvalet påverkar en undersöknings giltighet (Lekvall & Wahlbin, 2001) och vid 

intervjuerna gjordes ett urval av intervjupersoner. Det får till följd att möjligheterna att 

dra generella slutsatser om hela sektionens åsikter begränsas. För att öka validiteten 

gjordes ett relativt stort urval då cirka 20 procent av medarbetarna intervjuades. Ett 

större antal respondenter var inte möjligt på grund av tidsmässiga skäl, både från 

författaren men också medarbetarna på sektionen. Det finns inte heller något som 

pekar mot att resultatet skulle skilja sig från det som framkom då observationerna gav 

en likande bild av vilka problem som personalen upplever. Urvalet och urvalsmetod av 

antal intervjuade skedde i samråd med handledare vid Linköpings Tekniska Högskola. 

Under observationerna fördes anteckningar kontinuerligt, både under själva 

observationerna samt sammanfattning vid slutet av varje observationsdag. Avstämning 

och dialog fördes med processledare Anna-Lena Wallander under hela 

observationsperioden. 

 

Faktorer som kan bidra till en låg reliabilitet är exempelvis skillnader i föränderliga 

egenskaper hos individen (såsom hälsa, trötthet, motivation, stress), situationsbundna 

faktorer såsom interaktionen med intervjuaren och distraktioner i intervjumiljön samt 

variationer i sättet att fråga mellan olika intervjuare eller intervju tillfällen (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Samtliga intervjuer ägde rum i ett slutet rum och störningsmoment i 

intervjumiljön kunde därmed undvikas. Intervjuerna skedde i öppen form där de 

enstaka frågorna var samma för alla fyra intervjuer. Genom ett fåtal frågor minskade 

risken för den totala variationen i sättet att ställa frågor. Alla intervjuer spelades in med 

hjälp av bandspelare och transkriberades senare, ordagrant, genom det minskar risken 
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för missförstånd mellan intervjuaren och respondenten. Enbart anteckningar hade inte 

gett lika detaljerad information då intervjuaren endast förde anteckningar i punktform 

för att vara så uppmärksam som möjligt på de intervjuade. Det kan även hända att 

minnena av vad som sades under intervjun suddas ut vilket kan orsaka förekomst av 

felaktig data om möjligheten att gå tillbaka till vad som sades sakas. Relevant 

information kan även utebli på grund av att intervjuaren inte hinner skriva ner allt som 

säjs, en anledning till att bandspelare användes och då antas reliabiliteten ha ökat. 

 

Sekundärdata från internet har värderats utefter ägaren till hemsidan. Information har 

hämtats från hemsidor som ansätts genuina och pålitliga med ägare som 

Socialstyrelsen, Landstinget i Östergötland och Sveriges kommuner och Landsting. 

Primärdata som samlats in, under observationer och intervjuer, var det i vissa fall möjligt 

att verifiera informationen med hjälp av sekundära källor. Exempelvis siffror, 

organisations information och dylikt kunde många gånger även återfinnas via LIO:s 

hemsidor för att kontrollera att författaren uppfattat informationen korrekt.  

Lekvall och Wahlbin (2001) påpekar dock att reliabiliteten i kvalitativa undersökningar i 

många fall är begränsad eftersom det vid upprepade intervjuer med samma upplägg 

knappast kan förvänta sig att få exakt samma resultat. 
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5 Nulägesanalys 

 

I detta kapitel kommer nuläget att beskrivas och brytas ner, för att 

ta reda på vilka av systemets delar som är av intresse att 

analysera på ett djupare plan. Inledningsvis presenteras 

observationer samt intervjuer från sektionen och följs av tidigare 

undersökningar som utförts på sektionen.  
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5.1 Intryck från sektionen 

Under de två observationsveckorna skapades en inblick och förståelse för 

verksamheten. Många intryck erhölls under dagarna på sektionen där observationerna 

bestod av allmänt intryck, samtal samt egna uppfattningar och slutsatser. Personalens 

bemötande var mycket generöst, öppet och kunnigt. De delade med sig av sitt arbete 

genom noggranna förklaringar och demonstrationer. Teamkänsla och tekniskt 

kompetenta var de första intrycken av personalens arbete under operation. Under 

förberedelsen av op.salen kändes deras arbete som ‖Formula 1 Team‖ där små signaler 

triggade vad de skulle göra och hög support till de medarbetare som behövde det. 

Under operation var fascinationen stor över att operatören bara gjorde ett litet tecken 

för att ssk:an eller usk:an skulle veta vad som behövdes eller behövde göras. Givetvis 

var fascinationen störst av själva operationerna, allt som kan åstadkommas och fixas till 

samt hur en människa ser ut inuti. Uppgiftsfördelningen var klar och tydlig för de olika 

yrkeskategorierna inne på sal och allt fokus låg på patienten. Under operation var 

op.salen som en egen värld med ytterst lite verbal dialog mellan medarbetarna och 

influenser från arbetet utanför salen.  

I korridorerna förvaras mycket materiel i form av apparater och engångsartiklar, men 

där är även en arbetsplats för personalen inrättad. Delvis beror det på 

ombyggnationen men också på avsaknaden av förvaringsutrymmen. Det finns ett 

antal informationstavlor men även utanför dessa är information anslagen. Personalen 

hade idéer om hur förvaringen kunde förbättras och för att underlätta deras arbete 

men andra yrkesgrupper samt skilda åsikter hindrade planerna. Till exempel lakan som 

ska användas till bäddning av sängar förvaras i en korridor en bit bort från op.salarna, 

men önskemål fanns om närmare placering för att undvika onödigt långa sträckor att 

gå vid hämtning av dessa. Även idéer om att införa ISO-standarder nämndes. 

Personalen skrev för hand vid provtagning för att skrivaren var placerad för långt bort.   

Överlag gick personalen mycket, i letandet efter apparater, instrument och tillbehör, så 

som delar till op.bord som delas av flera salar. Apparater och instrument är ibland 

gemensamma för flera sektioner men även sökandet av personal för överföring av 

information bidrog till att medarbetarna gick, efterlyste och letade mycket under en 

arbetsdag.  

En del problemområden och irritationsmoment framkom under observationsveckorna. 

Några av dessa synpunkter kom av sättet att arbeta på skilde sig åt hos de två delarna 

av sektionen, Ortopeden och HPK. Skillnader vid lagerföring av materiell i förråden samt 

att instrument och operationsmateriell inne på sal placerades olika. Det sistnämnda 

bidrog även till känsla av osäkerhet vid arbete på en annan operationssektion, till 

exempel på kvällar och helger. Under morgonrutinerna arbetade HPK och Ortopeden 

olika, där HPK satte dropp och EKG på patienterna i receptionen för att avlasta 

personalen där. Denna skillnad i arbetssätt uppfattades inte som något negativt. Oklara 

rutiner om hämtning och lämning av patienter ledde dock till irritation då förvirring 

uppstod när information om upphämtnings- samt avlämningsplats saknades. 

Under observationsperioden blev ett antal operationer försenade på grund av att 

patienter inte var komna från avdelning eller förberedda i receptionen och därmed 

inte klara för att köras in på sal. Det kunde gälla att patient inte var pilade, att inte 

prover var tagna eller att inte nålar var satta. Andra anledningar till uppskjutna 
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operationer var att op.anmälan inte var tillräckligt ifylld för att förberedelserna inför 

operation skulle kunna ske enligt tidsschemat eller att op.programmet ändrades för 

nära inpå op.start. Andra orsaker till försening som observerades var att operatör inte 

var på plats vid utsatt startid eller att patienten var i sämre fysiskt skick än väntat som 

ledde till att det tog längre tid att förbereda denne. Dessa anledningar till förseningar 

trodde personalen var de vanligaste. Under första observationsveckan inleddes en fyra 

veckor lång dokumentation av när de olika momenten vid första operationen 

påbörjades. Undersökningen startades av en utav sjuksköterskorna och en 
sammanfattning av undersökningen återfinns i kapitel 1.1, Den dagliga 

operationsplanen. 

Personalen får information via det interna IT-systemet, i pappersform och muntligt. IT-

systemet, Cosmic, är relativt nyinfört, en del negativa kommentarer yttrades och det 

användes inte heller fullt ut. Journaler och övrig patientinformation påträffades ibland i 

Cosmic och ibland på papper men kunde även förekomma i båda formaten parallellt. 

Vid ändringar i informationen nära inpå operationsstart framfördes det muntligt. 

Op.anmälan uppdaterades muntligt eller via fax. I receptionen var stor del av 

informationsflödet muntligt så som när patienter skulle hämtas då bekräftelse på att 

förberedelserna var klara skedde verbalt. Under morgonen när alla patienter skulle 

hämtas uppfattades receptionen som trång och rörig. Till viss del fungerar receptionen 

som en social mötesplats då det där finns tillfälle att prata med kollegor från andra 

avdelningar och sektioner i väntan på patient.  Ny teknik, nya instrument och metoder 

kändes som vardag för ssk och usk. De löser även små och stora problem som har en 

tendens till att uppkomma. De var duktiga på att lösa dessa dagliga problem och ta till 

sig de nya förhållandena, troligen är de vana. 

 
Figur 10: Författaren i operationssal under ett observationstillfälle. Källa: Egen 

5.2 Intervjuer med personalen på sektionen 

Syftet med intervjuerna var att lista de problem- och förbättringsområden som 

personalen på sektionen upplever. Under en öppen intervjuform genomfördes detta 

med förhoppningar om att ‖snacket under kafferasterna‖ skulle fångas . Ett antal 

problemområden framkom, cirka 30 stycken, av varierande storlek (se listan i kapitel 
5.2.1). Allt från att delar till operationsbord saknas, till dålig kommunikation mellan 
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yrkesgrupperna nämndes som problemområden. Mot slutet fick de intervjuade ge 

förslag på vad som skulle kunna göras för att effektivisera operationsprocessen med 

tanke på den stundande ombyggnationen och att antalet tillgängliga salar för 

operation då minskar. Här kom det fram cirka 15 stycken förbättringsområden där 

tyngden kom att hamna på snabbare bytestider genom parallelläggning av processer 

och standardisering av ‖ordning och reda‖ samt ‖var sak på sin plats‖. Alla fyra 

grupperna nämner, i samband med effektivisering och förändringar, rädsla för att det 

kommer ‖att gå för fort‖ och att det då leder till mer stress och för stark fokusering på 

produktion. Gemensamt för de fyra grupperna var även att de själva tänker i banor om 

effektivisering, som förbättringsförslagen vittnar om, och att de vill skära bort ‖onödig‖ 

tid som till exempel uppstår vid väntan. I övrigt var de även överens om att de känner 

frustration när det blir förseningar och tillfredställelse när det blir ett ‖skönt flyt‖.  Tre av 

grupperna pratade om att alla är en del i ett kugghjul, där alla är beroende av 

varandra. Då alla är en del av verksamheten oavsett yrke och att den förståelsen 

ibland saknas, både på sektionen och anslutande verksamheter såsom receptionen 

och sterilcentralen. Två citat som illustrerar detta, ‖ - Det går ju inte att lägga ett helt 

pussel när man inte har alla bitarna. Det är ju inte svårare än så”.  ”- Ja ett kugghjul, det 

är ju så vi ska jobba. Vi ska liksom hjälpas åt och vi är ju här för att hjälpa en patient och 

man har sina arbetsuppgifter kring den här patienten. Och det ska ju vara som ett 

kugghjul för att det liksom ska flyta på.”  

I slutet av varje intervju ombads respondenterna att välja ut ett eller flera områden som 

de tyckte var extra viktiga. Dessa områden rankades efter hur många av grupperna 
som valde respektive område, se kapitel 5.2.1 och 5.2.2. Det mest frekventa 

problemområdet var brist på operationssjuksköterskor, alla grupper påpekade att det 

var ett av de största problemen. Några var även oroliga att rekryteringen av 

operationssjuksköterskor skulle försvåras under ombyggnationen. I övrigt har 

problemområdena, som utpekades som extra viktiga att göra något åt, grupperas efter 

gemensamma nämnare och bildar tre kategorier, se nedan. 

 Dålig kommunikation mellan yrkeskategorierna 

 Brister i stegen innan operation 

o förberedelserna av patient ej klara 

o op.anmälan, icke tillfredställt ifylld eller överlämnad 

o operatör eller patient ej på plats  

 För stor arbetsplats 

o  ‖vi-känslan‖ försvinner 

o alla ska kunna allt 

o Hitta på ‖andras‖ op.salar 

De två översta punkterna går i varandra och under intervjuerna pratades det om att 

det beror på brister i förståelsen för helheten. Ett exempel är op.anmälan som både 

kan ses som kommunikation, mellan operatören och de ssk samt usk som ska arbeta 

under operationen, och en brist i förberedelse i steget innan op.start. En av grupperna 

talade om att arbetsplatsen är för stor och att den viktiga ‖vi-känslan‖ försvinner samt 

att det både eftersöks spetts- och breddkompetensen hos ssk:or och usk:or. I samband 

med att de pratade om för en stor arbetsplats påpekades det att det var svårt att nå 

ut med information och även ta del av information, detta har klassats som dålig 

kommunikation. De övriga tre grupperna talade om ‖vi-känslan‖ men använde 
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termerna ‖teamkänsla‖ och ‖teamarbete‖ istället och påpekade att det var väldigt 

viktigt att det fungerade mellan alla yrkeskategorier. En grupp nämner att relationen till 

operatörerna försämrades när fikarummet blev större och därmed blev gemensamt för 

flera sektioner. Intrycket, från observationerna, av att medarbetarna trivs förstärktes 

under intervjuerna då det talades gott om arbetskamrater och fördelen att arbeta med 

människor. Alla fyra grupper pratade dock om att de känner sig stressade, det talades 

om ‖piskan‖, ‖andan i halsen‖ och att det ‖jobbas som på ett löpandeband‖.  

5.2.1 Problemområden 

Områdena som rankades högst listas nedan där ordningen utgörs av svarsfrekvensen, 

flest svar högst upp.  

 Brist på op.ssk 

 Op-anmälan, ej korrekt ifyllda, brist i överlämningssystemet, felaktig information 

 Icke förberedda patienter, ej tagna prover, icke premedicinerad, ej pilad 

 Dålig kommunikation mellan yrkeskategorierna 

 Operatör ej på plats 

 Patient ej på plats 

 För stor arbetsplats 

 ”Alla” ska kunnas ”allt”, gå mellan sektionerna, spetskompetens och bredd i samma 

person 

 Att hitta på de övriga op.salarna, instrument och övriga saker till operation  

Nedan följer de övriga förbättringsområden som framkom under intervjuerna, utan 

inbördes ordning.  

 Receptionen, kaos på morgonen, svårt att veta vart man ska hämta patienten, 

snedprioritering då den bemannas av K-sektionen 

 Sterilcentralen, instrument på villovägar, öppettider 

 Låga löner 

 Långa avstånd under ombyggnationen, till förråd mm  

 Narkosläkare, svårt att räcka till på morgonen 

 Operatörernas tidspassning 

 Arbetsmiljön under ombyggnationen, inomhusluften, buller 

 Lära sig mycket nytt, nya direktiv, nya apparater 

 Pressade arbetsdagar 

 Informationskanaler, svårt att nå ut med info, ‖mailbombning‖, svårt att samla alla 

 Ny personal får ej ”grundtryggheten”, missar sammanhanget  

 Letande och sökande efter utrustning och personal 

 Otydliga riktlinjer, städning, klädsel, tilltal 

 Smutsiga patienter, basalhygien eftersatt 

 Operatörernas syn på verksamheten, ej fullständigt ifylld op.anmälan, sena till 

op.start, eftersatt delaktighet i sektionens verksamhet 

 Stelbent organisation, trögt vid förändringsarbete 

 De nya operationsborden, delar saknas och kunskapen om borden är dålig 

 Övertid, ej planerad  
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5.2.2 Förbättringsområden 

Områdena som rankades högst listas nedan där ordningen utgörs av svarsfrekvensen. 

 Uppdukningsrum 

 Pre.op area 

 Operatörerna på plats 

 Bytestiderna3, mer flyt, mer personal 

 Saker på ”sin” plats, i op.salarna, gemensam utrustning, standardisering 

 Parallellägga dukning och sövning4, som på Thorax (annan operationssektion) 

Nedan följer de övriga förbättringsområdena som framkom under intervjuerna, utan 

inbördes ordning.  

 Samarbete och teamkänsla 

 Tydlighet uppifrån, för att inte riskera patientsäkerheten 

 Op.bord, som ej behöver byggas om 

 Den lilla enheten, ‖vi-känsla‖ och ansvar 

 Saxning5, som de gör på Neuro, även saxning för personalen 

 Påfyllning och städning, av icke sjukvårdspersonal 

 Narkosläkare, enda uppgift att förbereda patient 

 Inskrivande läkare pilar patient 

I uppgiftspreciseringen, kapitel 1, resoneras det mer kring intervjuerna samt redogörelse 

för hur intervjuerna ligger till grund för det fortsatta arbetet med denna rapport.  

5.3 Avdelningens logistik 

Operationssektionen R har både internlogistik och externlogistik som påverkar andra 

delar av sjukhuset. Inom sektionen består logistiken av materiel-, instrument-, personal- 

och informationsflöden. Då sektionens uppdrag är att operera patienter kan 

patientflödet ses som huvudflödet och de övriga existerar i form av stödjande 

funktioner till patientflödet, se Figur 11 . 

 

                                                   
3 Den tid det tar från att föregående patient är färdigopererad till att nästa är klar för operation. 
4 Kärlkirurgi som tillhör K-sektionen och har ett uppdukningsrum i anslutning till två op.salar. Där dukar op.ssk 

upp op.instrumenten parallellt med att anestesin pågår i op.salen. 
5 Neuro - tillhör N-sektionen och när en operatör ska göra två operationer, då finns det två salar lediga. När 

det är en halvtimma kvar på operation nummer ett så tas nästa patient in på sal nummer två och anestesi 

plus övriga förberedelser görs klart. 
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Figur 11: De fyra flödena vid avdelning R. Källa: Egen 

Patientflödet är det centrala flödet, det som verksamheten bygger på.  

Personalflödet stödjer patientflödet, och sker på sektionen till största del utanför 

op.salarna. Vid hämtning av patient, utrustning eller materiell, vid förberedelser samt 

avveckling av operation och även vid överföring av information. Det sker även till viss 

del i korridorerna på sektionen utanför op.salarna där personalen har en servicefunktion 

till dem inne på sal. 

Material- och instrumentflödet är också ett stödjande flöde till patientflödet och består 

till mestadels av instrument som tillhör sektionen men även specialinstrument som 

kommer utifrån. Apparater, engångsartiklar, implantat och annan nödvändig utrustning 

för att genomförandet av säkra operationer tillhör också detta flöde. 

 Informationsflödet är grunden för de tre nyss beskriva flödena, information behövs för 

att flödena ska fungera. Vilken patient ska opereras, vilka instrument ska användas, 

vilken startid har operationen, vilka ur personalen ska medverka under operationen är 

frågor som bland annat måste vara besvarade för att de ovannämnda flödena ska 

fungera. Olika kanaler används för att informationen ska nå fram till rätt person i rätt tid: 

mun-till-mun, telefon, dokument, fax, och sökare.  

5.4 Kartläggning av personalens arbetsuppgifter 

Under hösten 2008 genomfördes en logistikundersökning på K-sektionen av 

civilingenjörsstudenter från den högsta årskursen. En kartläggning av 

operationspersonalens arbetsuppgifter gjordes bland annat då, se Figur 12. På denna, 

mer övergripande, nivå kan arbetsuppgifterna likställas med de som personalen vid R-

sektionen har. Under själva operationerna finns en stödgrupp i korridoren utanför 

salarna som servar personalen inne på sal, gruppen bastår av ssk och usk.   

