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Förord 

Detta examensarbete har genomförts vid avdelningen logistik som är en del av 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Tekniska högskolan vid 
Linköpings universitet. Arbetet är tänkt som en bakgrund till forskningsprojektet 
Innovation Implementation System for Better Health som bedrivs av Karolinska 
Institutet i samarbete med Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. 
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är det avslutande momentet i vår 
civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi.  

Våra studier har tidigare varit fokuserade på producerande företag med en liten inblick i 
serviceföretag. Den offentliga sektorn tas sällan upp och vi såg det som en utmaning att 
få möjligheten att få inblick i hälso- och sjukvården och tillämpa våra kunskaper på den. 

Den senaste terminen har vi fått kännedom av en bransch vi tidigare mest bara har hört 
om i media och arbetet har varit mycket spännande. Hälso- och sjukvården berör oss 
alla. Det är väldigt lätt att prata negativt om sektorn medan få verkligen gör något för att 
få bestående förändringar. Vi hoppas att rapporten dels ger en inblick i vad det kan 
finnas för användbara metoder men att den även visar att förändringsarbete genomförs 
ute i verksamheterna och att det går med relativt enkla metoder att få bra resultat.  

Vi hade inte kunnat genomföra detta arbete utan hjälp från ett flertal personer. Först vill 
vi tacka vår handledare och samtidigt uppdragsgivare Håkan Aronsson för stöd och 
inspiration under arbetets gång. Vi vill även tacka alla ni som har ställt upp och berättat 
om ert arbete och om förändringsarbete i den svenska hälso- och sjukvården. Ert arbete 
har stor betydelse både för oss och för alla patienter och medarbetare ni har hjälpt. 
Slutligen vill vi tacka våra opponenter Anna Berg och Konrad von Otter Choroszynski 
för bra kommentarer som hjälpt oss att göra vårt arbete bättre. 
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Sammanfattning 

Hälso- och sjukvården har höga krav som branschen har svårt att uppfylla. Efterfrågan 
och behovet på hälso- och sjukvård växer ständigt till följd av att sjukvården blir bättre 
på att behandla sjukdomar. Utvecklingen av den medicinska processen har gått fort 
dock har den administrativa inte följt samma takt. Därför finns det ett behov av att göra 
förändringar. Hälso- och sjukvården är en servicebransch med speciell karaktär 
eftersom det handlar om människors liv och hälsa. Kraven på hög precision och 
säkerhet är höga och det finns många regleringar. Sjukvården är dessutom finansierad 
av offentliga medel varför det blir en svag konkurrenssituation.  

Logistik har fått en ökad betydelse inom sektorn. Logistik handlar i detta fall om att på 
kortast tid få en patient färdigbehandlad från sjukdomsupptäckt via behandling till 
rehabilitering och medicinering genom att använda resurser effektivt. Industrin har 
under en lång period använt sig av framgångsrikt förändringsarbete för att bli mer 
effektiv och samtidigt klara av kundernas krav. Det finns flera förändringsprinciper och 
det har blivit vanligare att använda sig av dem också inom sjukvården men anpassningar 
behöver göras för att de ska ge resultat. Denna rapport avser att ta fram logistiska 
förändringsprinciper som är framgångsrika i hälso- och sjukvården. Studien görs i två 
steg, först görs en litteraturstudie för att ta reda på vilka principer som finns 
presenterade i litteraturen. Därefter görs en fallstudie där sex olika vårdenheter, som 
genomfört framgångsrikt förändringsarbete, studeras för att ta reda på vad de gjort och 
hur det kan kopplas till teorin. De vårdenheter som studeras har planerad verksamhet 
och en specifik vårdepisod kan urskiljas.  

Litteraturstudien visar att det finns ett antal logistiska förändringsprinciper som med 
positivt resultat har anpassats till hälso- och sjukvården. Lean production fokuserar på 
resurssnål produktion genom att eliminera slöseri och ha flexibel arbetskraft genom att 
använda sig av standardiseringar. Processorientering fokuserar på förbättring av 
processer då det är dessa som skapar resultat och för att få ständiga förbättringar 
används Plan-Do-Study-Act-cykeln som en metod att testa nya lösningar. 
Flödesorienterad industri fokuserar på flödet, att först kartlägga det för att därefter 
kunna flytta arbetsbelastning från kritisk väg eller minska den. Time-based competition 
delar in tid i värdeskapande och icke värdeskapande. Theory of Constraints identifierar 
och eliminerar begränsningar för ett snabbare flöde och Supply chain management 
fokuserar på att optimera hela värdekedjan. Ytterligare viktiga verktyg vid 
förändringsarbete är planering samt att ha mål att arbeta mot och bra mätmetoder för att 
tydligare se resultatet av förändringsarbetet. Utöver dessa principer finns ett antal 
förändringsprinciper som enbart används i hälso- och sjukvården och inte i andra 
branscher. En av dessa är Patienten i fokus som organiserar verksamheten kring 
patienten genom att antingen ha patientfokuserade vårdkedjor, patientcenter eller 
samverkande vårdnätverk. En annan är Genombrott vilken är en metod med en 
blandning av flera ovan nämnda principer. Slutligen är Advanced access en princip som 
används i hälso- och sjukvården med målet att öka tillgängligheten.  

Många av principerna har likheter och berör samma områden. Metoderna de använder 
sig av skiljer sig något men återkommer i flera principer. Vanligt förekommande 
metoder i litteraturstudien är eliminering av slöseri, standardiseringar, ledtidsreduktion, 



kartläggning av flöde eller process, flytta aktivitet, matcha kapacitet och efterfrågan, 
påverka efterfrågan samt att göra rätt från början.  