Anestesisjuksköterskan (an.ssk) sköter sövning/narkos och bedövning innan och under 

operation samt ser till patientens välbefinnande under ingrepp till överlämnandet vid 

post.op. Inför operation förbereder sköterskan dessa uppgifter, journalläsning, 

framplockning av läkemedel och utrustning med mera.  
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Anestesiläkaren (A.L) assisterar an.ssk under anestesin. A.L har ofta flera patienter att 

övervaka och an.ssk att assistera parallellt, speciellt vid första operation då alla 

operationer ska starta näst intill samtidigt. 

Operationssjuksköterska (op.ssk) förbereder operation genom uppdukning av de sterila 

instrument som ska användas under operation. Det är även op.ssk som tvättar och klär 

patienten innan operation med assistens av usk. Under operationen assisterar op.ssk 

operatörerna med instrument, så kallad instrumentering. Op.ssk är tillsammans med 

operatörerna sterilklädda och då endast de som kan arbeta direkt i såret samt vidröra 

steril utrusning. Noggranna kontroller av antal instrument och annan op.utrustning, 

nålar, op.dukar med mera, utförs innan operation, innan såret sys ihop och efter avslut 

av op.ssk. Efter operation tar op.ssk hand om instrumenten och ser till att de 

transporteras till sterilcentralen för diskning och sterilisering.  

Undersköterskan (usk) assisterar både an.ssk och op.ssk i förberedelserna och 

förbereder även op.bordet, utrustar salen med nödvändiga apparater et cetera.  

Under operation assisterar usk de övriga yrkeskategorierna. Usk är inte sterilklädd och 

kan därmed ta i icke sterila saker som handtag till skåp för att hämta till exempel extra 

nål och tråd. Efter operation plockar usk bort utrustning och städar sal. I mån av tid 

hjälper även an.ssk och op.ssk till med städning och iordningställandet av sal. Vid 

avveckling av sal är även stödteamet som arbetar i korridoren behjälpliga. 

Operatörerna (O.L), de är oftast två under stora delar av operation, anländer till sal när 

patient är färdig för operation, genomför sedan operationen och avslutar med att sy 

ihop sår 

Kartläggningen gäller ett operationstillfälle och personalen har givetvis även andra 

arbetsuppgifter som utförs mellan operationerna så som beställning av material och 

utrustning, packning av artiklar till operationer, inventering av material och övriga 

uppgifter som tillhör det dagliga underhållet av sektionen och dess verksamhet.  
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Figur 12: Karta över personalens arbetsuppgifter vid ett operationstillfälle. Källa: Elevarbete (2008) 
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5.5 Det dagliga operationsprogrammet 

Sektionens båda delar, Ortopeden och HPK, schemalägger det dagliga 

operationsprogrammet (op.programmet) separat hos respektive sektionsdel. 

Op.programmet är den turordning som patienterna ska opereras i som bygger på 

startider, det klockslag som operationen ska starta. I det huvudsakliga flödet, 

patientflödet, sker större och mindre avbrott (förseningar) som sker på grund av orsaker 

i material-, personal- eller informationsflödet inne på sektionen eller utanför sektionen. 

Personalen lägger stor vikt vid att komma igång i tid på morgonen och under fyra 

veckor, hösten 2008, noterades tiderna för när de olika momenten innan operation var 

klara. I bilaga 8 återfinns formuläret för tidsregistreringen. Endast första operationens 

moment, för dagen, registrerades. Undersökningen planerades och genomfördes av 

sektionens personal vid Ortopeden och därmed var läkarna, operatörna och 

narkosläkarna, ovetande om tidsregistreringen. I bilaga 2 återfinns resultatet av 

tidsregistrering. 

 
Diagram 1: Genomsnittliga förseningar per sal vid dagens första operation. Källa Egen 

Diagrammet ovan visar genomsnittlig förseningen under fyra veckor per op.sal vid 

respektive moment fram till op.start. De utvalda momenten eller avstämningspunkter 

som registrerats togs fram av personal från Ortopeden och undersökningen ägde 

endast rum hos dem. Tiderna som visas är ackumulerade och jämförs med 

referenstider. Patientens ankomst till receptionen är i snitt fyra minuter efter tidsplanen 

och förseningen byggs på ytterligare innan patienten är redo att hämtas till operation. 

Vid momentet operationssal dukad ser det ut som om tid hämtas igen och förklaringen 

till det är att salen oftast är dukad långt innan patienten ska in på sal. Tiden som 

registrerats vid momentet var ibland någon timma innan referenstiden och drar då ner 

genomsnittstiden för färdigställandet av dukningen. Oftast är det bara en narkosläkare 

på fyra salar som troligen bidrar till förseningarna i momentet narkosläkare på plats. 

Sedan sker en gradvis och stadig ökning av försening för varje moment. Det går att 
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notera att operatörerna är i snitt drygt 10 minuter sena men ändå där före patienten är 

klar för operation. När väl alla är på plats och patienten är klar för operation byggs 

ändå förseningen på ytterligare och operationsstarten förskjuts totalt 18 minuter i snitt 

per sal och dag.  

HPK har också problem med förseningar i op.programmet och de gjorde en annan typ 

av undersökning för att belysa problemet. Under 2007 genomfördes Projekt Bytestider 

som hade till syfte att mäta bytestiderna på sal, den tid det tar från att patient nummer 

etts operation är avlutad till att patient nummer två är klar för operation. En del av 

undersökningen var att ta reda på vad förseningar i det dagliga op.programmet kan 

beror på. Undersökningen pågick under en månad där hålltider för samtliga patienter 

registrerades i ett för ändamålet anpassat protokoll. Tidsangivelser angavs med timmar 

och minuter och orsak till eventuella förseningar noteras. Ålder, diagnos, ingrepp och 

övrigt av vikt antecknas även. De anledningar till fördröjning som angavs var (antal 

störningar anges inom parantes): 

 Väntan på operatör > 20 min (6) 

 Personalbrist i korridor (6) 

 Bristande op.anmälan (6) 

 Patienten inte nedkommen från avdelningen (4) 

 Byte av anestesiform (4) 

 Strul med infarter etc. (3) 

 Bristande preoperativ provtagning (3) 

 Lunchuppehåll på operatörs begäran (3) 

 Byte av turordning inom operationsprogrammet (3) 

 Patient anlände sent till sjukhuset (2) 

 Väntan på op.personal, inga avlösare > 30 min (2) 

 Inte förberett på salen (2) 

 Väntar på narkosläkare (2) 

 Salen inte förberedd för barnsövning (2) 

 Svår uppläggning pga. skör patient (1) 

 Svårt att intubera > 30 min (1) 

 Försening pga. icke premedicinerat barn (1) 
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6 Uppgiftsprecisering 

 

I detta kapitelpresenteras uppgiften genom en kortare inblick i 

begreppet logistik, för att förtydliga ur vilket perspektiv denna 

undersökning utgår ifrån, vilka grunder och synsätt som sätter 

ramarna till uppgiften. Vidare övergår det i en diskussion runt 

rapportens nulägesanalys och avslutas med att uppgiften för 

kommande arbete presenteras tillsammans med en analysmodell 

som syftar till att besvara frågeställningarna. 
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6.1 Logistik  

Logistik handlar om strategisk styrning av material- och informationsflöden för att 

uppnå kundnöjdhet till låg totalkostnad (Christopher 2005). Där ligger fokus inte bara 

på att göra saker rätt utan i ännu högre grad på att göra rätt saker. Här handlar det 

mycket om att göra strukturförändringar som leder till att det arbetas på ett nytt och 

bättre sätt. Inom logistiken är det viktigt med helheten, att varje del i kedjan inte bara 

försöker uppfylla sina egna mål utan ser till hela flödets bästa samt överskrida 

organisatoriska gränser och funktioner. Det handlar både om att skapa effektiva 

processer och effektiva funktioner. Logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa 

lönsamhet för många företag (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004). 

Logistikarbetet i ett företag kan delas in i tre delar, där det finns en inbördes hierarki, se 

Figur 13. I översta nivån, den strategiska, skapas inriktning och ramar för verksamheten i 

helhet, som exempelvis visioner och mål. I taktiska nivån, andra delen, sker specificering 

av verksamheten, samspel med leverantörer och kunder. Här ska planer läggas för hur 

de taktiska direktiven ska uppnås. I understa nivån, den operativa, ligger fokus vid 

produktionsstyrning och kontroll. Här utförs det praktiska arbetet och konkreta förslag 

på hur direktiven från nivåerna över ska kunna mötas utarbetas.  

 

Figur 13 Illustration av olika logistiska nivåer. Källa: Egen med inspiration från Lewis et al (1997) 

Denna undersökning fokuserar på det operativa arbetet, den understa nivån i 

pyramiden, då både observationerna, intervjuerna och även de tidigare 

undersökningarna som redovisats har skett på just den nivån. Ombyggnationen av 

sektionen ligger till största del fortfarande i de två översta delarna i pyramiden men 

kommer givetvis att beröra den operativa nivån med tiden. Enligt Bruzelius och Skärvad 

(2004) är det lättare att genomföra förändringar när det inträffar en brytpunkt i 

verksamheten, som till exempel en ombyggnation. Renoveringen på sektionen är 

däremot ingen distinkt brytpunkt då den beräknas hålla på i fyra år men ger ändå R-

sektionen och hela operationsavdelningen ett tillfälle att förändra verksamheten och 

tillmötesgå de krav om effektivisering som ställs. 

6.2 Fortsatt arbete 

I kapitel 0, Nulägesanalys, redogjordes bland annat intryck från sektionen under 

observationerna, sammanfattning av intervjuerna med personalen och två tidigare 

undersökningar som gjorts på sektionen, tidsregistreringen på ortopeden och orsaker till 
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förseningar på HPK av och med personalen själva. Dessa tre delar av empiri 

sammanfattas nedan för att skapa en bild av kommande inriktning på arbetet med 

denna logistiska undersökning. De båda tidigare undersökningarna redovisas i kapitel 

5.5. 

 

Observationer 

 Förseningar i op.programmet 

 Eftersatt ordning och reda, speciellt utanför sal 

 Skillnader i arbetsätt på sal och utanför sal 

 Brister i informationsflödet 

 Förbättringsförslag från personal fastnar  

Intervjuer 

 Brist på op.ssk 

 Dålig kommunikation mellan yrkeskategorierna 

 Brister i stegen innan operation 

 För stor arbetsplats 

 Förbättringsförslag på effektivisering 

Det dagliga arbetet vid respektive del liknar varandra och personalen är gemensam 

varför generella uppfattningar om hela sektionens verksamhet kan dras. 

Tidigare undersökningar 

 Förseningar i alla moment som föregår op.start 

 Orsaker till förseningar, se Diagram 2 

 Förseningar kan påverkas av personalen genom ändrat arbetsätt 

Diagram 2 visar fördelningen över förseningar där orsakerna har summerats till tre 

kategorier; Koordination, personalbrist samt patient. I bilaga 5 återfinns hur 

uppdelningen gjorts. Förseningar som orsakats av väntan på personal eller moment 

som skulle ha utförts i föregående led och blivit uppskjutna av någon anledning 

återfinns under koordination. De förseningar som orsakats av personalbrist har bildat en 

grupp. Här ingår inte väntan på operatör eller narkosläkare då det antecknats att 

dessa förseningar beror på andra företeelser som då ingår under koordination. Då 

patientens fysiska tillstånd orsakat förseningen återfinns den delen under patient. 

 
Diagram 2: Orsaker till förseningar. Källa: Egen 
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Sammanfattningsvis är det värt att notera att alla problem som har direkt koppling till 

operationsprocessen inträffar innan patienten kommer in på sal. Barratt (2004) ser att 

flertalet företag har dålig kontroll på sina processer, sin kommunikation och sin interna 

koordination. Saknas förståelse för hur processerna ser ut är det näst intill omöjligt att 

förbättra dem. Crowston & Malone (1994) definierar koordination som hanteringen av 

beroendet mellan aktiviteter. Via observationerna och intervjuer, samt undersökningen 

‖projekt bytestider‖ kan kommunikation och koordination lyftas fram som 

gemensamma nämnare som det även finns ett intresse av att studera vidare ur ett 

logistiskt perspektiv. Att koordinera patient-, personal-, material- och informationsflödet 

är i denna undersökning att hantera beroenden mellan aktiviteter som påverkar eller 

påverkas av dessa flöden.  

Förutom kommunikation och koordination återfinns även en grupp av problem som i 

denna undersökning kommer att klassas som arbetsmiljöproblem, så som låga löner 

och arbetsmiljön under ombyggnationen. Nedan har ett försök gjorts till att kategorisera 
de olika punkterna som framkom under Problemområden, kapitel 5.2.1.
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Kommunikation Koordination Arbetsmiljöfrågor 

Op.anmälan Icke förberedda patienter Brist på op.ssk 

Dålig kommunikation Operatör ej på plats ”Alla” ska kunnas ”allt 

Receptionen Patient ej på plats 
Att hitta på de övriga 

op.salarna 

Sterilcentralen För stor arbetsplats Låga löner 

Stelbent organisation Operatörernas tidspassning 
Långa avstånd under 

ombyggnationen 

Informationskanaler 
Operatörernas syn på 

verksamheten 

Arbetsmiljön under 

ombyggnationen 

Löpande, letande, sökande Narkosläkare Lära sig mycket nytt 

Otydliga riktlinjer  Pressade arbetsdagar 

Icke pilad patient  
Ny personal får ej 

”grundtryggheten 

  Smutsiga patienter 

  De nya operationsborden 

  Övertid 

Tabell 1: Kategorisering av de problem som uppkommit. Källa: Egen 

När undersökningen om starttider studerades noterades att icke pilad patient var 

angiven som orsak till flera förseningar. Under intervjuerna nämndes detta och under 

observationerna uppfattades det också. Därför lyfts icke pilad patient ut ur icke 

förberedd patient och bildar en punkt. Till skillnad från till exempel icke premedicinerad 

patient som återfinns under icke förberedd patient är pilningen en form av 

kommunikation. Operatören meddelar var operationen ska genomföras.  

Klassificeringen är ingen vetenskap utan bara ett stöd för fortsatt arbete. Att gränserna 

är diffusa ses då kommunikationen på sektionen används i syfte att koordinera. Som vid 

pilning av patient eller op.anmälan, som är en form av kommunikation som leder till att 

verksamheten koordineras. Detsamma gäller problemen som klassats som 

arbetsmiljöfrågor. Vissa skulle kunna härledas till kommunikations- eller 

koordinationsproblem, till exempel i att op.anmälan är otillräckligt ifylld som i sin tur 

leder till frustration, förvirring samt förseningar och slutar i att arbetsdagen upplevs som 

pressad. Eller att det är svårt att hitta på andra sektioner, som skulle kunna vara ett 

koordinationsproblem där kommunikationen om standardisering av utrusning på 

salarna är eftersatt, men i denna undersökning klass det som ett arbetsmiljöproblem. I 

Figur 14 understryks att de tre områdena går in i varandra och att gråzoner finns, att ett 

problem kan bottna i ett eller flera områden. 
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Figur 14 Kommunikation, koordination och arbetsmiljö existerar i gränslandet till varandra. Källa: egen 

De upplevda problemen har ibland en specifik bakomliggande orsaker men orsaken 

kan även vara gemensamma för flera problem. Genom att analysera problemen går 

det att finna orsakerna som sedan kan motverkas.  

Vid nästan all verksamhet återfinns någon form av samordning som styr arbetet och 

arbetarna mot samma mål. Hvolby et al (2004) hävdar att när för situationen olämplig 

styrform används blir följden brister i koordinationen, som anses vara en form av 

slöserier. Womack och Jones (2003) definierar slöseri som något som kräver resurser men 

inte skapar värde. Slöserier kan vara väntan, onödiga transporter eller överarbete, som 

exempelvis dubbelarbete (Petersson et al, 2008). Dessa typer av slöseri kan alltså se som 

konsekvenser av dålig koordination. Hvolby et al (2004) understryker att det inte 

behöver handla om att det är för låg grad av koordination utan kan bero på för hög 

grad eller fel typ av koordination. Den allmänna trenden inom sjukvården och R-

sektionens intresse för Lean production (Lean) påverkar valet av teori. En av 

grundstenarna i Lean är att driva ut slöseri menar bland annat Petersson et al (2008). 

Exempel på slöseri som kan återfinnas på sektionen är att personalen söker, letar och 

går långa sträckor eller när instrument från sterilcentralen är på villovägar. Figur 15 visar 

delarna kommunikation, koordination och Lean. Genom fördjupning i dessa tre 

teoriområden hoppas författaren finna orsaker till de upplevda problemen och även 

källorna till orsakerna som leder till förseningar i den dagliga operationsplanen. Genom 

inspiration från andra operationsavdelningars förändringsarbete och överföring av 

teorier till sektionens verksamhet kan förslag på hur logistiken kan förbättras erhållas. 

Lösningarna ska, enligt syftet, leda till ökad knivtid per tidsenhet. Fokus ligger, som 

nämnts tidigare, på den operativa nivån. Även viss fördjupning i vilka problem och 

orsaker som kan lösas med det planerade införandet av en pre.op area kommer att 

utredas.  

Kommunikation

ArbetsmiljöKoordination



UPPGIFTSPRECISERING 
 

45 
 

 

Figur 15 De delar som kommer att studeras vidare för att finna orsakerna till de upplevda problemen. Källa: 

egen 

6.3 Analysmodell 

I denna undersökning används begreppet samordning med innehållet; Kommunikation 

som har till syfte att koordinera verksamheten i nuet eller via möten mellan personalen 

till syfte att öka effektiviteten. Personalen inkluderar alla verksamma yrkeskategorier vid 

R-sektionen. I analyskapitlet kommer verksamheten att analyseras efter analysmodellen 

i Figur 16. Avsikten är att svara på frågorna i ordning; Vad ska samordnas? Varför 

samordna? Hur ska samordningen ske? 

 

Figur 16 Analysmodell. Källa: Egen 

  

Kommunikation

Koordination

Lean

Vad Varför Hur SAMORDNA 
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7 Teoretisk referensram 

 

I kapitlet presenteras den teoretiska referensram som denna 

undersökning bygger på. En referensram tas fram för att 

undersökningen och dess resultat ska vara väl underbyggt med 

relevanta teorier.  Inledningsvis redovisas teorier kring koordination 

följt av kommunikation och avslutningsvis återfinns teorier kring 

Lean Production.  

  



TEORETISK REFERENSRAM 
 

48 
 

7.1 Koordination 

Koordination rör materialflöde såväl som informationsflöde och ställer krav på hur en 

organisation är utformad (Christopher, 2005). Ett närbesläktat begrepp till koordination 

är integration och Romano (2003) beskriver att grunderna i Supply Chain Management 

är flödeskoordination och organisatorisk integration. Det är genom flödeskoordination 

som en verkligt effektiv försörjningskedja kan uppnås. Integration däremot syftar till att 

bryta ner gränser mellan avdelningar och organisationer för att integrera arbetet i 

dessa (Romano, 2003). Christopher (2005) menar att integration i försörjningskedjan kan 

uppnås genom koordination och Romanos (2003) utrycker det genom att integration 

kan uppnås via koordination i flödena genom olika avdelningar.  

7.1.1 Organisation 

Christopher (2005) påpekar att koordination ställer krav på organisationens utformning 

då varje funktion tenderar till att optimera sin egen verksamhet. Bruzelius & Skärvad 

(2004) beskriver olika organisationsformer där det gemensamma är avsikten om hur 

organisationen avgränsas mot sin omvärld och att formen ska främja effektivitet och 

mål. Avbildningen av en organisation kan ske genom ett organisationsschema som i 

princip visar: 

 

 Den formella organisationen, på det sätt vilket organisationen är tänkt att 

fungera 

 Det sätt på vilket fördelningen av arbetsuppgifter och arbetsprocesser har gjorts 

 Det sätt på vilket ansvar- och befogenhetsfördelningen har gjorts 

 Antalet beslutsnivåer 

 De formella informations- och ordervägarna  

(Bruzelius & Skärvad, 2004) 

Figur 17: Exempel på organisationsschema. Källa: Egen 

Det finns ett antal sätt att dela in organisationen i, för att gruppera och därigenom 

organisera organisationen och nå en organisationsform. Frågan som ska besvaras är 

vad ska ingå i lådorna på pappret när ett organisationsschema ritas upp? Det finns sex 

stycken baser för denna gruppering (Mintzberg, 1983). 

 Gruppering genom kunskap och förmåga. Här grupperas medarbetarna genom 

speciella kunskaper och förmågor som de tillför arbetsplatsen. 

 Gruppering genom arbetsprocess och funktion. Enheter formas här genom 

processer eller aktiviteter som utförs av medarbetarna. 

VD

Marknad Produktion PR

Ekonomi
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 Gruppering genom tid. Här grupperas medarbetarna genom när, i tiden, de 

utför arbetet. 

 Gruppering genom output. Här formas grupperna på basen av vad som 

produceras, vilka produkter, eller den servicen som ges. 

 Gruppering genom kunder. Enheterna formas utefter att bemöta olika typer av 

kunder. 

 Gruppering efter plats. Gruppering genom olika geografiska platser där 

organisationen är verksam. 

(Mintzberg, 1983) 

7.1.2 Integration 

En definition av integration är sammanställning av sinsemellan olika delar till en mer 

komplex helhet, där tyngden vilar på helheten (Bruzelius & Skärvad, 2004). I en 

organisation är det viktigt att verksamheten i enheterna integreras och konflikter löses 

så att organisationen på ett effektivt sätt når sina övergripande mål. Integration mellan 

avdelningar och funktioner inom organisationen måste vara det första steget mot 

förbättring av material och informationsflöde (Lewis et al 1996).  

Att mobilisera organisationens medarbetare och stimulera dem genom beslut och 

handling är en av ledarskapets väsentligaste uppgifter (Bruzelius, Skärvad, 2004). Supply 

Chain Management, SCM, är ett koncept för att se över de logistiska funktionerna ur ett 

helhetsperspektiv, där hela organisationen, leverantörer och kunder ingår. Det är alltså 

ett vidare begrepp än logistik. Enligt Romano (2003) karaktäriseras SCM av 

nyckelmekanismerna koordination och integration. Ledningsarbete är en viktig del i 

SCM för att nå det samarbete och den koordination som krävs för att fokusera på 

helheten i stället för att optimera var del för sig, ‖att helheten kan bli bättre än summan 

av alla delar‖ (Christopher, 2005). Detta kan ske genom att materialflödeskedjan 

betraktas som en enhet, där lager, administrativa murar och vattentäta skott mellan 

avdelningarna förebyggs. Samma styrprinciper i organisationens delar samt långsiktig 

planering och förebyggande beteende gäller vid arbete med SCM. Strategiskt 

beslutsfattande är en förutsättning för detta och ledningsarbetet har där en 

betydelsefull roll (Stahre, TETS27, 2008). Vad det gäller sammarbetet i SCM mellan olika 

instanser och avdelningar är engagemanget från högre ledning viktigt för utvecklingen. 

Där ledningen är inblandad och mer involverad i samabetsfrågorna är utbytet av 

information högre och delaktigheten vid operationell planering av försörjningskjedjan 

likaså. En anledning till detta kan vara att ledningens inblandning belyser vikten av 

samarbete och lyfter frågan till en högre nivå där den får mer auktoritet och tyngd i sig. 

Ledningen måste förstå vad samarbetet betyder och innebär samt ha en aktiv roll och 

vara involverade (Sandberg, 2007). 

SCM innefattar tre nära relaterade element, där det första består av vilka medlemarna 

i försörjningskedjan som sammanlänkning av processer ska ske med. Den andra består 

av vilka processer som ska sammanlänkas. Det tredje elementet av hur dessa processer 

ska styras och samordnas i försörjningskedjan. Vid styrning och samordning har, som 

nämts tidigare, ledningens instats en viktig roll (Lambert & Cooper, 2000). Figur 18 visar 

nio stycken komponenter som ledningen bör beakta för att lyckas med SCM. Nästa del 

betraktar styrning och samordning djupare genom internkoordination. 
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Figur 18 Supply Chain Management: grundläggande komponenter för ledningens arbete. Källa: Lambert & 

Cooper (2000) 

7.1.3 Internkoordination 

Genom samordning och styrning kan verksamheter koordineras. För att kunna veta hur 

de ska styras måste det finnas insikt om hur olika arbetsuppgifter och aktiviteter i en 

organisation hänger ihop, det vill säga hur de är beroende av varandra. (Bruzelius, 

Skärvad, 2004) 

Delat beroende har lägst beroendegrad och finns i organisationer där enskilda delar 

kan verka helt fritt utan att omedelbart påverka andra delar i organisationen. Här 

utvecklar ledningen standardiserade regler för enheternas agerande. (Thompson, 1967)  

Seriekopplade beroende betyder att en aktivitet föregår en annan eller att den följer 

på en tidigare och är beroende av denna. Om det finns ett seriekopplat beroende 

måste verksamheten planeras. Momentet innan måste vara avslutat för att nästa 

moment ska kunna påbörjas, då krävs en signal som bekräftar att påföljande moment 

kan starta. (Thompson, 1967) 

Ömsesidigt beroende är det mest komplicerade beroendeförhållandet av alla. Här är 

alla berörda enheter beroende av varandra och förändringar i en enhet påverkar 

således verksamheten i de övriga. Organisationsformen måste här ge utrymme för stor 

flexibilitet (Thompson, 1967). 

Generellt gäller att ju större beroendet är mellan enheterna, desto högre grad av 

samordning behövs (Thompson, 1967). Olika sätt att hantera beroenden kallas för 

koordinationsmekanismer och sammanfattas i Tabell 2, enligt definition av Thompson 

(1992).  

 

Tabell 2: Koordinationsmekanismer vid olika typer av beroende. Källa: Inspirerad av Thompson (1992) 

Fysisk & Teknisk

• Planering- och kontrollmetoder

• Arbetsflöde/aktivitetsstruktur

• Organisationsstruktur

• Struktur i kommunikation och 
informationsflöde

• Produktflöde

Ledning & Beteende

• Ledarskaps utövning

• Makt- och ledarskapsstrukturer

• Risk- och belöningssystem

• Kultur och attityder

Typ av beroende: 

Koordinations- 

mekanismer: 
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I nämnd ordning (delat-, serie-, ömsesidigtberoende) ställer de tillhörande 

koordinationsmekanismerna högre och högre krav på kommunikation och 

beslutsfattande, de kräver alltså olika mycket resurser. Vid användning av regler ska de 

vara inbördes förenliga samt att de situationer där de tillämpas är relativt oföränderliga, 

återkommande och tillräckligt få för att kunna regleras. Planering anses vara en bra 

koordinationsmekanism vid serieberoende och innebär att det upprättas någon form 

av schema för det beroende enheterna. Vid ett ömsesidigt beroende ses ömsesidig 

anpassning vara en lämplig koordinationsmekanism. Detta innebär att ny information 

överförs under verksamhetens gång (Thompson 1992).  

Glouberman & Mintzberg (2001) redogör sex stycken grundläggande sätt att styra och 

samordna arbetet som kan jämföras med de nyss nämnda som Thompson (1992) 

definierar som kommunikationsmekanismer.  

 Standardisering av:  

 arbetsprocesser 

 output 

 kunskaper och färdigheter 

 normer  

 Direktstyrning 

 Ömsesidig anpassning 

 

Standardisering av arbetsprocesser innebär att det i förväg är fastställt hur en 

arbetsuppgift ska skall lösas. Koordinationen sker då i själva utformandet av 

arbetsutförandet. (Glouberman, Mintzberg, 2001) 

Standardisering av output sker via att ett resultatkrav specificeras istället för själva sättet 

att uppnå resultatet. Denna styrform kallas ofta för målstyrning. (Glouberman, 

Mintzberg, 2001) 

Standardisering av kunskap och färdigheter innebär att medarbetare som skall utföra 

en viss uppgift i förväg givits kunskap och färdigheter att utföra uppgiften. Medarbetare 

som måste samverka för att genomföra en uppgift ges gemensam och/eller 

kompletterande kunskap och färdigheter. (Glouberman, Mintzberg, 2001) 

Standardisering av normer är samordning och styrning via ett gemensamt normsystem. 

Genom medarbetarnas gemensamma värderingar och förvissning arbetar och 

organiseras de mot samma mål. (Glouberman, Mintzberg, 2001) 

 Ömsesidig anpassning sker genom direkt och ömsesidig kommunikation. Två eller flera 

medarbetare samordnar, ofta på ett informellt sätt. (Glouberman, Mintzberg, 2001) 

Direktstyrning sker genom att någon som inte är operativ är ansvarig för samordningen, 

till exempel en chef eller ledare. Ledaren styr och samordnar genom order och 

instruktioner (Glouberman, Mintzberg, 2001) 

Precis som Thompson (1992) beskriver Glouberman och Mintzberg behovet av ökad 

kommunikation mellan de olika styrformerna enligt Figur 19. 
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Ömsesidig anpassning 

Direktstyrning Ökad kommunikation 

Standardisering 

Figur 19 Kommunikationen ökar från standardiserad till ömsesidig anpassning vid samordning och styrning. 

Källa: Egen 

Val av styrform sker med hjälp av analys av organisationens affärsidé, vilken typ av 

arbetsuppgift eller process som skall styras, vilken typ av teknologi uppgiften eller 

processen utnyttjar samt medarbetarna och det sociala systemet. Styrformen måste 

stämma överens med dessa faktorer för att fungera (Bruzelius, Skärvad, 2004). 

Mintzberg (1983) gör gällande att när en grupp blir större, fler antal personer, krävs en 

högre grad av direkt ledning istället för ömsesidig anpassning. Vid enkla och 

rutinmässiga uppgifter kan processen standardiseras och blir det mer avancerade 

uppgifter kan det vara fördelaktigt att istället standardisera det önskade resultatet eller 

arbetskraften för att erhålla en större flexibilitet. De flesta organisationer använder sig av 

alla sex samordningsmekanismer, men många tenderar till att favorisera en eller några i 

det operativa arbetet. Glouberman & Mintzberg (2001) tror att sjukhussystemen bygger 

på standardisering av kunskap och färdigheter i vårdens yttersta spets, som vid 

operation av en akut patient. Ofta faller detta och två andra mekanismer måste 

komplettera: ömsesidig anpassning och standardisering av normer, det vill säga 

informations kommunikation in lindat i en stark kultur. Här tror Glouberman och 

Mintzberg (2001) att integration kommer att behövas.  

Van de Ven et al (1976) gör en uppdelning i hur koordinationen sker genom att titta på 

om den sker personligt, opersonligt eller i grupp. Definitionen av personlig koordination 

är att det finns vertikala och horisontella kanaler. En vertikal kanal kan vara 

verksamhetschef och sköterska på sektionen medan en horisontell kan vara någon 

form av integrator mellan olika funktioner eller bara två personer som kommunicerar 

med varandra i korridoren. Opersonlig koordination kan ske genom 

koordinationsmekanismerna regler, planer och scheman. Hit hör också standardiserade 

system för information och kommunikation. Koordination i grupp sker genom olika 

former av möten. I vilken form eller former, personlig, opersonlig eller grupp, 

koordinationen bör ske i beror på tre olika faktorer; osäkerhet i uppgiften, beroende i 

uppgiften och antal inblandade personer. Med osäkerhet avses uppgiftens 

svårighetsgrad samt dess variation. Vid utförandet av en uppgift som sker på samma 

sätt många gånger är variationen låg vilket ger en lägre osäkerhet. Är uppgiften 

däremot komplex och det även är svårt att förutse hur den kan genomföras har den en 

hög svårighetsgrad vilket ger en ökad osäkerhet. En stor osäkerhet ger ett mindre 

behov av opersonlig koordination och personlig hierarkisk koordination men däremot 

ett mycket större behov av koordination i grupp. När det gäller antal personer ses 

behovet av opersonlig koordination öka ju fler personer som är inblandade. Graden av 

beroende påverkar genom att vid en ökning av beroende ökar behovet av personlig 

koordination och koordination i grupp. I Tabell 3 visas lämplighet av koordinationsform 

vid ökning av de tre faktorerna osäkerhet, antal inblandade och grad av 

beroende. (Van de Ven et al. 1976) 
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Tabell 3: Hur hög osäkerhet, högt antal inblandande och hög grad av beroende påverkar behovet av olika 

former av koordination. Källa: Inspirerad från Van De Ven et al (1976) 

7.1.4 Samordning och styrning inom sjukvården 

Samordning med hjälp av standardisering av kunskaper och färdigheter är källan till 

styrkan likväl som till svagheten i sjukvårdssystemet hävdar Glouberman & Mintzberg 

(2001). Det är sällan nödvändigt med diskussioner i operationsrummet, vilket som ses 

som styrkan. Svagheten är det felaktiga användandet av, den allt för lätt nyttjade 

samordningsmekanismen, standardisering av kunskaper och färdigheter. Tyvärr blir det 

vanebildande, formas av vanan. Aktiviteter sorteras in i olika kategorier och antas bli 

samordnade genom förmågan av vad alla förväntas veta om alla andras arbete. 

Antaganden som leder till alla möjliga olika typer av missförstånd, dubbelarbete och 

misstag. Det baseras på vad som är antaget att vara identifierade och isolerade sfärer 

av expertis. Detta är snarare en automatisk samordning, om alla gör precis det som 

förväntas av dem kommer systemet fungera, men allt för ofta faller det för att problem 

uppkommer som inte kan förutses. Det som saknas är en enhetligt stark företagskultur. 

Kliniker bör ses som nätverk av samarbetande specialister och inte som skilda 

expertområden. Det existerar ett skikt mellan läkarna och övrig personal, det bildas 

isolerade grupper med expertis som grund, som exempelvis mellan yrkeskategorierna 

läkare och sjuksköterskor. (Glouberman, Mintzberg, 2001)  

På sjukhus är det ofta ingen som är formellt ansvarig för samordningen av 

yrkeskategorier runt patienten. Sjuksköterskorna är de som kommer närmast att 

påverka. De kommer dock ofta i kläm mellan läkarna som yrkar på ansvar för patienten 

trots deras frånvaro och ledningen som yrkar på ansvar för kontrollen trots avståndet. 

Båda vänder sig ändå till sjuksköterskorna för samordning och administration. 

(Glouberman, Mintzberg, 2001)   

Sjukhus är typiska exempel på den professionella byråkratin där den operativa kärnan 

är den viktigaste och grundläggande delen. Det är i den operativa kärnan som 

verksamhetsprocesserna utförs vilket understryker att det är de professionella 

medarbetarna som planerar, styr, genomför och kontrollerar sitt eget arbete utan större 

direkt inblandning från övriga delar i organisationen. Det är alltså de professionella 

medarbetarna som ska planera och styra tillsammans. Det gäller sitt eget arbete men 

säger inget om styrningen av helheten och enheter som påverkar den egna 

verksamheten (Hatch, 1997). Ansvarsfulla människor inom medicin och vård behöver bli 

stöttade och uppmuntrade av ett ledarskap som förstår deras jobb. Alla är där för att 

serva patienten och det sker bäst när personer samarbetar i en kultur av ömsesidig 

respekt (Glouberman, Mintzberg, 2001). 

Personlig 
Koordination 

↓

↑

↑

Opersonlig 
Koordination

↓

↑

→

Koordination 
i Grupp

↑

→

↑

Stor osäkerhet ger 

Stort antal inblandade ger 

Hög grad av beroende ger 
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7.2 Kommunikation 

Kommunikation handlar om att sprida och dela kunskap med andra och uppstår när 

sändaren och mottagaren skickar information mellan varandra (Tonnquist, 2006). När vi 

kommunicerar samordnar vi aktiviteter, skapar en gemensam förståelse och får 

därmed förutsättningar att arbeta mot gemensamma mål (Heide et al 2005). För att 

kunna kommunicera bra krävs det att alla håller sig till samma regler och normer. Dessa 

regler och normer är oftast osynliga, de finns bara där, men när någon bryter dem 

upptäcks det genast och irritation uppstår (Dahlkwist, 2004). Ett sätt att beskriva 

kommunikationsprocessen är genom Harold Lasswells modell, se Figur 20, där en 

avsändare riktar ett budskap uttryckt i en kommunikationsform, via ett medium till en 

mottagare med en viss effekt. Effekten är kommunikations syfte. Budskapet som ska 

leda till effekt måste formuleras och utformas så att mottagaren kan tolka det på det 

sätt som avses. Det är detta som kallas för kodning respektive avkodning i figuren. Om 

denna process inte fungerar kan missförstånd uppstå. Återkopplingen är avsändarens 

kvitto på att sändningen lyckades. Ibland hindrar störningar sändningen att uppnå 

önskat syfte. Om mottagaren är upptagen eller fokuserad på något annat är det svårt 

att nå fram och därför gäller det att välja rätt tidpunkt att kommunicera (Tonnquist, 

2006). 

  

 
Figur 20 Lasswells kommunikationsmodell. Källa: Tonnquist (2006) 

7.2.1 Dialog 

Dialog är en form av kommunikation men har en mer specifik definition. Till skillnad från 

allmän kommunikation är dialog förknippat med delaktighet och skapandet av 

betydelse. Det handlar om att omvandla information där det gemensamt skapas 

betydelse, utnyttja olika erfarenheter och kunskaper för att komma fram till ny och 

djupare form av förståelse. Dialogen bygger vidare på att alla deltagare har möjlighet 

att delta på lika villkor, att alla fritt kan säga sin mening och därigenom forma sin åsikt. 

Den goda lösningen är i centrum vid dialog och ny förståelse och insikt skapas. Vid 

dialog mellan chef - medarbetare kan inneboende maktförhållande i viss mån försvåra 

dialogen där alla lyssnar på alla och delge erfarenheter. ( Heide et al, 2005) 

7.2.2 Internkommunikation 

Genom kommunikation kan medarbetarna överblicka och få en helhetssyn på 

organisationen. I en organisation kan kommunikation delas in olika typer av 
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internkommunikation. Nedan pressenteras en uppdelning som utgår från Richmond & 

McCroskey (2001) 

  Den informativa funktionen ser till att medarbetarna har nödvändig information 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

 Den regulativa funktionen handlar om kommunikation om regler, policy, normer 

och värderingar, det som styr tänkandet och handlandet i organisationen.  

 Integrationsfunktionen är kommunikation som fokuserar på koordinering av 

uppgiften, arbetsledning, gruppkoordinering eller att få medlemmar att arbeta 

mot samma mål. 

 Ledningsfunktionen innebär kommunikation med fokus på att få medarbetarna 

att göra det som krävs för att nå målen, att lära känna personalen och att skapa 

goda relationer med dem. 

 Den övertalande funktionen är en följd av ledningsfunktionen, när chefer 

försöker övertala och påverka medarbetarna att göra något särskilt. 

 Socialiseringsfunktionen avgör om en individ överlever eller inte i organisationen. 

Det handlar om att bli en integrerad del i de kommunikationsnätverk som 

existerar och lära sig de informella normer som existerar. 