Fallstudierna visade att endast en vårdenhet medvetet använde en specifik 
förändringsprincip i deras förändringsarbete nämligen processorientering. I övrigt 
använde vårdenheterna flera olika metoder som kan härledas till samtliga 
förändringsprinciper.  Fyra metoder utmärker sig från de övriga då de har använts i stor 
utsträckning vid flera vårdenheter. Dessa är; eliminera slöseri, standardiseringar, 
kartlägga flöde eller process och samverkan inom enheten. Andra metoder som också 
förekommit men inte i lika stor utsträckning är; ledtidsreduktion, Plan-Do-Study-Act- 
cykeln, flytta aktivitet, matcha kapacitet och efterfrågan samt ändra systemet. Flera av 
dessa metoder kan identifieras i processorientering och de förekommer även i Lean 
production samt i Genombrott.  

När det gäller själva förändringsarbetet finns det inte en tydlig kopplig mellan det 
strategiska arbetet som utvecklingsenheter utför och det operativa förändringsarbetet 
som sker ute på vårdenheterna. Vårdenheter som genomfört framgångsrikt 
förändringsarbete har oftast arbetat utan ett strategiskt tillvägagångssätt och med 
övergripande mål som ökad tillgänglighet och minskade väntetider. Det har visat sig 
finnas flera framgångsfaktorer för ett framgångsrikt förändringsarbete. Motiverade 
medarbetare är en av dessa och vikten av att ha incitament för att delta i 
förändringsarbetet. En annan ofta nämnd framgångsfaktor är ledarskap. Flera 
vårdenheter bedömer också mätning som en viktig del av förändringsarbete vilket även 
teorin styrker. Det är också viktigt att inte fastna i en specifik metod eller princip utan 
bara använda dessa som verktyg.  

Litteraturstudien och fallstudierna tar upp ett flertal metoder. Alla dessa återfinns inte i 
båda studierna men kan trots det vara lämpliga att använda. Förutom dessa finns det 
även några metoder som förekommer men i väldigt liten utsträckning. Flera av 
metoderna som förekom i litteraturstudien men i mindre utsträckning i fallstudierna kan 
härledas till förändringsprinciperna planering, Supply chain management och Patienten 
i fokus. 

Det finns flera logistiska förändringsprinciper som är anpassningsbara på hälso- och 
sjukvården och de innehåller ett flertal metoder. Utav dessa har metoderna eliminering 
av slöseri, standardiseringar, kartläggning av flöde eller process och samverkan inom 
enheten framkommit i litteraturstudien och har även i stor utsträckning använts i 
fallstudierna varför dessa kan anses vara framgångsrika metoder. Metoderna kan 
härledas till förändringsprinciperna Lean production, processorientering och 
Genombrott och även om inte dessa förändringsprinciper har använts i full utsträckning, 
har flera metoder inom dem lyfts fram av både litteraturstudien och fallstudierna, och de 
kan därför anses vara framgångsrika logistiska förändringsprinciper att använda inom 
hälso- och sjukvården.  

  



Executive summary  

The healthcare industry is somewhat different to other industries and has high 
requirements. Today the demand for care is constantly growing, due to for example an 
older population and the development of medical technology, which is why the Swedish 
healthcare has problem fulfilling this demand. The medical development is moving 
rapidly but the development of the administrative processes can not keep up, therefore 
there is a need for change. The healthcare industry is unique with high demands for 
precision, quality and security. Furthermore healthcare in Sweden is public which leads 
to low competition. In recent years there has been a greater focus on the role of 
logistics, not only when it comes to handling materials and other supplies but foremost 
when it comes to handling patients. When focus is on the patient, logistics is about 
treating a patient from diagnosis until full recovery in the shortest amount of time by 
using the resources efficiently. 

The manufacturing industry has for several years used different improvement strategies 
to become more efficient and meet the customer demand. These strategies are nowadays 
also more frequently used in the healthcare industry with minor adjustments. The 
purpose of this report is to find out which of these improvement strategies that are 
successfully applicable to Swedish healthcare. The report consists of two parts. The first 
part is a literature review which aims to find available logistics strategies applicable to 
healthcare. The second part consists of case studies preformed at six different medical 
clinics to find out which strategies and methods they have used during their 
improvement work. 

Several improvement strategies have successfully been used in the healthcare industry. 
Lean production focuses on eliminating waste and uses standardizing for a more 
flexible production. Process management focuses on improving the actual process since 
it is the process that creates the results and for continues improvements the Plan-Do-
Study-Act-cycle is a method used for testing new solutions. Other strategies focus on 
the flow. First it is important to survey the flow and thereafter remove critical activities 
disturbing the flow. Time-based competition divides time into value adding and not 
value adding time. Theory of constraints is a strategy that identifies and eliminates 
bottlenecks for a faster flow. Supply chain management focuses on optimizing the entire 
value chain in order to gain an overview of the entire system. Other useful methods are 
planning, formulating goals and to use different measurements.  

There are also a number of strategies developed especially for the healthcare industry 
inspired by the manufacturing industry. One strategy is to have the patient in focus and 
organize activities around the patient. Advanced access is a strategy who strives for 
higher availability and finally Genombrott is a strategy inspired by “The Breakthrough 
Series”, containing a mixture of several already mentioned strategies.  

A lot of the strategies addresses the same problems and uses similar methods to reach a 
solution. Frequently used methods are elimination of waste, standardizations, lead-time 
reduction, surveying the flow or process, move activities, match capacity and demand 
and error proofing. 

According to the case studies only one medical clinic used a specific strategy during 
their work with improvements, namely process management. In general medical clinics 



used parts of different strategies. Elimination of waste, standardizations, surveying the 
flow or process and cooperation within the clinic were four frequently used methods in 
the case studies. Other methods also used were lead-time reduction, Plan-Do-Study-
Act- cycle, moving activities, match capacity and demand and changing the system. 
Identified methods are used mainly by process management but also by Lean 
production and Genombrott.  