( Heide et al, 2005) 

7.2.3 Medarbetare och team 

Medarbetarna på R-sektionen utför det dagliga arbetet inne på sal i grupp men även 

utanför arbetar de mer eller mindre tillsammans. Bruzelius & Skärvad (2004) definierar en 

grupp som en eller flera medarbetare där ett beroende finns. Vid arbete i grupp är det 

viktigt att lära känna varandras personlighetsdrag, behov och sätt att reagera. Det 

skapar en känsla av samhörighet och Vi-känsla samt att det då blir lättare att mötas, 

visa varandra respekt och öppenhet. Där kan medarbetarna finna ett sätt att 

samarbeta för att tillsammans uppfylla gruppens mål (Dahlkwist 2004). Bruzelius & 

Skärvad (2004) beskriver högpresterande team genom åtta kännetecken, se nedan. 

1. Tydlig klar och gemensam målbild. Alla i teamet är klara övre och har samma 

tolkning av teamets uppgift, syfte och mål. 

2. Gemensamt ansvarstagande. Alla i teamet känner ansvar för att nå teamets 

mål. De arbetar engagerat, ömsesidigt stödjande och med klar vilja att hjälpas 

åt. 

3. Stödjandeledarskap. Ledaren skapar delaktighet och medansvar, bland annat 

genom att på olika sätt stödja teamets medlemmar och ge dem frihet under 

ansvar. 

4. Öppen och intensiv kommunikation. Teamets medlemmar kommunicerar med 

varandra på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt. De har förmåga 

att fråga lyssna och svara. 

5. Framtidsinriktning och förändringsvillighet. Teamet tänker framåt och är 

proaktiva. 

6. Uppgiftsfokusering. Teamet koncentrerar sig på att få uppgiften gjord och följer 

hela tiden resultatutfallet av teamets verksamhet. 
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7. Goda individuella prestationer. Teamet lyfter de individuella prestationerna över 

deras normalnivå. 

8. Snabbt agerande. Kort tid mellan tanke och handling.  

(Bruzelius, Skärvad, 2004) 

Robinson och Schroeder skriver i boken Ideas are Free (2004) att grunden till 

utvecklingen är medarbetarnas kreativitet. Utan deras idéer skulle organisationen 

stagnera i utvecklingen. Förutsättningarna för förbättringar är för ledningen att först 

se problemen och varje dag ser medarbetare världen över problem och 

möjligheter som deras chef inte ser. Många chefer inser inte heller kraften av 

medarbetarnas idéer eller så har de inte lärt sig att uppmuntra och hantera dem 

effektivt. I dag får de företag som anses få ut bäst resultat in fler än 50 idéer per 

medarbetare och år. Vid t ex Toyota Lexus får man årligen in ca 100 idéer per 

medarbetare, varav ca 95 procent implementeras. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

7.2.4 Vision och mål 

Via vision och mål kan organisationens ledning kommunicera framtida position som 

organisationen önskar uppnå. En vision bör vara gripbar, engagerande, utmanade 

och, med ansträngning, nåbar. När organisationen har formulerat sina uppgifter i form 

av vision behöver uppgiften konkretiseras med hjälp av mål (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

Ett mål bör vara specifikt, mätbart, avgränsat, realiserbart och gärna tidsbegränsat 

(Tonnquist, 2006). Visionen ska vara gemensam för hela verksamheten och genom att 

skapa specifika mål som är kopplade till den enskilde individens aktiviteter kan visionen 

uppnås (Lima, 2007). 

Visioner och mål formuleras och utvecklas ofta av ledningen. Det leder till att ledningen 

står närmare dem, och har mer utvecklade föreställningar om dem än medarbetarna 

har. Därför är ledningen och personer med chefsbefattning också ofta mer positiva till 

dem än personer längre ner i hierarkin. Därför ska visioner och mål inte bara vara ett 

dokument som endast används vid något enstaka utbildningstillfälle utan ledningen 

måste se till att medarbetarna förstår innebörden av dessa. Att låta visionen följas av 

konkreta processteg och handling är viktigt (Heide et al, 2005). Lima (2006) beskriver 

ledarskapets uppgift vad gäller visioner och mål genom fyra punkter, se nedan. 

 Ledarskapet ska säkerställa att organisationen har en tydlig vision och att denna 

vision delas av varje medarbetare i organisationen. 

 Ledarskapet ska säkerställa att den enskilde medarbetaren kan förverkliga sitt 

konkreta arbetsmål. 

 Ledarskapet ska säkerställa att det finns en koppling mellan den enskildes 

tolkning av hans eller hennes mål och det som organisationen är till för. 

 Ledarskapet ska säkerställa att organisationen kan uppfatta och ta till sig 

framtiden. Uppgiften är relaterad till organisationens relation till omvärlden och 

dess utveckling. 

(Lima, 2006) 

7.3 Lean 

Lean production (Lean) är en Japansk produktionsfilosofi som utvecklats mestadels 

inom bilindustrin under flera decennier. Många olika omständigheter, den japanska 

marknaden, ekonomin, och politik förde utveckling i Toyotas bilfabriker mot sättet att 
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producera, förhållningsätt och strategi, som senare kommer att kallas Lean. När 

hantverksproduktionen av bilar övergick till massproduktion var Henry Ford en man i 

framkant och det löpande bandet fick sitt genombrott.  I Toyota fabrikerna ville man 

kombinera hantverkarnas färdigheter med massproduktionen. Detta gjordes genom att 

flytta ner maximalt antal uppgifter och ansvarsområden till de som på riktigt tillför värde 

till bilen på linan. Ett inbyggt system för att upptäcka defekter som snabbt spårar varje 

problem till sitt ursprung infördes även och grunden till filosofin skapades. (Womack et 

al, 1990) 

Petersson et al (2008) understryker att Lean är ett generellt begrepp som omfattar 

företagskultur, grundläggande principer, metoder, ledarskap, medarbetarskap etc. Då 

det inte är en metod går det inte heller att bara införa Lean och hoppas på det bästa. 

Utan det handlar om att steg för steg närma sig en vision där allt slöseri är eliminerat. 

Slöseriet finns inte bara i enskilda processer utan också i flödena som helhet. Tre 

huvudsakliga svårigheter med att eliminera slöseri kan urskiljas: 

 Att upptäcka slöseriet 

 Att analysera slöseriet 

 Att hitta rätt åtgärder för att slöseriet inte ska uppträda igen 

(Petersson et al, 2008) 

7.3.1 Lean som logistikverktyg 

Förbättringar, med hjälp av Lean som strategi, av verksamheten sker utifrån vad som är 

bra för helheten. Det handlar om förbättringar som görs varje dag och inte endast vid 

större kampanjtillfällen. Alla är delaktiga i förbättringsarbetet och det ska ske ute i den 

operativa verkligheten. För att företagets satsning på Lean ska bli framgångsrikt krävs 

att principerna för Lean ligger i linje med företaget värderingar. Olika organisationer har 

också olika förutsättningar och oftast är det vägen till en lösning som är avgörande om 

den ska fungera. Det gäller att känna till varför lösningen ser ut som den gör och 

därmed gäller det att skapa egna lösningar. Sammantaget handlar Lean om 

resurseffektivitet, att använda rätt resurser på bästa sätt, ‖smärt och smidigt‖. (Petersson 

et al, 2008) 

7.3.2 Lager 

Grundtanken i Lean är att kontinuerligt försöka minska de buffertar och lager som ligger 

mellan olika delar av processen. I vissa fall är det dock nödvändigt med lager då det 

har en dämpande effekt och kan användas för att jämna ut efterfrågan. Det finns 

alltså både positiva och negativa aspekter med lager och de måste vägas mot 

varandra i varje enskilt fall. Det främsta skälet till att inte ha lager är kostnadsmässigt, 

kostnad för lagrings yta, personal för inlagring, utplockning och inventering, 

administrativt lagersystem med mera. (Aronsson et al, 2004) 

7.3.3 Mått och mät 

Inom Lean mäts processer istället för människor och mätetalen ska bidra till 

verksamhetens utveckling samt ha en tydlig koppling till helheten (Petersson et al, 2008). 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) är mätning centralt för varje förändring eller 

utveckling. Utan mätning är det svårt att veta var verksamheten befinner sig, vart den 

är på väg vad som uppnåtts och hur långt det är kvar. Identifiering och förståelse för 

problem underlättas med hjälp av mätning som också kan vara ett sätt att skapa ett 
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gemensamt språk. Objektiva fakta och medvetenhet ger motiv till förändring där 

mätning är motorn för ständiga förbättringar. Mätsystemet ska spegla verksamhetens 

ambitioner och mål som bör grundats på kundens krav och förväntningar. (Ljungberg & 

Larsson, 2001) 

Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i utformningen av mätetal för att erhålla 

ett stort engagemang runt prestationsmåtten och att prestationsmåtten är relevanta 

och lätta för alla att förstå (Petersson et al, 2008). Tid är en parameter som är lätt att 

mäta och alla kan även relatera till tid (Aronsson et al, 2004). Petersson et al (2008) 

påpekar att resultatet varje mätning bör vara lättillgängligt med enkel och tydligt 

visualiserad information. Till exempel genom att anslå viktig information där 

medarbetarna har sin arbetsplats och att använda färgmarkeringar som anger trender. 

Rent teoretiskt bör mätning och uppföljning ske så ofta som möjligt men i praktiken kan 

en alltför omfattande mätning sänka produktiviteten eftersom mycket arbete då måste 

läggas på datainsamling och uppföljning. De facto är att ju oftare verksamheten följs 

upp, desto snabbare kan avvikelser upptäckas(Petersson et al, 2008). 

7.3.4 Verktyg inom Lean 

Enligt Womack et al (1990) var det omsändigheterna som rådde i Japan efter andra 

världskriget, ägaren till Toyota och Vd:s mod att producera på ett annat sätt som 

födde Lean och dess många principer så som 5S och PDSA-cykeln. Petersson et al 

(2008) påpekar att valet av metod måste föregås av en genomgående analys för att 

ge önskvärt resultat. Bara för att en metod som klassas som Lean används i en 

verksamhet, behöver det inte leda till att verksamheten förbättras. Det är lika orimligt 

som att en bra verktygstavla skulle kunna göra vem som helst till en bra bilmekaniker 

(Petersson et al, 2008). Nedan följer ett antal metoder som kan ses som verktyg i 

verktygslådan, Lean. 

Värdeflödesanalys 

Det primära syftet med värdeflödesanalys är att vidga perspektivet från en snäv 

fokusering på förbättringar i enskilda processer till en överblick över hela systemet 

(Petersson et al, 2008). Aronsson et al (2004) beskriver en process som en kedja av 

aktiviteter som har en väl definierad början, ett väl definierat slut. Vidare beskriver 

Petersson et al (2008) att fokus ska ligga på flödets effektivitet snarare än på 

verkningsgraden hos individuella enheter och processer. En gemensam bild av 

värdeflödet skapas genom en karta där det i detalj beskriver hur verksamheten 

fungerar idag. Kartläggningen utförs lämpligen av en grupp personer som tillsammans 

har kunskaper om hela värdeflödet. Verksamheten studeras sen och nödvändig 

information om processerna, som ingår i flödet, samlas in och tillförs kartan. När 

nulägeskartläggningen är komplett görs en karta över ett önskat framtida tillstånd 

(Petersson et al, 2008). Engell (1994) beskriver att processkartläggningen eller 

processkartan kan fungerar som utgångspunkt för analys och förbättringsarbetet av 

processer eller som beslutunderlag för var i processerna mätningar skall utföras. 

Mätningar som kan uppmärksamma variationer då Rentzhog (1998) påpekar att så 

länge det finns variation i processerna kommer resultatet att variera. 

PDSA-cykeln 

Att skylla kvalitetsproblem på ‖slappa‖ medarbetare är det gamla sättet att se på det, 

medan det nu ses som ett kvalitetsproblem och resultatet av systemineffektivitet 
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(Segerstedt, 1999.) Genom att använd PDSA-cykeln kan systemet förbättras och för att 

förbättra en process måste dess problem angripas systematiskt och noggrant. Figur 21 

illustrerar arbetet med kontinuerliga förbättringar i processer (Bergman & Klefsjö 2002) 

(Rentzhog1998). 

 

Figur 21 En förbättringscykel eller PDSA-cykel som står för Plan, Do, Study, Act. Källa: Fritt efter Bergman och 

Klefsjö (2002). 

Arbetet startar i och med att problemet identifieras. Sedan följer en noggrann analys av 

de väsentligaste orsakerna till detta. När beslut är fattat om lämpliga åtgärder inleds 

planeringen. Vidare utförs den planerade förändringen då alla inblandade är 

införstådda med problemet och det beslutade åtgärdsprogrammet. Resultatet 

studeras samt utvärderas efter att åtgärderna genomförts och vid lyckade åtgärder 

standardiseras dessa i processen. Att ta vara på erfarenheten för att undvika liknade 

problem i framtiden bör även ske i någon form. (Bergman & Klefsjö 2002) 

(Rentzhog1998). Ständigt arbetet med förbättringar kring processen, genom att 

effekten observeras och ny kunskap inhämtas om processen som senare kan användas 

till ytterligare förbättringar. Detta är styrkan i angreppssättet, att det bygger på tidigare 

kunskap om processen (Rentzhog1998). 

Tidsreduktion i processer och flöden 

Vid önskan om tidsreduktion i processer och flöden kan några generella och principiella 

åtgärder användas för att kunna arbeta på ett strukturerat sätt med just detta. Tiden 

används som verktyg för att den är lätt att mäta och förstå för människor i 

organisationen och enkel att koppla till den dagliga verksamheten. Alla har en naturlig 

känsla för tid och kan uppfatta tidsåtgång samt mäta hur den förändras. Vid 

tidsreduktion är det viktigt att saker och ting görs rätt från början som leder till att 

kostnaden för att rätta till fel minskar samtidigt som tiden för processen eller flödet 

minskar. Fem sätt att reducera tid i processer och flöden presenteras, eliminering, 

förenkling, integrering, parallellisering, och synkronisering. I ett strukturerat arbetsätt med 

dessa ingår det att behandla dem i den turordningen som nyss nämndes.(Aronsson et 

al, 2004) 

 

 Eliminera genom att ta bort aktiviteter som inte tillför något för företaget eller 

kunden. Exempel på det är dubbelarbete, att samma sak görs två gånger i 

flödet. 

PLANERA

Plan

GÖR

Do

Studera

Study

LÄR

Act
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 Förenkla de aktiviteter som måste utföras genom att göra dem mindre 

komplexa.  

 Integrera aktiviteter genom att knyta samman de som utförs var för sig utan att 

skapa mervärde.  

 Parallellisera oberoende processer istället för att lägga dem i serie.  

 Synkronisera genom att styra flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en 

annan utan väntetid där emellan. Den passiva tiden reduceras eller tas bort helt 

mellan två aktiviteter.  

(Aronsson et al, 2004) 

5S 

En välorganiserad och funktionell arbetsplats är ett grundkrav för att kunna 

standardisera det arbete som utför på arbetsplatsen, vilket i sin tur är en förutsättning 

för att kunna driva ut slöseri vilket är grunden i Lean. 5S är ett bra verktyg, utan stora 

investeringar uppnå kapacitetsökning. Det handlar inte bara om ordning och reda i 

verksamheten utan också om medarbetarnas inställning. En sådan ändrad inställning 

tar tid att genomföra. (Petersson et al, 2008) 

Rätt sak på rätt plats och allting färdigt att användas är ledord inom 5S som består av 

fem olika delar. Detta bidrar till att det blir lättare upptäcka avvikelser. Ju fler avvikelser 

som kan undvikas desto mer förutsägbar blir processen. Förutsägbarhet på processnivå 

handlar om att variationen, i till exempel operationstider och ställtider, är liten. 

(Petersson et al, 2008) 

I. Sortera 

II. Strukturera 

III. Systematisk städning 

IV. Standardisera 

V. Självdisciplin  

Sortera görs för att uppnå överskådlighet på arbetsområdet. Föremål sorteras och skiljs 

åt beroende på hur ofta de används. Föremål som används ofta ska placeras där de 

används och de föremål som inte används eller används sällan bör avlägsnas.  

Strukturera. Verktyg och föremål ska ha sin specifika plats som anknyter till dess 

användningsområde. Det är lika viktigt att veta vart ett föremål finns som att snabbt 

kunna avgöra om det saknas för att på så sätt kunna upptäcka avvikelser.  

Systematisk städning handlar inte bara om att städa utan mer om att se till att alt är i 

ordning och fungerar som det ska. Det är även viktigt att stoppa källan till ordning. Ett 

bra upplägg medför att själva städmomentet blir kort och mer tid läggs på att se till att 

allt är i bra skick. 

Standardisera är det dags för när de tre fösta stegen är genomförda och arbetsteamet 

är överens om hur saker och ting ska fungera. Standarden kan till exempel ange vilka 

föremål som ska finnas vid de olika arbetspositionerna, hur de olika städrutinerna ska se 

ut, hur nya verktyg ska beställas, hur de olika föremålen är strukturerade etc. 

Standarden ska vara enkel och lätt att först för att det ska fungera. Ett krångligt system 

med mycket administration och som är svårt att uppdatera kommer bli svårt att 

upprätthålla. 
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Självdisciplin innebär att få alla medarbetare att följa den överenskomna standarden. 

Här handlar det om att förändra attityder eftersom det handlar om att medarbetarna 

själva ska driva sökandet efter förbättringar.  

(Petersson et al, 2008) 

5 Varför 

Ett konkret slöseri, avvikelse, kan med hjälp av 5 varför upptäckas. Metoden går ut på 

att vid varje upptäckt av avvikelse ställa frågan varför fem gånger. För varje gång 

frågan besvaras närmas roten till problemet och avvikelsens egentliga orsak. Om det är 

möjligt att påverka rotorsaken och på så sätt undvika att samma avvikelse uppstår igen 

har metoden lyckats. En avvikelse i taget analyseras och specificeras. Detta för att 

undvika att för stora och generella problem som har en mängd anledningar och egna 

historier analyseras. Det går inte att lösa generella problem med denna metod, det är 

själva processen som ska ifrågasättas. Till exempel: Är medarbetarnas förutsättningar 

att göra ett bra jobb tillfredställt i form av utbildning, hjälpmedel eller 

metodstandarder? (Petersson et al, 2008) 

 

Figur 22 Illustration av 5 varför. Källa: Egen 
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8 Förändringsarbete vid operationsenheter 

 

I detta kapitel presenteras några förändringsarbeten vid 

operationsenheter i Sverige och i världen. De utvalda fallen valdes 

på kriterier att inspirera, ge förslag till lösningar och ge 

igenkännelse. 
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8.1 I Sverige 

Nedan följer förändringsarbete på några operationsenheter i Sverige, där 

verksamheten kan liknas vid R-sektionen på US. 

8.1.1 Linköping, Sergelkliniken 

I början på förändringsarbetet arbetade Sergelkliniken med att kartlägga patientflödet 

och processerna runt flödet. Kliniken fortsatte genom att påverka efterfrågan för att få 

ett jämnt inflöde samt jämnt genom hela processen. På detta sätt utjämnade kliniken 

sin produktion och effektiviserade flödet. Sergelkliniken arbetade med att matcha sin 

kapacitet med efterfrågan och produktionsplanera verksamheten genom att 

balanserar resurserna. Detta är en viktig del vid produktionsplanering och därigenom 

får kliniken ett bättre resursutnyttjande. Kliniken arbetar med helhetsperspektiv samt 

samverkan och ser till patientens hela väg genom den egna verksamheten. De 

använder standardiserade journaler och ett standardiserat arbetssätt som är långt 

utvecklad i hela verksamheten och en viktig del av klinikens arbete. Klinikens mål är att 

ha en bra tillgänglighet som exempelvis visar sig genom att patienten direkt får en tid till 

operation eller återbesök och att det inte finns några väntelistor. (Jonsson & Larson, 

2008) 

8.1.2 Hässleholm, Ortopediska kliniken 

Ortopediska kliniken vid Hässleholms sjukhusorganisation arbetade med att effektivisera 

flödet genom att främst studera patientflödet och kartlägga det. Genom arbete med 

ledtidsreduktion och eliminering av slöseri har bytestiderna på operation kortats ner och 

lett till kortare ledtider. Dubbelarbete har även eliminerats som också bidragit till 

effektivisering av flödet. Kliniken arbetar med helhetsperspektivet genom samarbetar 

med andra vårdenheter på sjukhuset och försöker ha en helhetssyn på patientens väg 

genom vården. Inom den egna vårdenheten finns det ett helhetsperspektiv och 

samarbete sker mellan de olika enheterna inom kliniken. Till exempel genom att 

representanter från de olika enheterna deltar i en gemensam planeringsgrupp och att 

det finns en koordinator med en sammanhållande funktion. De arbetar med att 

matcha kapacitet och efterfrågan genom denna samplanering som kan liknas vid 

någon form av produktionsplanering, där de försöker kapacitetsplanera och balansera 

resurserna. Kliniken arbetar även med att öka patientengagemanget genom att 

förbereda patienterna bättre innan operationen. Då inkluderats patienterna i arbetet 

och mer ansvar har läggs på dem samtidigt som kliniken får bättre resursutnyttjande. 

(Jonsson & Larson, 2008) 

8.1.3 Oskarshamn, Ortopedkliniken 

Sunt bondförnuft och inspiration från andra branscher, det grundade 

förbättringsarbetet vid ortopedkliniken på Oskarshamns sjukhus. De började ifrågasätta 

verksamheten i slutet på 90-talet då de istället för att hävda att det var resursbrist som 

skapade köerna tänkte i banorna om att det lika gärna kunde vara arbetssättet som 

var fel. De började då ifrågasätta deras arbetsmönster genom att fråga varför de 

gjorde som de gjorde och om det kan göras på ett annat sätt. Metodiskt och långsiktigt 

arbete tillsammans med att de inte gav upp ledde till effektivare processer och bättre 

remisshantering. Därigenom kortades väntetiderna till operation från sex månader till 

sex veckor. Till exempel genom at slopa den dagliga ronden. Bristen på överblick var 
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ett av de största problemen. De började därför med att definiera och beskriva 

arbetsprocesserna och sedan korrigera inflödet. Där tanken var ‖rätt patient ska 

remiteras i rätt tid‖. Nästa steg var att arbeta bort väntelistan till operation. Under 

ungefär ett halvårs tid koncentrerades resurserna till operationsverksamheten. Efter det 

kunde alla patienter, i direkt anslutning till mottagningsbesöket, erbjudas tid till 

operation inom 6-8 veckor.  

Det infördes även att alla läkare vid kliniken träffas en halvtimme i veckan och 

tillsammans gick igenom remisserna. På så sätt skapades en samsyn på 

bedömningarna och att de var överens när de skickade tillbaka ärenden till 

primärvården. På dessa möten medverkade även klinikens controller som bland annat 

har till uppgift att styra fördelningen av patienter utifrån schema, kompetens och 

tillgänglighet.  När controller tjänsten inrättades skapades den överblick över 

verksamheten som kliniken tidigare saknade. Alla anställda på kliniken är aktiva i 

förbättringsarbetet och de sneglar på bilindustrin genom att styra mot att arbeta mer 

"on demand" – det vill säga med korta ledtider och effektiv logistik och administration. 

Resultaten av de här förändringarna är att planeringstiden till mottagningsbesök är två 

veckor från det att remissen blivit granskad. Planeringstiden till operation är 6 veckor 

och alla patienter får en operationstid i direkt anslutning till mottagningen. Antalet 

"felaktiga" remisser har dessutom minskat med 30 procent. Arbetet forsätter nu i olika 

projekt inom ramen för QUL (Kvalitet, Utveckling och Ledarskap) och Utmärkelsen 

Svensk kvalitet. (www.tillgangligvard.nu nr 15)  

8.2 I världen  

Följande delkapitel innehåller förändringsarbete på operationsenheter runt om i 

världen där verksamheten kan liknas vid R-sektionen på US. 

8.2.1 USA, South Carolina 

Vid Medical University of South Carolina, ett Universitetssjukhus med 550 vårdplatser, 

genomfördes en studie för om effektiviteten vid operationerna. Hypotesen var att 

genom att kartlägga och mäta de mest frekventa och tidsödslande anledningarna till 

förseningar vid operation och sedan införa strategier med mål att öka effektiviseringen, 

och mäta påverkan och varaktigheten av dessa strategier. Studien genomfördes i tre 

delar och data samlades in som beskrev de standardiserade procedurerna i tid som 

hade definierats av the Association of Anesthesia Clinical Directors. Den första delen 

bestod av insamlandet av operationstider samt förseningarnas tillhörighet. De moment 

som mättes redovisas nedan tillsammans med referenstider eller sammanräknad tid för 

de moment där den totala tiden var av intresse.  

 Patient i väntrum    (referenstid: 0 min) 

 Patient i operationsrum   (referenstid: +15 min) 

 Total anestesitid    (sammanräknad tid: 15 min)  

 Avslutad anestesi    (referenstid: +30 min) 

 Start av operationsförberedelser  (referenstid: + 5 min) 

 Total operationsförberedelsetid  (sammanräknad tid: 10 min) 

 Operationsstart    (referenstid: + 10 min) 

 Operationsslut     (referenstid: ingen) 

http://www.tillgangligvard.nu/
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 Patient ut ur op.sal    (referenstid: + 15 min) 

 Total städtid av sal    (sammanräknad tid: 15 min) 

 Total bytestid     (sammanräknad tid: 30 min) 

 Total uppvakningstid på sal   (sammanräknad tid: 15 min) 

 Total tid för tömning av sal   (sammanräknad tid: 15 min) 

Tabell 4: Moment som ingick i tidsstudien samt referenstider. Källa: Översatt från Overdyk et al (1998) 

Efter det följde analys av data som följdes av process förbättrings strategier samt 

utbildning av personalen. Första delen av utbildningen bestod av en 2 veckors lång 

period där all operationspersonal fick information om de mest vanliga källorna till 

förseningar kopplat till respektive yrkes kategoris område, mål angivet i tid, och 

strategier för att uppnå dessa tider. Uppföljning och diskussionsträffar skedde vid 

månadsvisa möten. Vid andra delen av utbildningen låg fokus på ineffektiv 

patientregistrering och transportering av patient, avsaknad av preoperativ bedömning, 

och brist på erforderlig personal. Den tredje utbildningsbiten handlade om att 

parallellägga op.ssk och an.ssk arbetsuppgifter innan operation. Mätningar genom 

fördes sedan igen, på samma sätt som i första steget. Genom att analysera 

operationstider samt tillhörigheten på förseningarna och genomföra de planerade 

strategierna för att minimera de vanligaste orsakerna till förseningarna samt därefter 

fortsätta mäta åstadkoms en markant förbättring i operations effektivitet. Den 

vanligaste orsaken till försening var att operatören inte var på plats i tid men det var 

också den posten som förbättrades mest efter utbildning och åtgärdsprogram. Övriga 

vanliga orsaker var att patienten inte hade kommit till sjukhuset, transport av patienten 

var försenad och att operation blev inställd. Den fullständiga tabellen över förseningar 

återfinns i bilaga 6. Personalansvarsskyldighet, effektivisering av processerna, 

tvärvetenskapligt teamarbete och noggrann data var alla viktiga bidragsgivare till 

förbättringen. Där de flesta åtgärderna bestod av rapportering till högre chefer på 

månadsbasis. (Overdyk et al, 1998) 

8.2.2 USA, Ohio 

I Cleveland, Ohio på MetroHelth Medical Center ägde en undersökningen rum där 

ansatsen var att förändra processen mellan operationer och därigenom minska icke 

operationstid (NOT = bytestid på sal och anestesitid, alltså från det att operatören 

avslutat till att nästa patient är redo för steriltvätt). Inför byggnationen av 20 op.salar 

träffades ett team bestående av narkosläkare, operatörer, sköterskor, samt 

representanter från administratörer runt preoperationsverksamheten, städpersonal, 

datasupport, vaktmästare, industrirepresentant och konsulter inom berört område. 

Teamet träffades regelbundet under tre månader för att analysera det existerande 

flödet innan operation med fokus på att minska NOT. Förutsättningarna var att det inte 

fick innebära personal utöver de nuvarande och att operationstiden skulle vara 2 

timmar eller kortare.  Gruppen ritade upp en detaljerad patientflödeskarta med början 

där beslut om operation fattades. Varje yrkeskategori bidrog med expertis inom sitt 

område. Stor vikt las vid att analysera hela processen med början i 

informationsinsamlingen och instruktions till patient på läkarens kontor. Projektteamet 

utvecklade och testade ett antal förbättrings åtgärder så som att genomför vissa 

moment utanför op.sal, parallellägga processer och minimera icke 

operationsrelaterade störningar, se nedan.  
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Moment som flyttades ut ur op.sal 

1. Patienten placerad på op.bord med mobil brits i väntrummet 

2. Preop.söterska inhämtar information från patient innan patienten kommer till sal   

3. Övervaknings apparatur för operation riggas på patient i väntrummet 

4. Patient transporterad till post.op på op.bord med mobil brits 

Parallell läggning av processer 

1. Narkosläkare för samtal om anestesin med nästa patient och gör i ordning dennes 

medicin under pågående operation 

2. Städpersonal börjar städa när omläggning av såret är klart 

3. Anestesipersonal delar på arbetsuppgifter: en tar nuvarande patient till post.op, 

medan de andra förbereder sal för nästa patient 

4. Öppning av instrument och förberedelse av sal sker under städning av sal 

5. Op.utrustning körs till sterilisering innan städning av sal 

Minimering av icke operationsrelaterade störningar  

1. Op.anmälan scannas in direkt, på operatörens kontor 

2. Obligatorisk op.bedömning av patient 

3. All patient info, inklusive op.anmälan, tillgänglig på sjukhusets interna infosystem 

 

Data samlades in från det interna datasystemet där tider under operationsprocessen 

registrerats och i fall av försening noterades orsaken av en cirkulerande sköterska. Ett 

pilotprojekt undre två veckor testade den nya processen och efter omarbetning 

introducerades den i två op.salar. Totalt ingick 139 fall under tre månader och NOT 

reducerades totalt med 37 procent. Före processförbättringen var NOT ca 60 minuter 

och målet med att reducera till 35 minuter nåddes endast i 27 procent av fallen. Den 

vanligaste orsaken till försening och att målet på 35 minuter i NOT överskreds var 

patientens kliniska kondition och tillgången på instrument. I bilaga 7 återfinns alla 

orsaker till förseningar för de fall när de 35 minuterna överskreds. För att närmare 

analysera förseningarna kategoriserades de efter undvikliga och oundvikliga 

förseningar. Oundvikliga inkluderade patienter som kommer sent till sjukhuset eller 

oförutsedda förändringar i det kliniska tillståndet. De flesta förseningar i undersökningen 

var undvikliga. Summerat kan det konstateras att denna undersökning visar att via 

koordination mellan olika yrkeskategorier genom att göra förbättringar i hela 

op.processen kan NOT markant minska. Enligt Harders et al (2006) kan detta appliceras 

på de flesta operationsavdelningar och har en optimal fördel för operationstider på två 

timmar eller mindre. (Harders et al, 2006) 

8.2.3 USA, Utah 

Ofta görs saker som de alltid gjort och hämmar förbättringar även om pressen på 

förbättringar och förenkla processer är stort i allmänhet. Neurologiska enheten vid Utah 

Valley Regional Medical Center Provo, stod under press att förbättra prestationen och 

effektiviteten. Ledningen och personalen ville minska bytestiderna och öka 

effektiviteten vid operation. Tillsammans omstrukturerade de arbetet på 

operationsenheten genom att förenkla processer och procedurer. Medarbetarnas 

uppgifter var systematiska och pragmatiska och de utförde samma procedurer på 

samma sätt varje gång med små variationer. Detta tillät medarbetarna att genomföra 
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standardiseringar som blir accepterade av alla inblandade vid operation. En planerad 

renovering av operationssalar skapade möjlighet att skrota gamla processer och 

procedurer, omorganisera, och förenkla. Såväl operatörerna som operationsteamen 

gav input till operationssals utformning vid renoveringen. Omorganiseringen och 

förenklingen av processer hjälptes då genom att den fysiska layouten av salarna 

förbättrades. Utformning i salarna ändrades till exempel genom att förvara nödvändig 

utrustning i skåp med stora lådor och arbetsyta på toppen av skåpet med plats för 

dator och skriv yta. En alkov för mikroskåp byggdes. Processförbättring skedde till 

exempel genom att all utrustning inventerades på sal icke frekvent använd utrustning 

förflyttades till ett lätt åtkomligt fåråd i närheten av salen. Standardiserade op.kit (färdig 

plockade sterila kit från leverantören av operations utrustning) utökades. Tunga och 

stora galler (korgar där steriliserade instrument förvaras som är innehållsmässigt är 

anpassade till vissa typer av operationer) uppdaterades och onödiga och icke frekvent 

använda instrument särpackades individuellt istället och förvarades nära eller på sal. 

Även en detaljerad ‖hjälpbok‖ infördes där instruktioner om hur dokumentation skulle 

gå till och beskrivning av hur apparater användes plus andra instruktioner.(Magnum & 

Cutler, 2002) 

8.2.4 Tyskland 

I en undersökning om ledning och produktivitet i op.salen prövades hypotesen om 

regelbundna möten, för den personal som arbetar på sal, har en positiv effekt på 

utfallet. Undersökningen bestod totalt av tio hypoteser och utfördes i Tyskland med 

hjälp av data från 87 sjukhus. Det finns teorier som pekar på att utbyte av information, 

synsätt och erfarenheter kan användas för att sprida idéer om effektivitet förbättring 

och även förslag på hur det går att förkorta processerna i tid. Empiriska bevis existerar 

om att tvärvetenskapliga möten hos olika enheter på ett sjukhus kan mätbart förbättra 

styrningen av patientflödet. Undersökarna förväntade sig att samma positiva effekter 

på styrningen även skulle återfinnas i operationsverksamheten och dess produktivitet. 

Det visade sig att op.möten har en positiv effekt på produktiviteten men 

undersökningens grunder betraktas vara för osäkra för att det med säkerhet ska kunna 

konstateras. Effekten påverkas av gruppens sammansättning, hur mötena är 

organiserade samt målen med mötena. (Berry et al, 2008) 

8.2.5 Finland, Helsingfors 

Studien genomfördes vid ortoped och trauma enheten på Universitetssjukhuset i 

Helsingfors, Finland. Enheten består av fyra op.salar där två endast är avsedda för 

brådskande och akuta traumafall. Målet var att utreda påverkan av användandet av 

induktionsrummet, och att anestesin genomfördes där, på hela operationsprocessen, 

dess faser och förseningar mellan faserna, och antalet opererade fall under en 7-

timmars arbetsdag. Tidigare studier av anestesiinduktion utanför op.salen har 

koncentrerats på antingen själva anestesitiden eller bytestiden. Målet var nu att utreda 

hur genomströmningstiden för operationsprocessen påverkades av att flytta ut 

anestesiinduktionen utanför op.salen, som kallades för induktionsrumsmodellen. Alla 

kompletta fall genomförda mellan kl 07,45 till 15.00, vardagar, studerades. För att 

använda induktionsrumsmodellen omfördelades personalstyrkan så att två sköterskor 

och en narkosläkare utförde anestesi i induktionsrummet till en av op.salarna undertiden 

föregående operation pågick. Arbetsflödet var som följer: I slutet av första fallet på 

http://tyda.se/search/anestiolog
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dagen kallar induktionsteamet på nästa patient och genomför nödvändig anestesi. 

När op.salen är färdigstädad följer teamet patient nr. 2 in på sal och lägger patient i 

op.ställning samt genomför övriga operationsförberedelser. Sköterska från fall 1 tar 

patienten nr 1 till post.op, en annan sköterska tar rast och två andra ringer in patient nr 

3. På detta sätt behövs ingen extra personal för att lösa av vid raster under dagen.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Arbetsflödet i den studerande operationssalen. AS=anestesi ssk. ANE=anestiolog, CU=cirkulerande 

usk. Källa: Torkki et al (2005) 

Data som användes samlades in manuellt genom att tider för de olika momenten 

noterades. Resultatet blev en reduktion av ickeoperationstid med drygt 45 procent 

medan operationstiden förblev oförändrad. Tidsvinsten är kopplad till 

anestesiinduktionen och att förseningar mellan faserna minskade. Den nya modellen 

tillät ett extra operationsfall på en 7 timmars lång arbetsdag. (Torkki et al, 2005) 

8.3 Sammanfattning 

För att belysa hur de olika operationsenheterna arbetat med förändringsarbete har en 

sammanfattning i punktform gjorts. Termer som använts vid beskrivning av 
förändringsarbetet nedan återfinns i den teoretiska referensramen, kapitel 0.  

Sergelkliniken 

 Utjämna produktionen 

 Standardiseringar 

 Kartlägga flöde/processer 

 Matcha kapacitet och efterfrågan 

 Påverka efterfrågan 

 Helhetsperspektiv, integration med andra enheter 

Hässleholm  

 Eliminera slöseri 

 Tidsreduktion i flöde 

 Kartlägga flöde/processer 

 Matcha kapacitet och efterfrågan 

 Patient engagemang 

 Helhetsperspektiv, integration med andra enheter 
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Oskarshamn  
 Inspireras från industrin 

 Eliminera slöseri 

 Kartlägga flöde/processer 

 Matcha kapacitet och efterfrågan 

 Flyttade aktivitet, tidsbokning redan vid beslut om operation 

 Helhetsperspektiv genom en controller 

 Alla yrkeskategorier var delaktiga 

USA, South Carolina  

 Eliminera slöseri 

 Identifiera förseningar 

 Mäta och följa upp 

 Utbilda personalen 

 Införa felrapportering 

 Alla yrkeskategorier var delaktiga 

USA, Ohio  

 Kartlägga flöde/processer 

 Alla yrkeskategorier var delaktiga 

 Eliminera slöseri 

 Parallellägga processer 

 Flytta aktiviteter, moment utfördes utanför op.sal 

 Sätta upp mål 

 Mäta och följa upp 

 Identifiera undvikliga och oundvikliga förseningar 

 Koordinera mellan yrkeskategorier 

USA, Utah  

 Eliminera slöseri 

 Standardisera 

 Alla yrkeskategorier var delaktiga 

 Ändra i den fysiska layouten på op.sal 

 Ledtidsreduktion 

Tyskland  

 Regelbundna möten för all personal som arbetar på op.sal 

 Utbyta information, synsätt, erfarenheter och idéer mellan olika enheter och 

yrkeskategorier 

Finland, Helsingfors 

 Omfördela personalstyrkan 

 Mäta och följa upp 

 Flytta aktiviteter, all anestesi före operation utanför op.sal 

 Identifiera förseningar mellan moment 

 Parallellägga processer 

 Tidsreduktion i flöde 
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9 Analys 

 

I kapitlet presenteras arbetets analys som jämför samt väver 

samman empiri och teori. Huvudflödet på sektionen är 

patientflödet och problem med föreningar i detta flöde upplevs. 