A number of county councils are developing suitable strategies for improvements. 
Unfortunately the connection between the strategic and the operative work does not 
always exist.  Medical clinics performing successful improvements many times lack a 
strategic course of action and have comprehensive goals like improved access. Medical 
clinics have realized the importance of having goals and measuring results to achieve a 
permanent change. Important success factors during implementation are motivated 
employees, active leadership and that work for improvement is initiated by the 
employees. It is also of importance to move outside the methods and adjust them to 
select the parts best suitable for the specific problem. 

The literature review and the case studies address several methods. Not all of these are 
found in both studies but can still be appropriate to use in the healthcare industry. There 
were also methods used in a very little extent. These methods are parts of the strategies 
Supply chain management and Patient in focus which both could be considered as 
successful improvement strategies.  

Several logistics methods are applicable to healthcare and they consist of many different 
solutions. Among these solutions elimination of waste, standardizations, surveying the 
flow or process and cooperation within the clinic where found in the literature review 
and they were also frequently used in the case studies. These solutions are parts of the 
methods process management, Lean production and Genombrott why these strategies 
are considered as successful improvement strategies applicable for healthcare. 

 



Läshänvisningar 
Nedan följer läshänvisningar för att den stressade läsaren snabbt ska kunna avgöra vilka 
kapitel som är intressanta att ta del av först. 

Kapitel 1 Inledning 

En kort bakgrund till studien och förklaring av syftet. Av intresse att läsa för de flesta 
för att snabbt få en inblick i vad rapporten handlar om. 

Kapitel 2 Hälso- och sjukvården 

Beskrivning av hälso- och sjukvården, dess organisation och problem. Intressant att läsa 
för den som inte har inblick i verksamheten. 

Kapitel 3 En studie i två delar 

Studiens struktur, utveckling av syftet och studerat system. Intressant att läsa för den 
som vill ha en tydlig bild över hur studien är upplagd och vad som har studerats. 

Kapitel 4 Logistiska förändringsprinciper och verktyg 

Beskrivning av logistiska förändringsprinciper samt hur de har anpassats till sjukvården. 
Av intresse att läsa för dels den logistikintresserade studenten men även för de som vill 
ha inspiration om metoder att använda vid förändringsarbete. 

Kapitel 5 Analys av förändringsprinciper 

Jämförelse av likheter och skillnader mellan förändringsprinciperna samt framtagning 
av gemensamma metoder. Intressant att läsa för den intresserade av logistiska 
förändringsprinciper för att se sambanden dem emellan. 

Kapitel 6 Metod 

Metod beskriver detaljerat undersökningens ansats, inriktning, arbetsgång samt olika 
felkällor. Kapitlet är intressant att läsa för den som vill veta mer om val av metod och 
varför studien har genomförts på valt sätt. 

Kapitel 7 Fallstudier av vårdenheter 

Beskrivning av förändringsarbetet vid sex olika vårdenheter. Intressant för läsare 
intresserade av hur förändringsarbete vid en vårdenhet praktiskt kan gå till. Kapitlet ger 
även inspiration då det visar hur förändringsarbete ger resultat. 

Kapitel 8 Analys av vårdenheternas förändringsarbete  

Jämför genomfört förändringsarbete med teoretiska metoder. Kapitlet jämför även 
förändringsarbete mellan de olika vårdenheterna och är intressant att läsa för den som 
djupare vill förstå motiveringen till de dragna slutsatserna. 

Kapitel 9 Slutsatser 

Summering av vad studien har kommit fram till samt påverkan av avgränsningar och 
hur resultatet kan generaliseras. Kapitlet är intressant att läsa för samtliga läsare då det 
kort sammanfattar genomförd studie. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till rapporten och vilket syfte den har lett 
fram till. För att förtydliga syftet tas även gjorda definitioner upp. 



- INLEDNING - 

2 

1.1 Bakgrund 
Hälso- och sjukvården i Sverige är alltid ett aktuellt ämne. Ofta uppmärksammas de 
problem som finns med t ex. långa väntetider och ineffektivitet inom vården. 
Utveckling och förändring sker men det tar lång tid och resultaten är många gånger 
svåra att tyda då sättet att mäta dem varierar. En faktor som på senare tid har kommit 
mer i fokus är logistik. Sjukvårdsorganisationens komplexitet gör att logistiken har 
kommit att få en större betydelse för organisationens välfungerande. 

Bakgrunden till denna rapport är forskningsprojektet Innovation Implementation System 
for Better Health. Projektet bedrivs av Karolinska Institutet i samarbete med Tekniska 
Högskolan vid Linköpings universitet. Syftet med forskningsprojektet är att ta fram ett 
system för hur förändringar ska införas i sjukvården. Detta för att på ett bättre sätt kunna 
jämföra de förändringar som gjorts och kunna visa på vilket resultat de ger. I projektet 
ska tolv kliniker medverka genom att införa förändringar enligt den modell som tas 
fram.  

Vilka förändringar ska då klinikerna i projektet införa? Detta beror givetvis på deras 
situation och hur problemen ser ut på just deras klinik eftersom varierade 
förändringsprinciper passar olika förhållanden. Det bedrivs förändringsarbete inom flera 
landsting och en trend är att man använder sig av logistiska förändringsprinciper från 
industrin och anpassar dem till sjukvård. Det är dock oklart vilka av dessa 
förändringsprinciper som har gett framgångsrikt resultat. Det finns därför ett behov av 
att undersöka vilka förändringsprinciper som är framgångsrika i hälso- och sjukvården.  