Ett helhetsperspektiv intas via analys av samordningen ur de fyra 

flödena patient-, personal-, material- och informationsflöde.  
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1. Patient på plats i receptionen 

2. Patent klar ta in 

3. Op-personal hämtar patient 

4. Operationssal dukad 

5. Narkosläkare på plats 

6. Anestesi på börjas 

7. Patent klar för steriltvätt 

8. Patent klar för operation 

9. Operatör på plats 

10. Operationsstart 

 

 

9.1 Sektionens beroende 

För att kunna styra och samordna de moment som utförs innan op.start kartläggs 

beroendet mellan dessa, se bilaga 4. I dagsläget är patientens väg seriekopplad där 

momenten hänger samman och är direkt beroende av momenten innan. Personalen 

har också ett seriekopplat beroende där op.ssk dukar och anestesin som följer när 

uppdukningen är klar, men de olika yrkeskategorier har till stor del ett delat beroende 

där personalen utför arbetsuppgifter på skilda håll som vid vissa punkter sammanfaller. 

Exempel på det är an.ssk som förbereder anestesi parallellt med att op.ssk gör i ordning 

instrument till operation. Figur 24 visar beroendet mellan momenten innan op.start, där 

streckad box betyder delat beroende och helt streck runt boxen betyder 

serieberoende.  

 

Figur 24: Beroendet mellan momenten före op.start. Källa: Egen 

Antalet personer som medverkande för att momentet ska färdigställas ökar successivt 

och enligt Van de Ven et al (1976) gäller det att behovet av opersonlig koordination 

öka ju fler personer som är inblandade. En bra koordinationsmekanism är då regler, 

scheman och planer. Figur 25 illustrerar stegringen av antalet inblandade personer i 

momenten innan operation. Antalet personal som är inblandad i respektive moment är 

hämtat från bilaga 4. Vid en jämförelse av diagrammet över genomsnittliga förseningar 

och Figur 25 går det att se att ökningen i förseningar och ökningen av antalet 

inblandade personer sammanfaller. Detta leder till att förseningar närmare operation 

påverkar fler.  

Vad Varför Hur
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Figur 25: Personalbehovet vid respektive momenten fram till operation. Källa: egen 

9.2 Sektionens styrning och samordning 

För att flödet av patienter ska kunna öka måste operationsprocessen effektiviseras och 

tiden för denna minska. Flödena inom avdelningen samt de som går genom avdelning 

måste då optimeras var och en för sig samt ännu viktigare att helheten optimeras. 
Dessa bitar är översatta från teorin om SCM, se kapitel 7.1.2, Integration.  

På sektionen återfinns det tre styrformer; standardiserat arbetsätt, direktstyrning och 

ömsesidiga anpassning. För att identifiera var de olika styrformerna sker jämförs 

intensiteten i kommunikationen längs processen. Här syftar kommunikation på 

integrationsfunktion där målet med kommunikationen är att koordinera arbetsuppgifter. 

Figur 26 beskriver skillnaden i styrning av arbetet i korridoren och arbetet under en 

operation inne på sal. I operationssalen fungerar samordningen genom standardisering, 

både i form av standardisering av arbetsprocesser då vissa arbetsuppgifter är i förväg 

fastställda hur de ska lösas, till exempel framplockandet av nya operationsdukar där 

op.ssk och usk genomför uppgiften på samma sätt gång efter gång. Även 

standardisering av output sker på sal där det finns ett resultatkrav i form av att 

genomföra en lyckad operation och till det har personalen givits kunskap och 

färdigheter för att kunna utföra uppgiften, vilket även det är en standardisering. Denna 

forma av styrning, via standardisering, kräver lite kommunikation mellan de inblandad 

till skillnad från den styrform som dominerar i korridor och även receptionen där 

ömsesidig anpassning används. 

 

Figur 26: Illustration av kommunikation I korridor respektive inne på sal. Källa: Egen 



ANALYS 

 

74 
 

Ömsesidig anpassning innebär flexibel kommunikation mellan personer, så att det 

oväntade kan tas om hand om genom bearbetning och samarbete. Denna typ av 

styrning kräver mer kommunikation än de andra två styrformerna. Denna form kräver 

även duktiga medarbetare för att fungera men kan också leda till onödig stress och 

frustration (Glouberman, Mintzberg, 2001). Utanför op.salen sker betydligt mer 

kommunikation mellan medarbetarna för att säkerställa att op.programmet följs. Till 

exempel vid iordningställandet av sal inför operation då instrument, apparater och 

annan utrustning ska iordningställas. Ömsesidig anpassning uppträder alltså vid brist på 

standardiserad styrning men även när den planerade planen ändras för nära inpå och 

personalen inte hinner med att anpassa in den nya planen till övrig verksamhet. Till 

exempel vid omkastning i operationsordningen för nära inpå operation. Då blir 

medarbetarna tvingade att frångå det tänkta upplägget för dagen och anpassa sig 

vilket kräver att de kommunicera mycket med varandra för att lyckas. Vid mycket 

akuta operationer är ömsesidig anpassning ett måste, det är den snabbaste formen av 

styrning för ett enskilt fall. Då lämnas övriga uppgifter och allt fokus ligger på att rädda 

en människas liv.  

Direktstyrning sker på sektionen till största del via det dagliga op.programmet som 

planeringsansvarig fastställer utifrån väntelistans uppgifter. Op.programmet jämställs i 

denna undersökning med det som Van de Ven et al (1979) kallar 

koordinationsmekanismens, plan. I dagsläget hålls inte denna plan och bidrar till att 

ömsesidig anpassning går in och ersätter direktstyrning då planen inte kan hållas. De 

upplevda problemen som framkom under intervjuerna samt orsakerna till förseningar 

som framkom under undersökningen ‖Bytestider‖ återfinns de flesta innan 

operationsstart. Det är det dagliga op.programmet som ska samordnas och dess 

moment, innan operation påbörjas för det är där de upplevda problemen återfinns. 

Alltså från det att patienten ska vara i receptionen till operationsstart. Se momenten i 

Diagram 3. 

 
Diagram 3: Momenten, innan operation, som ska samordas. Källa: Egen 
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9.3 Behovet av förbättrad kommunikation och koordination på R-sektionen 

De kommunikationsproblem som återfinns på sektionen tillhör till största det som Heide 

et al (2005) kallar integrationsfunktionen som avser kommunikation som fokuserar på 

koordinering av uppgiften. Som nämnts tidigare är kommunikationsbehovet större, vad 

gäller samordning och styrning, om ömsesidig anpassning används. Det är till viss del 

detta som personalen upplever som problem. Genom att använda direktstyrning och 

standardiserat arbetsätt i högre grad även utanför op.salen kan några av de upplevda 

problemen lösas och fokus på att förbättra kommunikationen minskar.  Dock är 

kommunikation i form av integrationsfunktion grunden till samordning av 

op.programmet. På sektionen innefattas det av bland annat op.anmälan, 

op.programmet, sökning av operatör vid op.start och även verbal 

informationsöverföring. Vid all form av kommunikation hävdar Bruzelius & Skärvad (2004) 

att avsändaren som sänder ett budskap som i sin tur uppfattas av en mottagare och 

denne sänder ett kvitto på mottagningen till avsändaren. Här har operatörerna en 

möjlighet att få ett kvitto på att informationen via op.anmälan nått fram. Kvittot 

återfinns senast vid ankomsten till sal när avläsning om ‖rätt‖ förberedelser är gjorda.  

Romano (2003) hävdar att det är genom flödeskoordination som en verkligt effektiv 

försörjningskedja kan uppnås och att integration syftar till att bryta ner gränser mellan 

avdelningar. Sektionen är beroende av andra enheter som receptionen, 

Sterilcentralen, vårdande avdelningar med flera och för att kunna effektivisera den 

egna verksamheten måste koordination även ske mellan sektionen och dessa enheter. 

Som konstaterads ovan är det planen som ska samordnas och därmed är behovet av 

koordination på sektionen behövt. 

 

Varför bör sektionen samordna den dagliga planen? Det finns flera anledningar till 

detta. 

 För att komma till rätta med de problem som personalen upplever. 

Kommunikations- och koordinationsproblem upplevs på sektionen och via 

samordning kunna undvika ändringar och säkerställa förberedelser. Förseningar i 

op.programmet leder till frustration och stress hos personalen på sektionen. 

 För att höja lägsta nivån. Idag presterar sektionen under målet, att hålla den 

dagliga planen, med hjälp av samordning och styrning kan planen hållas och 

målet nås. När prestationen stabiliserats och därmed den lägsta nivån är höjd 

kan nästa steg i effektiviseringsarbetet påbörjas, att höja den normala nivån.  

 Patientaspekt. Patienten och dennes familj utsätts för onödig oro när förseningar 

inträffar. 

 

 För att eliminera slöseri. Flera av de problem som upplevs är former av slöseri, 

väntan, dubbelarbete som följd av icke klara förberedelser eller 
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informationsrelaterat slöseri, information som är bristfällig, felaktig eller helt 

enkelt inte efterföljs. 

 För att öka sannolikheten att planen hålls. Med en annan form av styrning och 

samordning kan sannolikheten att den dagliga planen hålls öka. 

I dagsläget är sannolikheten att de enskilda momenten blir klara i tid enligt Tabell 5. 

Siffrorna bygger på undersökningen som genomfördes hösten 2008 på ortopeden vid R-

sektionen, se bilaga 2. 

 

Moment    Sannolikhet  

Patient på plats i Reception 0,6 

Patient klar att ta in 0,4 

OP-personal hämtar Patient 0,8 

Operationssal dukad 0,8 

Narkosläkare på plats 0,3 

Anestesi påbörjad 0,2 

Patient klar för steriltvättning 0,3 

Klar för Operation 0,3 

Operatör på plats 0,2 

Operationsstart 0,1 

Tabell 5: Sannolikheten att respektive moment är klart I tid. Källa: Egen 

Patient på plats i receptionen är inte påverkad av något redovisat moment innan och 

den sannolikheten är sanningsenligt det momentets sannolikhet. Op.sal dukad, 

narkosläkare och operatör på plats påverkas inte heller av föregående moment, att 

tiden ackumuleras, och siffrorna representerar då respektive moments sanna 

sannolikhet. De övriga momenten påverkas av de moment de föregåtts av genom 

korrelation och kan därför inte utläsas som sannolikhet tillhörande endast det specifika 

momentet. En anledning till de relativt låga siffrorna vad gäller operatör och 

narkosläkare på plats kan en förklaring vara att de är medvetna om att det redan skett 

förseningar och därför utför andra arbetsuppgifter i väntan på att träda in i på sal.  

9.4 Förutsättningar för lösningar 

Genom att titta på vilka krav som ställs för att samordna planen underlättar arbetet 

med hur samordningen kan ske.   

9.4.1 Realistisk plan 

Den dagliga op.planen måste vara realistisk så att den, vid normalfall, går att 

genomföra utan förseningar. Även resurser, personal och utrustning, måste finnas för att 

planen ska kunna hållas. Genom att titta på hur många av momenten som utförs i tid 

kan slutsatser dras om planen är realistisk. Knapp 40 procent av alla moment utförs i tid 

och knappt 10 procent av alla operationsstarter startar i tid. Detta baseras på 

undersökningen personalen genomförde under hösten 2008. Torsdagar är borträknade 

på grund av att personalen har ett längre morgonmöte och även fredagar då endast 

en eller två salar används. Total studerades 43 operationer. Diagrammet, se Diagram 4, 

visar de operationer som hade försenad op.start, i intervall. Planen hålls endast i 

enstaka fall och om det innebär att den är realistisk kan diskuteras. Utgångspunkten på 
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sektionen är att planeringen ska kunna hållas och genom förbättringar göra 

verksamheten mer förutsägbar och då uppnå det dagliga op.programmet som i 

dagsläget istället kan ses som ett mål.  

Diagram 4: Antal försenade operationer uppdelat i intervall. Källa: Egen 

9.4.2 Parametrar  

De parametrar att utgå ifrån och som bör mätas för att utvärdera samt till att öka 

förståelsen för verksamheten är: 

 Tid. I dagslägets utgår det dagliga programmet från tid. Tid är även en bra 

parameter då det är något som alla i personalen kan relatera till och kan med 

enkla instrument mätas. 

 Fullständiga dokument. Då tid går att jobba in döljs vissa problem om endast tid 

registreras. Vid förseningar eller sena ändringar med dokument, till exempel 

op.anmälan eller op.programmet, kan personalen ändå lyckas följa tidsplanen 

men med onödig stress och frustration som följd. 

9.4.3 Oundvikliga och undvikliga problem 

De problem och orsaker till förseningar som uppdagats kan delas in i två kategorier, 

oundvikliga och undvikliga. 

 Undvikliga. Här samlas de övriga problemen som genom olika lösningar kan 

undvikas och elimineras, främst genom kvalitetsarbete där Lean kan vara ett bra 

stöd.  

 Oundvikliga . Hit hör de fall som inte kan undvikas till exempel att en patient är 

svår att intubera. Här kommer hantering av genuin osäkerhet in, till exempel 

genom att frikoppla delar av momenten operationsprocessen. Fyra stycken 

problem har värderats som oundvikliga och kommer inte att behandlas vidare 

o Byte av anestesiform 

o Strul med infarter 

o Patient anländer sent till sjukhuset 

o Svårt att intubera 
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10 Förslag på lösningar 

 

Här följer möjliga lösningar på de problem och de orsaker till 

förseningar av den dagliga planen som personalen på sektion R 

upplever. Lösningarna är förslag och hämtas från de redovisade 

teorierna i kap. 8 samt förändringsarbetena på andra 

operationsavdelningar som redovisas i kap.9. Vissa mer specifika 

lösningar har författaren själv utvecklat. 
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10.1 Organisation 

Christopher (2005) påpekar att koordination ställer krav på organisationens utformning. 

Sektionen är, som sjukhus ofta är, grupperade efter kunskap och förmåga som då 

också ligger till grund för hur sektionens organisation är uppbyggd. I detta fall har det 

lett till att operatörerna inte tillhör sektionen. Mål, visioner, planering med mera som 

behandlas och sätts upp inom en formell struktur blir därmed inte gemensamt för de tre 

yrkeskategorierna. Enligt Petersson et al (2008) understryks vikten av en samlad och 

korrekt bild och Christopher (2005) beskriver risken att den totala verksamheten 

suboptimeras då det oftast tenderar till att enskilda enheter optimerar ‖sin‖ egna 

verksamhet i första hand. Risken finnas alltså att läkarna optimerar ‖sin‖ verksamhet och 

ssk plus usk:or ‖sin‖ verksamhet. Optimeringen av den totala operationsverksamheten 

suboptimeras därmed.  

Enligt Glouberman & Mintzberg (2001) är ett alternativ till kunskap och förmåga som 

grund till organisation, att organisera efter output eller arbetsprocess och funktion. Vid 

organisation genom output ligger fokuset på servicen som ges i form av operation där 

alla tre yrkeskategorier är delaktiga. Liknande blir det om organisationen på pappret 

sker via arbetsprocess och funktion bildar de tre yrkeskategorier men här kan de 

särskiljas mer då de har olika funktioner under operation.  

Genom att förtydliga organisationen på pappret ringas gruppen in som ska arbeta 

tillsammans. Där gruppkänsla är en förutsättning för samarbete (Tonnquist, 2006) och 

bra samarbete där en VI-känsla finns är delar som behövs för att uppfylla gruppens mål 

(Dahlkwist, 2004). Det framkom i en av intervjuerna att VI-känslan varit starkare när de 

tre yrkeskategorierna fikade tillsammans och även när avdelningen låg mer avskilt. 

Arbetet med dessa delar bör inte förringas för att nå det gemensamma målet med 

effektivisering och ökad knivtid. Även Capio S:t Görans sjukhus vittnar om detta där ett 

steg till att öka effektiviteten var att införa ett gemensamt rum för sköterskor och läkare 

(Dagens Nyheter, 2008). 

10.1.1 Ledning 

För att den dagliga operationsplanen ska kunna hållas måste ledningen se till att skapa 

de rätta förutsättningar för detta. Nedan följer några riktlinjer för att ge personalen rätt 

verktyg för att kunna nå målet med att följa planen och även för att skapa 

förutsättningar för ytterligare effektivisering. Att ge medarbetarna en struktur att jobba 

inom. Det finns redan ett stort intresse inom personalen till att nå målet och effektivisera, 

det framkom under intervjun där flera förbättringsförslag kom fram. Även under 

observationerna förmedlades förslag. 

 Se helheten. Integration mellan avdelningar och funktioner inom organisationen 

måste vara det första steget mot förbättring av material/patient och 

informations flöde (Lewis et al 1996). Där är en av ledningens viktigaste uppgifter 
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att belysa helheten och markera vikten av samarbete mellan enheter. 

(Sandberg, 2007) Med vilka enhet sak sektionen samarbeta och integrera sig 

med? Vilka processer ska ingå? Och Hur ska samordningen ske? . En annan 

uppgift i att se helheten är att allokera gemensamma resurser. (Bruzelius & 

Skärvad, 2004) 

 Koordinera. Som Romano (2003) hävdar, integration går in där det ska 

koordineras över systemgränser. Alltså där sektionen möter andra enheter bör 

ledningen koordinera för att uppnå samordning kring planen som råder. 

 Delegera ansvar. Lean pekar på ett aktivt ledarskap där ledningen delegerar 

ansvar runt den dagliga verksamheten till de som arbetar näramast. Samtidigt 

har ledningen ett större ansvar för helheten enligt Petersson et al (2008). Grunden 

till utvecklingen är medarbetarnas kreativitet (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 Förslagsverksamhet. Att införa ett enkelt och effektivt system där medarbetarnas 

förslag fångas upp. Under intervjuerna framkom ett antal förbättringsförslag och 

även under observationerna delade personalen med sig av deras idéer. Då det 

är en stor organisation och långt från sektionen upp till ‖makten‖ kan ett enkelt, 

men som uppfyller sitt syfte, system för förslagsverksamhet införas. Där kan 

personalens förslag till förbättring av verksamheten utnyttjas då det är de som 

står närmast den värdeskapande verksamheten. Ledningen har här ett stort 

ansvar att stötta och se förslagen för att systemet ska bära frukt. 

Förslagsverksamheten blir då en form av strukturerad kommunikation. 

 Utbildning. Genom att utbilda personalen inom kvalitet och förbättringsarbete 

ge dem verktyg, kan användas i den dagliga verksamheten för att finna 

lösningar som kan appliceras och leda till ökad effektivisering. 

 Se över processer. De processer som idag inte fungerar tillfredställande bör i 

första hand ses över. Belysning av icke fungerade processer kan räcka enligt 

Petersson et al (2008) och sedan en delegering av lösning till personalen på 

sektionen. Vidare bör ledningen efterlysa och vara behjälplig vid skapandet av 

en grupp som gör en värdeflödesanalys där alla ingående processer ses över. 

Vid förändringsarbetet hos op.enheterna i kapitel 8 var gruppsammansättningen 

med personal från alla yrkeskategorier, som på något sätt var inblandade i 

verksamheten, en framgångs faktor. 

10.2 Öka sannolikheten 

Idag är de flesta momenten seriekopplade eller ömsesidigt beroende, vilket gör att 

sannolikheten att på varann följande moment blir klara enligt plan minskar. Figur 27 

visar en schematisk bild över moment som ska vara klara innan op.start. Idag är 

sannolikheten för op.start, enligt planen, tio procent. Genom att utnyttja införandet av 

pre.op area kan sannolikheten öka då de första momenten separeras och bildar en 

egen del som inte påverkar resterande moment lika lätt. Det bildas ett typ av ‖lager‖ 

med patienter i arena som då fungerar som en buffert och har en dämpande effekt på 

svängningar i efterfrågan. De tre översta momenten frikopplas då och bör i de flesta fall 

inte påverka sannolikheten för op.start. Patienter ska givetvis inte ses som ett lager, men 

då uttryck för väntande patienter som tillför denna funktion är författaren obekant 

med. 

Aktiviteterna op.sal dukad, nr 4 och narkosläkare på plats, nr 5 påverkar inte varandras 

sannolikhet att utföras i tid och inte heller blir de påverkade av momenten innan men 
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påverkar när anestesin kan påbörjas, nr 6. Dessa moment bör ha en mycket högre 

sannolikhet tillsammans med operatör på plats, nr 9. Detta för att öka den totala 

sannolikheten att op.start sker i tid, då de övriga momenten som rör patienten 

innefattar större risk för oundvikliga förseningar.  

 
Figur 27: Schematisk bild over moment innan operationsstart. Källa: Egen 

1. Patient på plats i receptionen 

2. Patent klar ta in 

3. Op.personal hämtar patient 

4. Operationssal dukad 

5. Narkosläkare på plats 

6. Anestesi på börjas 

7. Patent klar för steriltvätt 

8. Patent klar för operation 

9. Operatör på plats 

10. Operationsstart 

10.2.1 Ordning och reda samt standardisering 

Genom att utnyttja verktygen som utvecklats ur Lean filosofin kan sektionen skapa en 

egen verktygslåda av förbättringsverktyg.  

Att arbeta med 5S och införa gemensam ordning på alla sektioner genom 

standardiserad placering av instrument, engångsartiklar, hjälpmedel med mera kan 

känslan av säkerhet öka. Personalen känner ibland osäkerhet vid arbetet på op.sal som 

inte är den vanliga arbetsplatsen. Utformningen kan till exempel ske genom att märka 

upp med färgade etiketter platsen för olika storlekar på sprutor och att detta då är 

identiskt på alla salar. Det samma kan göras för ‖nål och tråd‖ kitten, sterildukar, 

operationshandskar och så vidare. Alla artiklar som finns med i det gemensamma 

standardutbudet kan förvaras på uppmärkta platser och placeras på identiska 

förvaringsställen. En annan vinning med gemensam placering och uppmärkning är att 

det troligen kan göras en liten tidsvinst när framplockandet av artiklar tar kortare tid. 

 

1 2 3

4

5

6 7 8
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10
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Genomgång av all utrustning på sal där instrument, hjälpmedel samt engångsartiklar 

som inte används frekvent rensas ut bidrar till ordning och göra det lättare att 

överblicka vid påfyllning. Uppsättning av material på salarna måste givetvis anpassas 

då det genomförs många typer av operationer, men grundtanken bör vara den 

samma: att endast nödvändiga och frekvent använda materiel förvara på en utmärkt 

och standardiserad plats. Till exempel kan delar till op.borden märkas med salsnummer 

och namn samt att de får en specifik plats att förvaras på som då är märkt med namn 

på de delar som ska förvaras just där. Det samma gäller för gemensamma apparater 

eller utrustning mellan sektionerna som bör ha specifika och strategiska platser för 

förvaring. Ett lätt system för att informera om vart utrusningen befinner sig, när någon av 

sektionerna brukar den, skulle minska tiden för sökning av utrustning. En tavla, där 

färdigtryckta magneter kan fästas, som talar om vilken sektion som till exempel 

urinblåsescannern används på, kan vara ett alternativ. 

Precis som ordning och reda kan standardiseras kan även repetitiva uppgifter 

standardiseras. All repetitiv Inforationsöverföring som vid behandling av op.anmälan, 

op.programmet, journalhantering, övertagande av patient i receptionen och 

överlämnande i post.op kan standardiseras. Enligt Petersson et al (2008) kan alla 

aktiviteter som utförs med liten variation dagligen eller så gott som dagligen 

standardiseras för att undvika variation i resultatet. 

Efter införandet av standarder, av dessa typer, är det svåraste att få alla medarbetare 

att verkligen följa det överenskomna. Det bygger på att medarbetarna själva ska driva 

sökandet efter förbättringar och eftersom det tar tid att förändra attityder måste 

ledningen fortsätta att efterfråga specifikt arbetsätt. Det gäller även att hela tiden 

uppdatera standarden genom sortering, städning, struktur och utvärdering av 

utfallet.(Petersson et al, 2008)  

10.3 Tidsreduktion  

Ordning och reda kan bidra till tidsreduktion men det finns även andra sätt att korta 

tiden i processer. Värdeflödesanalys, där alla inblandade på sektionen gemensamt 

skapar en karta över de processer som nyttjas och i detalj beskriver verksamheten, är 

en bra utgångspunkt vid arbete med tidsreduktion. Kartan kan även användas för att 

besluta om var i flödet mätningar ska ske. Sedan skapas en karta över hur 

medarbetarna vill att framtidens flöde och processer ska se ut. (Pettersson et al, 2008) 

Tidsreduktion i det nuvarande flödet kan reduceras via eliminering av aktiviteter 

(Aronsson et al, 2004). Att samma sak görs två gånger, packning av instrument på 

kvällen som ändå måste kontrolleras på morgonen då vissa artiklar saknades vid 

kvällspackningen. Förenkla de aktiviteter som måste genomföras kan också ge 

tidsreduktion (Aronsson et al, 2004) exempelvis, som det redan idag görs på HPK, i 

förrådet där de gallren med kortast utgångsdatum markeras med röda klädnypor. Ett 

till alternativ är genom integrering av aktiviteter (Aronsson et al, 2008). Ett exempel på 

detta är, som en medarbetare nämnde under intervju, genom att akut patient blir pilad 

av mottagande läkare. Aronsson et al (2004) beskriver även parallellisering av moment. 

Under en av intervjuerna framkom idén om att sövning och dukning skulle kunna ske 

parallellt. I dagsläget är problemet att dukning och sövning inte får ske samtidigt inne 

på sal för att inte riskera att utrustningen ska bli icke sterila. En ställning på hjul som kläs 
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med sterildukar och bildar en skärm med ett litet tak skulle kunna skyla instrumenten 

och op.ssk under uppdukning. Packningen av artiklar till respektive operation skulle 

kunna ske som de görs idag, på vagnar, men sedan placeras i överräckningsskåpen på 

markerade hyllor. Detta för att förkorta tiden vid dukning då op.ssk bara kan öppna 

skåpet och personalen som packar artiklarna kan förbereda dessa, längre tid i förväg. 

Idag begränsas plockningen av antalet packvagnar som även använd som förvaring 

fram till uppdukning. 

10.4 Dokumentering 

Bergman & Klefsjö (2002) poängterar att en viktig del i förbättringsarbete är 

dokumentering för att skapa en gemensam och korrekt syn på verksamheten. 

Rapportering, mål och mätning samt återkoppling är former av dokumentation som 

kan vara till stöd vid förbättringsarbete. 

10.4.1 Rapportering 

Vid avvikelse kan felrapportering vara ett alternativ för att enkelt sätt identifiera dessa. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2002) är dolda problem svåra att rätta till och så länge 

problemen inte kan styrkas via någon form av dokumentation är de dolda. Då 

op.anmälningarna och op.programmet till stor del utgör kommunikationsflödet, direkt 

kopplat till operationsprocessen, på sektionen är de också mycket viktiga för 

verksamheten. Vikten av att upptäcka avvikelser i dessa kan då anses vara av värde. 

En idé är att anslå en tavla synligt och nära verksamheten där icke tillfredställd 

op.anmälan och ändringar i op.programmet redovisas, se Figur 28 för exempel. Vid 

okej sätts en grön bock i rutan respektive vid icke okej sätts ett rött kryss i rutan. Under 

slutet av dagen summeras antalet icke tillfredsställda op.anmälningar och ändring av 

turordning i op.programmet tillsammans med antalet patienter. Vidare rapportering till 

chef kan i början ske, förslagsvis, oftare för ‖komma igång‖ för att sedan ske 

kontinuerligt varannan till var fjärde vecka. Enligt Petersson et al (2008) påverkar 

redovisningstiden starsträckan för sökandet av orsaker till problemen.  

 

Genom felrapportering av, vid hämtning icke förbered eller närvarnade patient i 

receptionen, operatör icke på plats, byte av anestesiform (undvikliga fall), instrument 

från sterilcentralen på villovägar, smutsiga patienter och icke förberedd sal uppdagas 

och konkretare bevisas. När problemen redovisas med datum samt orsak kan känslan, 

av att dessa störningar existerar, bekräftas och felsökning kan börja. 
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Figur 28: Förslag på visualisering avvikelser på op.anmälan och op.programmet. Källa: Egen 

Ett sätt att felrapportera är genom att införa ett dokument där datum, tid, person som 

uppfattat avvikelsen och avvikelsen rapporteras. Papprena, både icke ifyllda och 

ifyllda bör förvaras på ett lättåtkomligt och märkt ställe för att underlätta användandet 

av systemet. Sammanställning och behandling av felrapporterna kan tillexempel göras 

av den som är programansvarig på onsdagar och redovisas på det längre 

torsdagsmötet. I detta arbete kan verktygen PDSA och 5 Varför vara en bra grund vid 

utvecklandet av ett ‖eget‖ system som är anpassat till sektionens arbete och skapat 
genom kreativa medarbetare. Se kapitel 7.3.4 för mer information om dessa verktyg.  

10.4.2 Mål och mätning 

För att personalen på sektionen ska erhålla samma bild av verkligheten och av 

framtida mål är mätning ett viktigt instrument. Mål och vad som ska mätas är 

gemensamma beslut av alla som arbetar på sektionen och ledningen. Arbetet med 

själva mätningarna och behandlingen av dessa ska stå i proportion till nyttan. Det är 

även viktigt det är lätt att mäta och förstå varför mätningarna görs samt resultatet av 

dem.   

Förslaget ovan om rapportering om avvikelser i op.anmälan och op.programmet samt 

felrapportering kan användas som mätningar. Mätning är ett bra verktyg vid förändring 

för att kunna jämföra och utvärdera förbättringsarbetet (Ljungberg & Larsson, 2001). 

Undersökningen som genomfördes hösten 2008, då starttider på dagens första 

operation registrerades, är en annan mätning. Vid en uppföljning kan resultaten 

jämföras och stämmas av mot mål som är uppsatta. Redovisningen av vissa moment 

kan med fördel ändras till att bara visa genomfört eller ej. Till exempel moment Patient 

klar att ta in från receptionen och op.sal dukad är det intressanta om det är klart eller ej 

och inte när momentet färdigställdes då patientens väg genom operation inte går 

fortare för att op.salen dukats timmar innan. 
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10.4.3 Återkoppling 

Vid all mätning eller felrapportering är återkoppling viktigt. Det är då frukten av arbetet 

kan skördas genom ändringar i verksamheten som leder till förbättringar. Historien är ett 

instrument för att utveckla morgondagens verksamhet, till exempel genom att arbeta 

med förbättringscykeln, PDSA.(Bergman och Klefsjö, 2002) 

 

Redovisning av mätningar är ett sätt att ge återkoppling och bör ske genom anslag där 

alla kan ta del av dessa. Redovisningen bör även vara lätt att tolka för alla, där 

användningen av färger och symboler är ett sätt att underlätta tolkningen(Petersson et 

al, 2008). Ett förslag till sektion är att införa en specifik plats hos respektive del, 

Ortopeden och HPK, där mätningar redovisas. 

10.5 Förebild inom sektionen 

Många av de egenskaper som återfinns i listan, se bilaga 1, över högpresterande team 

finns i op.salen, men utanför sker också ett samarbete som inte uppnår samma resultat 

vad gäller högpresterande team. Medarbetarna har lätt att se ett gemensamt mål i 

salen där de patientens liv ligger i deras händer. Men utanför salen finns inte samma 

tydliga mål. Detsamma gäller kommunikationen. Alla ramar är tydliga i salen då den 

naturliga drivkraften finns att göra det bästa för patienten på operationsbordet. 

Genom att utgå ifrån op.salen har sektionen en bra förebild för hur ett välfungerade 

team ska arbeta och försöka lyfta ut det till den övriga verksamheten. På sal finns även 

förebild för samordning där styrformen representeras till största del av standardiserad 
samordning, som diskuterades i 10.2.1. Med det sagt är inte operationssalen ett 

optimum utan snarare en förebild. Givetvis kan medarbetarna utveckla och 

effektivisera mer även inne i salen, ständiga förbättringar är som sagt ett ledord inom 

Lean.  

10.6 Icke behandlade problem 

Här följer de problem som inte behandlas närmare i kapitel 9, Analys, och kapitel 10, Förslag 

på Lösningar. Problemen har antingen fallit utan för ramen för arbetet eller sållats bort på 

grund av tidsgränsen på arbetet. 

o Låga löner 

o Långa avstånd under ombyggnationen 

o Arbetsmiljön under ombyggnationen 

o Lära sig mycket nytt 

o Ny personal får ej grundtrygghet 

o Otydliga riktlinjer vad gäller städning, klädsel, tilltal 
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11 Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av resultaten som 

framkommit i analysen samt de förslag på lösningar som besvarar 

syftet. 
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11.1 Sammanfattande grunder till lösningar 

Genom att öka samordningen runt patientflödet på sektionen kan ökad knivtid, 

patienttillfredställelse och lugnare arbetsmiljö för medarbetare erhållas. Personalen 

upplever problem med kommunikation och integration. Problemen återfinns både 

inom sektionen och med avdelningar som är inblandade i sektionens verksamhet, så 

som sterilcentralen, receptionen och avdelningar som vårdar patienter före och/eller 

efter operation.  

 Det dagliga op.programmet måste vara en realistisk plan samt tillgången på 
resurser måste finnas för att genomföra den. Se kapitel 9.4.1, Realistisk plan. 

 

 Tid och fullständiga dokument bör vara parametrar som mäts för att skapa en 

gemensam bild av verksamheten och skapa mål som verksamheten strävar mot. 
Se kapitel 9.4.2, Parametrar. 

 

 Undvikliga orsaker till förseningar i op.programmet bör elimineras för att öka 

sannolikhetan att planen hålls. Det ger även ett större utrymme för de 
oundvikliga orsakerna att inte påverka planen. Se kapitel 9.4.3, Oundvikliga och 

undvikliga problem. 

11.2 Sammanfattning av lösningar 

Problemen som upplevs på sektionen och observationerna pekar mot att 

förbättringsarbetet bör inriktas på det som sker innan operationsstart. Sektionen får 

betalt via knivtid och efterarbetet är i förhållande till förarbetet kortare, tidsmässigt. 

Detta leder till att tyngden på lösningarna ligger innan operationsstart.  

 Samordna arbetet innan operation via standardisering för att minska ständiga 

anpassningar och öka verksamhetens förutsägbarhet. Samordnig via ständiga 

anpassningar kräver mer kommunikation och kan i förlängningen innebära mer 

stress för personalen. Standardiserade arbetsätt kan lättast införas där repetitiva 

och systematiska aktiviteter utförs.  

 

 Skapa en gemensam plattform för dialog mellan de operativt verksamma på 

sektionen, där den dagliga verksamheten, förbättringsarbete och mål kan 

behandlas. Då operatörerna och narkosläkarna inte tillhör sektionen finns ett stort 

behov av att skapa utrymme för utbyte av olika syn på verksamheten. I första 

hand utbyte mellan ssk:or, usk:or och läkare men även vaktmästare och 

städpersonal som är nödvändiga för att alla funktioner runt verksamheten ska 

fungera. En plattform kan vara allt från gemensamt fikarum till återkommande 

möten. 

 

 Arbeta mot att kommunikation ska komma i rätt tid, på rätt plats, i rätt mängd 

och till rätt mottagare. Sektionens arbete utgår till stor del från op.anmälan och 

op.programmet som då, enligt logistikteorier och Lean production, ska 

behandlas som ett värdeskapande flöde. 
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 Lösningar och kreativt tänkande kring förbättringsarbete bör komma från de som 

arbetar i den operativa verksamheten. Ledningen har däremot ett ansvar för 

helheten, ett helikopterperspektiv över sektionen och verksamheter som 

påverkar denna. Integration mellan sektionen, receptionen, berörda 

avdelningar, sterilcentralen med flera är ett sådant ansvar. 

 

 Standardisering av ordning och reda är ett sätt att minska risken för förseningar. 

Specifika och märkta platser för utrusning inne på sal så väl som utanför. 

Gemensam standard för placering av utrustning som återfinns i alla salar 

underlättar och minskar tiden vid arbete på icke ‖hemma‖ sal. Alla repetitiva 

aktiviteter standardiseras för att undvika variation i resultatet 

 
 Kvalitetsarbete genom att införa avvikelserapportering är ett instrument för att 

uppdaga orsaker till förseningar och uppmärksamma slöseri. För att kunna 

använda Lean-verktyg måste problem identifieras. Att införa förslagsverksamhet 

där sektionens personal kan, på ett enkelt sätt, framföra förslag på förbättringar 

till ledningen. 

 

Syftet med detta examensarbete var att utreda hur R-sektionen kunde effektivisera sin 

verksamhet och genom slutsatsen ska detta besvaras. Punkterna ovan besvarar detta 

syfte, där tyngden ligger i att dels minska kommunikationen genom att höja kvalitén på 

den samt genom förebyggande arbete eliminera behovet av kommunikation. Genom 

detta erhålls en bättre anpassad koordination av operationsplanen och ökad 

integration med de enheter som sektionen har ett beroende med.  
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12 Reflektioner 

 

I detta kapitel presenteras de reflektioner som gjorts under 

undersökningen och arbetet med rapportens gång. Inledningsvis 

diskuteras författarens partiskhet och påverkan på personalen 

under observationerna. Idéer till framtida undersökningar inom 

verksamheten, tips på bra litteratur för den som är intresserad att 

läsa mer om de teorier som rapporten bygger på återfinns också i 

detta kapitel. Kapitlet avslutas med att författaren skildrar 

lärdomar som gjorts under arbetet. 
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12.1 Diskussion 

Jag kan ha en partisk syn på verksamheten då jag fick mina första intryck genom 

sektionens personal, undersköterskor och sjuksköterskor. Att min mamma även är 

sjuksköterska kan också bidra till en eventuell partisk syn. Inriktningen på 

undersökningen ledde till att jag inte heller kunde träffa operatörerna i lika stor 

utsträckning som sjuksköterskorna och undersköterskorna, då de inte tillhör R-sektion. 

Medvetenheten om detta genom hela arbetet bör eliminera risken att sjuksköterskor 

och undersköterskor framställs på ett för positivt sätt gentemot operatörer och 

narkosläkare.  

Under observationerna, som ligger till grund för nulägesanalysen, kan personalen på 

sektionen ändrat arbetsätt på grunda av iakttagelserna. Innan observationerna 

presenterades syftet med dem, att erhålla en inblick i verksamhet, och att det inte 

handlade om att mäta deras prestationer. Under själva observationerna fördes 

anteckningar men sällan förde jag bok i närheten av personalen för att undvika känslan 

av iakttagelse. Detta bör minskat risken för att personalen inte arbetade ‖som vanligt‖ 

under observationerna. 

12.2 Framtida arbete 

Nedan följer förslag till framtida undersökningsområden. 

Optimering av operationsprogrammet 

Väntelistan, som planerar in operationer, skulle kunna studeras närmare för att hitta 

parametrar som styr optimeringen av operationsprogrammet. I dagsläget planeras det 

efter operatörernas schema men andra täckbara parametrar kan vara utrustning och 

längden på operationen. 

 Personalfördelning 

Operatörernas och narkosläkarnas arbetsdagar och syn på verksamheten tas i denna 

rapport upp ytterst lite. Flera teorier pekar på att det inte är individen som ska 

skuldsättas vid avvikelser utan att det är processerna i sig som orsakar problemen. 

Därför bör operatörernas arbetsdagar och processer ses över för att kunna ge en helt 

rättvis bild och förhoppningsvis kunna kartlägga orsakerna till problemen med 

op.anmälningarna och sen ankomst till op.start. Bristen på op.ssk leder till att en 

kartläggning av personalfördelningen och personalens uppgifter skulle vara av intresse 

för att avlasta dessa individer och eliminera flaskhalsen, operationssköterskor. 