1.2 Syfte 
Rapporten syftar till att ta reda på vilka logistiska förändringsprinciper som är 
framgångsrika i hälso- och sjukvården. 

1.3 Definitioner 
Med logistiska förändringsprinciper menas olika principer eller strategier för 
förändringsarbete som berör logistiken i en organisation och som ligger bakom en 
genomdriven förändring. Logistik i detta arbete är inriktat mot produktionslogistik och 
patienten och dennes väg genom vården. Fokus ligger på patienten och 
förändringsprinciper kring lager och materialhantering tas inte upp. 

En förändringsprincip är framgångsrik om det finns teoretiska och praktiska exempel på 
att framgångsrikt resultat har uppnåtts då denna förändringsprincip har använts. 
Framgångsrikt resultat kan ha olika betydelse beroende på vad som strävats efter vid 
förändringen. Om det mål som en vårdenhet har strävat efter har uppnåtts, har 
förändringen erhållit ett framgångsrikt resultat. 
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2 Hälso- och sjukvården 
Följande kapitel tar upp hur hälso- och sjukvården ser ut i Sverige idag. Kapitlet 
beskriver hur organisationen ser ut, vilka problem som finns och om förändringsarbete i 
hälso- och sjukvården. 
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2.1 Svenska hälso- och sjukvården idag 
Hälso- och sjukvården i Sverige är en omfattande verksamhet. Mer än 300 000 personer 
arbetar inom hälso- och sjukvården fördelade på olika yrkeskategorier. Under ett dygn 
görs mer än 80 000 läkarbesök och läkemedel för 60 miljoner kronor köps ut på recept. 
(Hallin & Siverbo 2003)  

2.1.1 Organisation 
I Sverige har stat, landsting och kommun ansvaret för hälso- och sjukvården. Staten har 
det övergripande ansvaret och vad som är landstingets respektive kommunens ansvar 
regleras enligt lagen. Landsting, kommuner och regioner är sjukvårdshuvudmän vilket 
innebär att de ansvarar för organisationen av vården. Kommunen har ansvar för vården 
av äldre och funktionshindrade som bor i särskilt boende, Socialstyrelsen, som är en 
myndighet under socialdepartementet, ansvarar för bl a. utvecklingen kring vården och 
all hälso- och sjukvårdspersonal står under deras tillsyn. (Socialdepartementet 2007)  

Det finns 21 landsting i Sverige som är indelade i sex regioner. Landstingen organiserar 
vården och regionerna arbetar för att underlätta samarbete inom vården. Hälso- och 
sjukvården delas in i tre områden: regionsjukvård, länssjukvård och primärvård. Det 
finns åtta regionsjukhus, ca 70 länssjukhus och drygt 1000 vårdcentraler i Sverige. 
Sjukhusen är ofta organiserade i kliniker efter olika specialiteter som medicin, kirurgi 
osv. medan primärvården ska kunna tillgodose de flesta behov som inte behöver 
specialistkunskap. (Socialdepartementet 2007) 

Hälso- och sjukvårdssystemet är starkt decentraliserat dvs. besluten fattas långt ned i 
organisationen. (Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet 2004) 
Decentraliseringen har förstärkts över åren då staten, som tidigare stått för stora delar av 
vården, har lämnat över finansierings- och vårdgivaransvaret till landstingen i flera 
områden. (Sveriges kommuner och landsting 2005) Sjukvården anses även vara indelad 
efter specialistkunskaper. Många olika roller har skapats dock är ansvaret mellan dessa 
otydligt och samordningen dem emellan är bristande. (Brommels & Sarv 1994)  

2.1.2 Sjukvården- en annorlunda servicebransch 
Sjukvården kan ses som ett serviceföretag. Det finns dock viktiga skillnader mellan 
hälso- och sjukvården och andra servicebranscher. Då sjukvården har stor påverkan på 
människors liv och hälsa styrs branschen av lagfästa mål om god jämlik vård efter 
behov. Patienten betalar inte direkt för de tjänster som vårdgivare ger utan betalning 
sker genom en tredje part, en finansiär oftast staten. Det blir ett trepartssystem (se Figur 
2.1) där beteendet mellan konsument och producent påverkas av en tredje part som står 
för finansiering. Till skillnad från ett tvåpartssystem är det alltså fler aktörers intressen 
som måste tas hänsyn till. (Nyström & Sjöberg 2007 även Hallin & Siverbo 2003)  
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Figur 2.1 Trepartsystem Källa: Hallin & Siverbo (2003) 

Sjukvårdens speciella förutsättningar gör att det finns skilda synsätt inom sjukvård i 
jämförelse med andra servicebranscher. Inom sjukvården fokuserar man ofta på 
kostnaden av den medicinsk-tekniska utvecklingen istället för vilken värdeskapande 
effekt den ger. Kundbegreppet är även mycket svagt inom hälso- och sjukvården, man 
mäter inte produktivitet i utförda tjänsters totala resultat utan fokus ligger på enskilda 
insatser. Detta synsätt gör att det inte är botade infektioner, läkta sår eller ökad rörlighet 
som produceras utan antal labbtester, operationer och läkarbesök. (Nyström & Sjöberg 
2007) 

I näringslivet har det skett en ökad kundfokusering genom att involvera kunden själv i 
produktionen och det finns stor potential att göra detta även inom hälso- och sjukvården 
då patienten ofta aktivt måste medverka för att en behandling ska ha effekt. 
Servicebranschen har även gått mer mot systematisering och standardisering. (Nyström 
& Sjöberg 2007) 

2.1.3 Problemen inom vården  
Det ställs allt högre krav på den svenska hälso- och sjukvården. Minskad dödlighet 
leder till en högre medellivslängd med fler äldre, Sverige har en av världens äldsta 
befolkningar. En äldre befolkning betyder fler kroniskt sjuka och fler personer med 
förslitningsskador. Även så kallad lätt ohälsa har ökat, framför allt psykisk ohälsa i form 
av oro, ängslan, ångest och sömnproblem. Astma, allergier, diabetes, alkoholproblem 
och problem med övervikt är också exempel på hälsoproblem som ökar i det svenska 
samhället. (Hallin & Siverbo 2003)  

Kraven på hälso- och sjukvården ökar eftersom sjukvården utvecklas och att det ständigt 
finns tillgång till ny medicinsk teknologi. Med bättre teknik kan fler ingrepp och 
behandlingar utföras och på så sätt ökar behovet och efterfrågan av hälso- och sjukvård. 
(Hallin & Siverbo 2003). Detta har lett till att tillgängligheten för vård av patienter som 
inte är akut sjuka är ett problem i Sverige. Bortsett från tillgängligheten har dock 
Sverige, enligt Schildt (2007), en av världens bästa sjukvård till lägsta kostnad. 
Exempelvis har Sverige låg andel vårdinfektioner, endast elva procent, jämfört med 
resten av världen.  

Ökade väntetiderna kan få många konsekvenser.  Resultatet av behandlingen kan i vissa 
fall bli sämre om patienten får vänta för länge. Patientens livskvalitet kan påverkas 
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genom oro, smärta och social isolering. Det kan även få stora ekonomiska konsekvenser 
för både patienten, samhället och sjukvården. En patient som får vänta blir ofta orolig 
och irriterad och ringer ofta, samtalen stjäl både tid och energi från vårdpersonal som 
skulle kunna läggas på att vårda patienter istället. (Landstingsförbundet 2003) 
Undersökningar har gjorts som visar att en läkare lägger mellan 50 och 80 procent av 
sin tid på administration och kommunikation samt att mycket dubbelarbete sker mellan 
olika yrkeskategorier. Genom att på ett effektivare sätt utnyttja resurserna borde därmed 
patienternas väntetider kunna minskas. (Fölster et al. 2003) 

Nutek tar i en av deras rapporter upp att trycket på högre produktivitet och effektivitet 
inom hälso- och sjukvården kommer att öka. Behoven och efterfrågan kommer att öka i 
snabbare takt än finansieringsutrymmet och framtida konkurrens från utländska 
vårdbolag innebär att svenska sjukvårdsproducenter måste öka sin produktivitet. 
Sjukvården har dessutom ett kostnadsfokus som försvagar incitamenten och begränsar 
de medel som står till förfogande för att investera i produktivitets- och 
effektivitetsfrämjande insatser. (Nyström & Sjöberg 2007) 

2.1.4 Problemupplevelser 
Lena Källum arbetar som projektledare inom landstinget i Östergötland och upplever att 
det finns flera problem inom hälso- och sjukvården. Det grundläggande problemet 
rörande vården är enligt Källum (2007) att utvecklingen av den medicinska processen 
gått fort men den administrativa processen, som ska stödja den medicinska, har inte följt 
med i samma takt. Orsaken till detta är främst att vården har ett medicinskt fokus och 
ledarskap som inte har tillräcklig kompetens för, eller intresse av, att leda och driva 
administrativ utveckling. Kopplingen till den egna professionen är också stark vilket gör 
det svårare att driva igenom beslut om åtgärder som ibland upplevs som obekväma. 
(Källum 2007) 

Ett annat problem är att verksamheten oftast planeras inifrån och ut dvs. den utgår oftast 
från personalens egna behov och inte utifrån patienterna. Dessutom görs 
bemanningsplaneringen i stuprör dvs. sjuksköterskor och undersköterskor planerar sina 
scheman för sig och läkare för sig. Detta gör att det ibland inte finns alla yrkeskategorier 
i teamet som krävs för att producera vård på plats. Det kan finnas sjuksköterskor och 
undersköterskor men ingen läkare. Källum (2007) gör en jämförelse med ett flygbolag, 
trots att all annan kabinpersonal arbetar så blir det ingen resa utan piloten. Om det sedan 
visar sig att piloten kan arbeta i alla fall resulterar den korta framförhållningen i att de 
kan få ge sig iväg med tomma platser på planet trots att det var många som stod i kö för 
att få åka. (Källum 2007) 

2.2 Förändringsarbete inom hälso- och sjukvården  
Det blir vanligare att olika typer av förändringsarbeten genomförs inom hälso- och 
sjukvården idag. Allt fler landsting har någon form av utvecklingsenhet som arbetar just 
med att genomföra förbättringar som inte enbart har med de medicinska processerna att 
göra. Ett av de problem som anses mest centralt inom hälso- och sjukvården, speciellt 
då den är skattefinansierad, är väntetider till planerad vård. Åtgärder för att öka 
tillgängligheten av hälso- och sjukvården i Sverige har haft hög prioritet under de 
senaste tio åren. De åtgärder som har genomförts har nästan alltid varit förenade med 
resurstillskott. (Socialstyrelsen 2005) 
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När förändringar ska göras är det även viktigt att det finns någon typ av incitament för 
att personalen ska vilja genomföra förändringen. (Bruzelius & Skärvad 2004) Detta 
saknas ofta inom den statliga sjukvården och är en annan anledning till att det kan vara 
svårt att genomföra förändringsarbete.  