12.3 Lästips 

 Artikeln handlar om sjukvårdens organisation och styrning. 

o Glouberman Sholom, Mintzberg Henry, 2001, Managing the Care of 

Health and the Cure of Disease 

 

 Nästa lästips är ett examensarbete om logistiska förändringar inom sjukvården. 

o Jonsson Lovisa, Larsson Linda (2008) Framgångsrika logistiska 

förändringsprinciper i hälso- och sjukvården, Linköpings Tekniska Högskola, 

Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, Logistik, 

Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--08/00319—SE 
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 Ett elevarbete utfört vid US, K-sektionen, där en logistisk kartläggning 

genomfördes. 

o Elevarbete vid Linköpings Tekniska Högskola, Gunnarsson Christian, 

Pettersson Hanna, Ström Elisabeth, Werner Erik(2008) Logistisk kartläggning 

av operationsprocess vid Linköpings Universitetssjukhus, Handledare: Maria 

Björklund Examinator: Bengt Ekdahl Kurs: Logistikprojekt Kurskod: TETS29 

 

 Denna bok tar kortfattat upp historien om, filosofin bakom och förbättringsarbete 

genom Lean production. 

o Petersson P, Johansson O, Broman M, Blücher D, Alsterman H (2008), LEAN 

Gör avvikelser till framgång, Part Development AB, ISBN 978-91-633-2795-7 

 

 Detta är en kvalitetsbok som tar upp grunderna i kvalitetsarbete. 

o Bergman B, Klefsjö B, (2002) Kvalitet i alla led, Studentlitteratur, Lund ISBN 

91-44-02373-1 

12.4 Lärdomar av examensarbetet 

Detta examensarbete har gett mig bestående erfarenheter och minnen. Via 

observationerna fick jag möjlighet att vara med under mycket avancerade 

operationer och spännande sjukdomsfall. Jag fick även lära mig, ytligt, hur den tekniskt 

avancerade operationsutrustningen fungerar och används. Dessa lärdomar och 

många, många fler har berikat mitt liv eftersom jag som teknikstudent fått vara med om 

något så unikt som att studera en operationsavdelning på så nära håll. Inblicken i 

avancerad sjukvård som personalen på R-sektionen gett mig har ökat mitt intresse för 

den komplexa verksamhet som råder på ett större sjukhus. Under arbetat har jag fått 

möjlighet att tillämpa kunskaper jag erhållit tidigare på ett verkligt fall. Jag har tränats i 

att omsätta intryck och uppfattningar som inhämtats under observationerna och 

intervjuerna till kvalitativ och användbar information. Framför allt att översätta 

personalens individuella åsikter till att ringa in det ‖verkliga‖ problemet. Träning i att 

arbeta med ett specifikt fall på ett generellt sett är också en lärdom som gjorts. 

Svensk sjukvård må vara kritiserad men personalen som möter människorna som är i 

behov av vård är det inget fel på, de är kunniga, varma och generösa. 
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Bilaga 1 

Tabell över teamarbete i operationssal samt arbetet utanför. Källa: Egen 

  

Arbete i Operationssal 

 

Egenskap Förklaring Status 

Tydlig klar och gemensam 

målbild 

Att genom föra en lyckad operation  Ja 

Gemensamt ansvarstagande Blir givet när en människas liv ligger i 

medarbetarnas händer 

Ja 

Stödjandeledarskap Frihet under ansvar återfinns i op.salen Ja 

Öppen och intensiv 

kommunikation 

Kommunikationen handlar mest om operationen 

men den är öppen och ärlig 

Ja 

Framtidsinriktning och 

förändringsvillighet 

Återfinns inte, fokus ligger i nuet och operationen 

för ögonblicket 

Nej 

Uppgiftsfokusering Naturlig drivkraft för teamet i op.salen Ja 

Goda individuella 

prestationer 

Naturlig drivkraft för teamet i op.salen Ja 

Snabbt agerande Naturlig drivkraft för teamet i op.salen Ja 

 

1. Tydlig klar och gemensam målbild. Alla teammedlemmar är klara övre och har 

samma tolkning av teamets uppgift, syfte och mål. 

2. Gemensamt ansvarstagande. Alla teammedlemmar känner ansvar för att nå 

teamets mål. De arbetar engagerat, ömsesidigt stödjande och med klar vilja att 

hjälpas åt. 

3. Stödjandeledarskap. Ledaren skapar delaktighet och medansvar, bland annat 

genom att på olika sätt stödja teamets medlemmar och ge dem frihet under ansvar. 

4. Öppen och intensiv kommunikation. Teamets medlemmar kommunicerar med 

varandra på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt. De har förmåga att 

fråga lyssna och svara. 

5. Framtidsinriktning och förändringsvillighet. Teammedlemmar tänker framåt och är 

proaktiva. 

6. Uppgiftsfokusering. Teamet koncentrerar sig på att få uppgiften gjord och följer hela 

tiden resultatutfallet av teamets verksamhet. 

7. Goda individuella prestationer. Teamet lyfter de individuella prestationerna över 

deras normalanivå. 

8. Snabbt agerande. Kort tid mellan tanke och handling.  

(Bruzelius, Skärvad, 2004) 

 

 

  



 

 
 

Arbete utanför Operationssal 

Egenskap Förklaring Status 

Tydlig klar och gemensam 

målbild 

Inget som genomsyrar verksamheten  Nej 

Gemensamt ansvarstagande Problem finns alltid men skulle de vara lika stora 

med större teamkänsla 

Nej 

Stödjandeledarskap Delaktighet återfinns men frihet skulle kunna vara 

större 

Nej 

Öppen och intensiv 

kommunikation 

Återfinns inte mellan alla yrkes.kat, det finns inget 

forum för det. 

Nej 

Framtidsinriktning och 

förändringsvillighet 

Återfinns inte mellan alla yrkes.kat, det finns inget 

forum för det 

Nej 

Uppgiftsfokusering Yrkes.kat fokuserar åtskilt men ej gemensamt.   Ja/Nej 

Goda individuella 

prestationer 

Återfinns  Ja 

Snabbt agerande Återfinns ej men viljan finns Nej 

 

 



 
 

 
 

 

Bilaga 2 
 

                  
    V40 V41 V42 V43 OBS: Endast 3 salar      

  
 

M T O F M T O F M T O F M T O F Totalt för 
4 veckor 
redov i 
min 

Snitt/ 4 
veckors 
period, 
redov i 
minuter 

Nominell 
tid 

Försening i min 
 

Action 

min min min min min min min min min min min min min min min min 

07:30 Patient på plats i Reception 20 10 25     10 30 15 55       20 10 40 15 250 15,6 

07:35 Patient klar att ta in 13 5 25 10 10 10 20 10 55 27 7 20 20 20 35 15 302 18,9 

07:40 OP-personal hämtar Patient 3   10 10 10 5   5 45 10 10 10 10 10 25 15 178 11,1 

07:45 Operationssal dukad 30   10   20 10 15 8 15 15 5           128 8,0 

07:45 Narkosläkare på plats 45 5 17 25 50 15 35 15 65 15 35 15 10 25 25 10 407 25,4 

07:50 Anestesi påbörjad 70 139 31 10 60 20 45 20 70 40 45 20 25 10 35 15 655 40,9 

08:15 Patient klar för steriltvättning 102 120 25 5 25 40 85 3 100 5 60 35 90   15   710 44,4 

08:30 Klar för Operation 95 125 35 40 40 45 70 30 95 15 50   130   5   775 48,4 

08:25 Operatör på plats 55 135 60 45 20 25 80 5 70 25 60 10 60 35 25 5 715 44,7 

08:30 Operationsstart 127 133 55 40 70 70 85 30 115 50 85 5 140 30 35 5 1075 67,2 

Sammanlagd försenad tid 560 672 293 185 305 250 465 141 685 202 357 115 505 140 240 80 5195 324,7 

 

Tabell över tidsregistrering vid Ortopeden, R-sektionen. Källa R-sektionen, Marie Lyckstedt 2008 

  



 

 
 

Tabell över tidsregistrering vecka för vecka. Källa: Marie Lyckstedt 2008 

 

 

 

  

  V40 Sal 22 SAL 23 SAL 24 SAL 26 

  
 

Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag 
 Nominell 

tid 
Acction Noterad 

tid 
Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

 

07:30 Patient på plats i Reception 07:05 07:30 07:30 07:38 07:30 07:45 07:40 07:40 07:40 07:30 07:30 07:30 
 07:35 Patient klar att ta in 07:40 07:36 07:37 07:43 07:35 07:49 07:45 07:40 07:43 07:30 07:38 07:30 
 07:40 OP-personal hämtar Patient 07:35 07:40 07:37 07:43 07:35 07:49 07:35 07:35 07:35 07:30 07:38 07:30 
 07:45 Operationssal dukad 07:30 07:45 07:55 07:45 07:45 07:58 08:15 07:25 07:20 07:30 07:15 07:45 
 07:45 Narkosläkare på plats 07:45 07:46 07:45 08:00 07:50 07:55 08:15 07:45 07:52 07:45 07:54 07:50 
 07:50 Anestesi påbörjad 08:03 07:53 08:03 08:12 10:05 07:58 08:20 07:51 08:00 07:55 07:55 07:55 
 08:15 Patient klar för steriltvättning 08:25 08:00 08:20 08:32 10:15 08:34 09:10 08:00 08:16 08:35 09:25 09:00 
 08:30 Klar för Operation 08:33 08:15 08:35 08:42 10:35 08:45 09:25 08:11 08:46 08:55 09:47 09:55 
 08:25 Operatör på plats 08:25 08:15 08:40 08:45 10:40 08:45 08:30 08:05 08:50 09:00 09:55 09:55 
 08:30 Operationsstart 08:35 08:17 08:45 08:47 10:43 08:48 09:37 08:11 08:52 09:07 09:53 09:58 
 Sammanlagd försenad tid 00:05 ##### 00:15 00:17 02:13 00:18 01:07 ###### 00:22 00:37 01:23 01:28 
 



 

 
 

 

 

  

  V41 Sal 22 SAL 23 SAL 24 SAL 26 

  
 

Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag 

Nominell 
tid 

Acction Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

07:30 Patient på plats i Reception 07:30 07:40 07:30 07:00 07:30 07:55 00:00 00:00 07:30 07:30 07:30 07:35 

07:35 Patient klar att ta in 07:35 07:45 07:35 07:45 07:35 07:57 00:00 00:00 07:35 07:30 07:32 07:40 

07:40 OP-personal hämtar Patient 07:40 07:45 07:35 07:50 07:35 07:30 00:00 00:00 07:40 07:40 07:35 07:35 

07:45 Operationssal dukad 07:50 07:55 07:50 08:00 07:45 07:55 00:00 00:00 07:45 07:45 07:45 07:45 

07:45 Narkosläkare på plats 08:35 07:52 07:45 07:45 07:50 08:00 00:00 00:00 08:05 07:45 07:48 07:45 

07:50 Anestesi påbörjad 08:35 08:02 07:55 08:05 07:55 08:02 00:00 00:00 08:10 07:50 07:50 07:50 

08:15 Patient klar för steriltvättning 08:40 08:00 07:59 08:12 08:20 08:29 00:00 00:00 08:50 08:15 08:48 08:51 

08:30 Klar för Operation 09:10 08:20 08:12 08:21 08:40 08:40 00:00 00:00 08:50 08:30 09:05 09:10 

08:25 Operatör på plats 08:30 08:32 08:10 08:40 08:35 08:45 00:00 00:00 08:40 08:25 08:35 09:12 

08:30 Operationsstart 09:10 08:39 08:17 08:43 08:43 08:48 00:00 00:00 08:52 08:45 09:20 09:16 

Sammanlagd försenad tid 00:40 00:09 ###### 00:13 00:13 00:18 ###### ###### 00:22 00:15 00:50 00:46 



 

 
 

 

  

  V42 Sal 22 SAL 23 SAL 24 SAL 26 

  
 

Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag 

Nominell 
tid 

Acction Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

07:30 Patient på plats i Reception 07:45 07:30 07:30 07:32 07:30 07:30 07:30 07:20 07:30 08:10 07:30 07:30 

07:35 Patient klar att ta in 07:50 07:47 07:42 07:32 07:50 07:30 07:30 07:34 07:32 08:12 07:35 07:36 

07:40 OP-personal hämtar Patient 07:55 07:40 07:50 07:36 07:50 07:40 07:35 07:40 07:38 08:12 07:35 07:36 

07:45 Operationssal dukad 08:00 07:50 07:50 07:45 07:40 07:45 07:45 07:55 07:45 07:05 07:45 07:45 

07:45 Narkosläkare på plats 08:00 07:50 08:05 07:55 07:50 07:50 07:42 07:52 07:46 08:25 07:45 07:52 

07:50 Anestesi påbörjad 08:05 08:00 08:15 08:02 08:08 08:02 07:50 07:55 07:55 08:33 07:55 07:55 

08:15 Patient klar för steriltvättning 08:25 08:04 08:23 08:18 08:19 08:21 08:37 08:10 08:30 09:25 08:10 08:45 

08:30 Klar för Operation 08:44 08:16 08:30 08:32 08:28 08:47 08:52 08:35 08:45 09:32 08:40 08:50 

08:25 Operatör på plats 08:44 08:25 08:40 08:37 08:30 08:30 08:30 08:20 08:45 09:00 08:44 08:40 

08:30 Operationsstart 08:45 08:27 08:43 08:40 08:45 08:53 08:56 08:40 08:52 09:35 08:54 08:53 

Sammanlagd försenad tid 00:15 ###### 00:13 00:10 00:15 00:23 00:26 00:10 00:22 01:05 00:24 00:23 



 

 
 

  V43 SAL 26 SAL 23 SAL 24 

  
 

Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Onsdag 

Nominell 
tid 

Action Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

Noterad 
tid 

07:30 Patient på plats i Reception 07:30 07:30 07:45 07:40 07:40 08:00 07:40 07:30 07:39 

07:35 Patient klar att ta in 07:30 07:35 07:47 07:45 07:45 08:05 07:45 07:45 07:40 

07:40 OP-personal hämtar Patient 07:25 07:35 07:32 07:45 07:45 07:32 07:45 07:30 07:40 

07:45 Operationssal dukad 07:15 07:15 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:35 

07:45 Narkosläkare på plats 07:40 07:50 07:54 07:50 07:50 08:10 07:50 08:00 07:45 

07:50 Anestesi påbörjad 07:43 07:50 07:59 07:55 07:54 08:13 08:10 07:55 08:00 

08:15 Patient klar för steriltvättning 09:10 08:30 08:45 08:36 08:06 08:25 08:30 08:13 08:20 

08:30 Klar för Operation 09:45 09:54 09:40 09:00 08:19 08:30 08:55 08:26 08:35 

08:25 Operatör på plats 08:45 09:15 09:45 08:36 08:40 08:25 08:55 08:43 09:00 

08:30 Operationsstart 09:45 09:55 09:50 09:05 08:44 08:35 09:00 08:44 09:02 

Sammanlagd försenad tid 01:15 01:25 01:20 00:35 00:14 00:05 00:30 00:14 00:32 



 
 

 
 

Bilaga 3 

Tabeller över sökord och antalet träffar för respektive. Källa: Egen 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

Tabell över beroende i moment innan operation. Källa: Egen  

Moment Krav på moment Personalbehov 

Patient i receptionen 
Patient i receptionen i tid 
Prover tagna 

Avdelnings personal 

Patient klar 

Patient är pilad                  
Patient ombytt           
Prover tagna                         
Nålar & plattor satta 

Receptions personal 

OP.personal hämtar Överlämning Ssk/Usk 

OP.sal dukad 
Sal städad                
Instrument plockade      

Op.ssk Usk 

Narkosläkare på plats Överlämning N.L An.Ssk 

Anastesi påbörjad 
Patient och 
utrstning/materiell 
förberedd 

N.L An.Ssk Usk 

Patient klar för steriltvätt 
Op.bord färdigt          
Patient klädd              
Personal klädd och tvättad 

Op.Ssk An.Ssk Usk 

Klar för operation Sal klar Op.Ssk An.Ssk Usk 

Operatör på plats Överlämning O.L Op.Ssk An.Ssk Usk 

Operationsstart 

Operatörer klädda & 
tvättade              
Operatörers utrustning 
intakt 

O.L Op.Ssk An.Ssk Usk 

 

Ssk = Sjuksköterska   

Usk = Undersköterska  

Op = Operation 

An = Anastesi 

N.L = Narkosläkare 

O.L = Operatör 

 



 

 
 

Bilaga 5 

Tabell över hur uppdelningen av orsaker gjorts. Källa: Egen 

Koordinations problem Personalbrist Patientorsaker 

Väntan på operatör > 20 min (6) 

 
Personalbrist i korridor (6) 

Strul med infarter etc (3) 

 

Bristande op-anmälan (6) 

 

Lunchuppehåll på operatörs 

begäran (3) 

 

Patient anlände sent till sjukhuset 

(2) 

Patienten inte nedkommen från 

avdelningen(4) 

Väntan på op-personal, inga 

avlösare > 30 min (2) 

Försening pga icke 

premedicinerat barn (1) 

 

Bristande preoperativ provtagning 

(3) 

  

Svår uppläggning pga skör patient 

(1) 

Byte av turordning inom 

operationsprogrammet (3) 

  

Svårt att intubera > 30 min (1) 

 

Inte förberett på salen (2) 

  

 

 

Väntar på narkosläkare (2) 

   

Salen inte förberedd för 

barnsövning (2) 

   

Byte av anestesiform(4) 

  

∑ 32 ∑ 11 ∑ 8 

Koordination 63% 

Personal 22% 

Patient 16% 

 

  



 

 
 

Bilaga 6 

Tabell över orsaker till förseningar och åtgärder för respektive vid Medical University of South Carolina. 

Källa: Overdyk (1998) 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 6 

Tabell över förseningsorsaker vid operationsenheten på MetroHelth Medical Center i Ohio, USA. Källa: 

Harders et al, 2006. 

 

  

Reasons for delay when nonoperative time exceeded 35 minutes 

Cause for delay Frequency             (%) 

Clinical (difficult IV, difficult 

intubation, change in patient condition) 16 

Instruments or supplies unavailable  10 

No operative consent     8 

Laboratory result unavailable    8 

Patient late in arriving     8 

Process not followed     8 

Technology-related delay    7 

Environmental services delayed   6 

Anesthesiologist delayed    6 

Surgeon delayed      6 

Other       17 

 



 

 
 

Bilaga 8 

Underlag för tidsregistreringen vid Ortopeden, R-sektionen. Källa: R-sektionen, Marie Lyckstedt, 2008 

      SAL: 

        Starttider Ortopedoperation 

  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka: Klockan Klockan Klockan Klockan Klockan 

Patient på plats i receptionen           

Patient klar att ta in           

Op-personal hämtar patient           

Operationssal dukad           

Narkosläkare på plats           

Anestesi påbörjad           

Patient klar för steriltvätt           

Klar för operation           

Operatör på plats           

Operationsstart           

KOMMENTARER 

          

 

  



 

 
 

Bilaga 9 

 Perioperativ journal som används vid R-sektionen, operationsanmälan. Källa: Landstinget i Östergötland 

 



 

 
 

Perioperativ journal som används vid R-sektionen, omvårdnadsjournal. Källa: Landstinget i Östergötland. 

  



 

 
 

Perioperativ journal som används vid R-sektionen, anestesijournal. Källa: Landstinget i Östergötland. 

  



 

 
 

Perioperativ journal som används vid R-sektionen, ordinationsblad. Källa: Landstinget i Östergötland. 

 