Enligt Nyström och Sjöberg (2007) kan fler privata producenter och ökad konkurrens 
bidra till ökad produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Mångfald 
skapar nytänkande, utveckling och att fler lösningar sprids. Den stora 
effektiviseringspotentialen i sjukvården ligger i att få olika aktörer att samverka och 
skapa bästa möjliga förutsättningar för varandra vid överlämning från en vårdkedja till 
en annan. (Nyström & Sjöberg 2007) 
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3 En studie i två delar 
Detta kapitel inleds med att syftet utvecklas och studien delas in i två delar, en teoretisk 
del och en praktisk. Ett antal frågeställningar som ska hjälpa till att besvara syftet 
formuleras. Därefter bryts frågeställningarna ner ytterligare i konkreta frågor för att 
användas vid litteraturstudie och för fallstudie. Slutligen redogörs för det system som 
arbetet avser att studera.  
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3.1 Utveckling av syftet 
Att genomföra förändringsarbete blir vanligare och det har blivit ett större fokus på att 
göra logistiska förändringar. Det är dock oklart vilka av dessa förändringsprinciper som 
har gett framgångsrikt resultat. Detta ledde fram till rapportens syfte som är… 

… att ta reda på vilka logistiska förändringsprinciper som är framgångsrika i hälso- 
och sjukvården. 

Syftet är övergripande och berör logistiska förändringsprinciper i teorin såväl som i 
praktiken. Det finns flera logistiska förändringsprinciper beskrivna i litteraturen som 
används och har utvecklats i industrin. Vilka som teoretiskt sett är användbara även i 
sjukvården och exempel på där principerna har testats och dokumenterats avser en 
litteraturstudie att ta reda på för att visa vilka logistiska förändringsprinciper som är 
framgångsrika. Teorin kan dock skilja sig från praktiken varför en praktisk studie 
behövs för att ta reda på vilka logistiska förändringsprinciper som är framgångsrika 
även i praktiken. Detta leder till att både en teoretisk och en praktisk undersökning 
genomförs för att ta reda på vilka logistiska förändringsprinciper som är framgångsrika i 
hälso- och sjukvården. 

En teoretisk studie ger en grund i vilka logistiska förändringsprinciper anpassningsbara 
på hälso- och sjukvården som finns samt likheter och skillnader mellan dessa. En 
praktisk studie söker svar på hur förändringsarbetet har gått till, vilka mål och resultat 
förändringsarbetet har haft samt vilka framgångsfaktorerna har varit. Detta för att 
undersöka om det finns en koppling mellan teoretiskt och praktiskt förändringsarbete. 
Förändringsarbete sker ute i verksamheten både på en strategisk nivå med hjälp av 
utvecklingsenheter inom landstingen (kap. 2.2) men även på operativ nivå i form av de 
praktiska förändringar som vårdenheter utför. 

En teoretisk och en praktisk studie visar vilka logistiska förändringsprinciper som är 
framgångsrika i de teoretiska fall som hittas och i de praktiska fall som undersöks. 
Likheter mellan dessa två studier indikerar att en förändringsprincip är framgångsrik i 
hälso- och sjukvården. En förändringsprincip som tas upp i teorin men inte i praktiken 
och vice versa skulle även kunna vara en framgångsrik princip varför denna aspekt är 
viktig att ta hänsyn till.   

Sammanfattningsvis leder detta till ett antal frågeställningar som ska hjälpa till att 
besvara rapportens syfte. 

3.1.1 Frågeställningar 
1. Hur överensstämmer enheternas förbättringsarbete med teorin och vilka metoder 

används? 

2. Hur överensstämmer landstingens strategiska förbättringsarbete med det 
operativa? 

3. Vad finns det för likheter mellan de praktiska fallen?  

4. Finns det framgångsrika logistiska förändringsprinciper som tas upp i teorin men 
inte i praktiken och vice versa? 

Genom analys av dessa frågeställningar besvaras syftet med studien. Nedan beskrivs 
frågorna ytterligare. 
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Hur överensstämmer enheternas förbättringsarbete med teorin och vilka metoder 
används? Denna fråga syftar till att koppla teoretiska metoder med det 
förändringsarbete som görs på ett antal vårdenheter. Vilka av de teoretiska metoderna 
kan identifieras ute i verksamheterna? 

Hur överensstämmer landstingens strategiska förbättringsarbete med det operativa? 
Frågan syftar till att ta reda på om det finns en koppling mellan strategiskt och operativt 
arbete. Är medarbetarna på den operativa nivån medvetna om den strategiska tanken 
bakom det de gör? Finns det överhuvudtaget en strategisk tanke? 

Vad finns det för likheter mellan de praktiska fallen? Förändringsarbeten kan ske på 
olika sätt men det kan ändå finnas många likheter. För att kunna dra några generella 
slutsatser bör de arbetssätt och metoder som används i de olika fallen jämföras. Finns 
det metoder som återkommer i många förbättringsarbeten och som fungerar på olika 
typer av vårdenheter? För att kunna jämföra metoderna på ett rättvisande sätt bör även 
mål och resultat mellan enheterna jämföras. Har olika vårdenheter liknande mål med 
förändringsarbetet? Slutligen syftar frågan till att även jämföra vilka framgångsfaktorer 
de olika vårdenheterna anser finnas för ett lyckat förbättringsarbete. 

Finns det framgångsrika logistiska förändringsprinciper som tas upp i teorin men inte i 
praktiken och vice versa? Denna fråga avser att jämföra de teoretiska och praktiska 
metoderna och lyfta fram de metoder som skiljer dem åt. Om något används i teorin och 
inte i praktiken eller om något används i praktiken och inte i teorin, kan det ändå anses 
vara användbart i den svenska hälso- och sjukvården? 

3.1.2 Litteraturstudie 
Den första delen av studien innebär en teoretisk sammanställning över det som idag 
finns skrivet om logistiska förändringsprinciper som är användbara i hälso- och 
sjukvården.  För att få en tydligare bild av vad de olika principerna och metoderna 
innebär är det intressant att jämföra dem med varandra och ta fram likheter och 
skillnader. För att göra det görs en analys utgående från följande frågor: 

� Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika förändringsprinciperna? 

� Vilka metoder använder sig förändringsprinciperna av? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika förändringsprinciperna? 
Frågeställningen avser att ta reda på om förändringsprinciperna har skillnader och 
likheter vad gäller vilka problem de behandlar och vilka lösningar i form av olika 
metoder som de tar upp. 

Vilka metoder använder sig förändringsprinciperna av? Efter att ha analyserat likheter 
och skillnader mellan förändringsprinciperna avser denna fråga sammanfatta vilka 
metoder förändringsprinciperna använder sig av. 

3.1.3 Fallstudie 
Den andra delen av studien innebär en fallstudie av ett antal vårdenheter. 
Förändringsarbete på både strategisk och operativ nivå undersöks. För att kunna besvara 
de tidigare ställda frågeställningarna bryts de ner på en mer konkret nivå: 

� Vilka förändringsprinciper arbetar enheterna med på en strategisk nivå? 

� Hur sker förändringsarbetet på operativ nivå? 
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� Vad var målet med genomfört förändringsarbete, vilket resultat har det gett och 
hur mättes resultatet? 

� Vad är framgångsfaktorerna för ett lyckat förändringsarbete? 

Vilka förändringsprinciper arbetar enheterna med på strategisk nivå? Denna 
frågeställning syftar till att ge en överblick av hur ett antal landsting arbetar med 
förändringsprinciper generellt sett i organisationen, vilka metoder och verktyg de 
arbetar med och var de hämtar inspiration. Syftet med frågan är att ge en översiktlig bild 
över det strategiska arbetet för att sedan kunna jämföra det med det operativa.  

Hur sker förändringsarbetet på operativ nivå? Det är av vikt att veta hur 
förändringsarbetet konkret går till på den operativa nivån när förändringen införs. Detta 
för att kunna göra en jämförelse mellan det strategiska och operativa arbetet.  

Vad var målet med genomfört förändringsarbete, vilket resultat har det gett och hur 
mättes resultatet? Mål har stor betydelse vid förändringsarbete. Utan mål kan det vara 
svårt att avgöra om förändringsarbetet har gett önskat resultat varför det är intressant att 
veta vad målet med förändringsarbetet har varit för enheterna. För att veta om 
förändringsprincipen är framgångsrik, som den enligt syftet ska vara, måste ett bättre 
resultat kunna visas.  Vilka resultat har förändringsarbetet uppnått på de olika 
vårdenheterna och vilka mätmetoder har använts?  

Vad är framgångsfaktorerna för lyckat förändringsarbete? För att ett förändringsarbete 
ska lyckas och ge ett bra resultat kan det inte genomföras på vilket sätt som helst. 
Frågan är vad som har betydelse och vad som avgör om det ska bli ett lyckat 
förändringsarbete, vad som bör tänkas på och vad de viktigaste faktorerna är för att 
lyckas. 

3.2 Det studerade systemet 
Den miljö, eller system, som arbetet utförs i utgår från det svenska systemet kring 
hälso- och sjukvård som beskrivs kortfattat i kapitel 2.1.1 Organisation. Landstingen 
arbetar självständigt med utvecklingsarbete. Kapitel 2.2 Förändringsarbete inom hälso- 
och sjukvården tog upp att det blir allt vanligare att landsting har en central 
utvecklingsenhet där strategiska frågor diskuteras och man jobbar för att uppnå 
effektivitet i vården. Här kan beslut tas om vilka förändringsprinciper och vilka mål 
som ska jobbas efter ute på vårdenheterna. Dessa strategier ska sedan ut i verksamheten 
för att realiseras på en operativ nivå av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och 
administrativ personal. Det är de som är producenterna och kapaciteten i systemet.  

Andra intressenter i systemet är patienterna som är själva flödet genom systemet. De 
kan likställas med produkterna i ett tillverkande företag, men är samtidigt företagets 
kunder och de som ska ges den bästa servicen. Många patienter, framförallt gamla och 
multisjuka, har kontakt med flera av vårdenheterna vilket gör att det finns ett flöde 
mellan alla dessa enheter och även till kommun och hemvård som också blir en del av 
systemet.  

Vårdenheterna kan delas in efter dem som erbjuder akut vård, och dem som erbjuder 
planerad vård, så kallad elektiv vård, se Figur 3.1. Det finns också vårdenheter som har 
både akut och elektiv vård. Deras verksamhet är mer komplex varför en förenkling görs 
och begreppen skiljs åt i denna studie. Förutom akut och elektiv vård finns en del vård 
genom kommun eftersom kommunen ansvarar för t ex. hemsjukvård. Vårdenheterna 
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kan dessutom vara av olika komplexitetsgrad, från ganska enkel enhet som t ex. en 
vårdcentral, till lite mer komplex enhet som dagkirurgi eller till enheter där patienten får 
ligga inne en tid. 

STAT

LANDSTING

UTVECKLINGSENHET

AKUT VÅRDELEKTIV VÅRD
VÅRD GENOM 

KOMMUN

HEMSJUKVÅRDVÅRDENHET3VÅRDENHET 2VÅRDENHET 1

LANDSTING

UTVECKLINGSENHET

LANDSTING

UTVECKLINGSENHET

 
Figur 3.1 Hälso- och sjukvårdssystemet Källa: Egen 

För att kunna göra en givande studie måste systemet begränsas. Den del av systemet 
som studeras mer ingående visas i Figur 3.2 och består av de markerade rutorna.  

Först utgör utvecklingsavdelningen på de olika landstingen en del av det studerade 
systemet. Detta för att få en övergripande blick av förändringsarbetet från början till 
slut. Genom att de är en del av det studerade systemet kan förändringsarbetet studeras 
från att de strategiska besluten tas, till att de genomförs i organisationen och visar 
resultat. 

Därefter ingår sex olika vårdenheter i tre olika landsting i det studerade systemet. 
Antalet är begränsat för att kunna hinna med att studera dem mer ingående. Ytterligare 
en begränsning är att de utvalda vårdenheterna enbart har planerad verksamhet samt att 
en specifik vårdepisod för patienten inom vårdenheten undersöks. Motivet till att enbart 
titta på den planerade verksamheten är att det skulle bli för stort och komplext att titta 
på både akut och planerad verksamhet samt att det ofta är stora problem med just den 
planerade vården och det är där som de stora effektiviseringsåtgärderna kan göras. Om 
inte den planerade verksamheten fungerar är det svårt att få en akut verksamhet att 
fungera. Vård genom kommun avser vård för äldre och funktionshindrade och har inte 
en specifik vårdepisod varför denna del inte ingår i det studerade systemet. 
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Figur 3.2 Studerat system Källa: Egen 

Med specifik vårdepisod (se Figur 3.3) menas att processen ska ha en början och ett slut 
vilket innebär att kroniskt sjuka och patienter med längre vårdepisoder, som 
rehabilitering, ligger utanför det studerade systemet. Detta innebär även att patientens 
väg före och efter det att den kommer in på enheten ligger utanför det studerade 
systemet, dock är det sådant som påverkar patienten och det hör därmed till det 
överordnade systemet.  

 
Figur 3.3 Specifik vårdepisod Källa: Egen 

Systemgränsen dras vid vårdenheten vilket innebär att samarbete mellan olika enheter 
som exempelvis vårdcentral, specialistklinik, apotek och hemvård inte undersöks 
djupare. 
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4 Logistiska förändringsprinciper och verktyg 
I följande kapitel presenteras genomförd litteraturstudie. Först diskuteras sjukvården 
som en serviceorganisation och begreppet logistik i sjukvård tas upp. Därefter 
presenteras olika logistiska förändringsprinciper från industrin följt av en beskrivning 
av hur principerna har anpassats till och använts inom hälso- och sjukvården. Efter det 
tas planering och mätning upp som två viktiga verktyg vid förändringsarbete. Sist i 
kapitlet redogörs för tre sätt att arbeta med förändringsarbete speciellt anpassat för 
hälso- och sjukvården.  



- LOGISTISKA FÖRÄNDRINGSPRINCIPER OCH VERKTYG  - 

16 

4.1 Logistik i en serviceorganisation 
Rapporten syftar till att ta fram framgångsrika förändringsprinciper med ett logistiskt 
perspektiv inom hälso- och sjukvården. Detta är en bransch som skiljer sig från andra. 
Den har dock flera gemensamma kännetecken med serviceorganisationer. Båda utmärks 
t ex. av att leverans och konsumtion sker samtidigt, att kunden deltar i själva 
produktionen och att servicen respektive vården inte kan säljas vidare. (Edgren 1991) 
Det finns dock faktorer som gör att sjukvården har unika förutsättningar i jämförelse 
med andra serviceorganisationer. En viktig faktor är att det handlar om människors liv 
och hälsa. Detta gör att det finns höga krav på hög precision, säkerhet och regleringar. 
Detta är mycket viktigt även i andra branscher som flyget och kärnkraftsindustrin. En 
annan faktor är att verksamheten finansieras med offentliga medel. Sammantaget gör 
dessa två faktorer det mycket viktigt att verksamheten håller hög kvalitet, samt att 
branschen är effektiv även på en övergripande systemnivå. Hälso- och sjukvården har 
som andra serviceorganisationer stor potential att utvecklas genom tekniska och 
organisatoriska innovationer. (Nyström & Sjöberg 2007)  

Hälso- och sjukvården kan ses som en serviceorganisation. Vad är då egentligen logistik 
i en serviceorganisation?  Little (1991) menar att de logistiska processerna i en 
serviceorganisation är mer ogripbara men att det finns likheter mellan 
serviceorganisationer och producerande företag. Huvudfokus i ett producerande företag 
ligger ofta på det fysiska flödet och lagrandet av material längs hela värdekedjan. Inom 
en serviceorganisation kommer dock detta sekundärt efter organisationens kapacitet att 
ge just service. Kapacitet definieras enligt Chase et al. (2007) som den maximala output 
ett system klarar av att ge vid en specifik tidsperiod. Slack et al. (2007) definierar det 
som den maximala nivån av värdetillförande aktivitet som en operation eller process är 
kapabel till över en specifik tidsperiod. Hjärtat i en serviceorganisation är att optimera 
den servicegivande strukturen för att tillgodose kundens behov (Little 1991). 

Logistikens roll inom serviceorganisationer har stor betydelse även om det är först på 
senare tid som detta har uppmärksammats. Att ha rätt personal, information och 
material på rätt plats i rätt skick är lika viktigt i en serviceorganisation som att ha rätt 
produkt på rätt plats i rätt tid för ett producerande företag. (Little 1991) Detta är viktigt 
även inom hälso- och sjukvården.  Logistiken handlar där om att på kortast tid få en 
patient färdigbehandlad från sjukdomsupptäckt via behandling till rehabilitering och 
medicinering. Detta bör ske genom att utnyttja resurser effektivt. (Fölster et al. 2003)  

Det finns flera utmaningar som är unika för logistik på just sjukhus. Resurser som 
exempelvis speciella kirurger måste finnas tillgängliga vid behov. Sjukhus är även 
öppna dygnet runt alla dagar på året och då ska samtliga resurser finnas tillgängliga 
vilket ställer höga krav på exempelvis logistiken. En tredje aspekt är att det sällan finns 
någon som har huvudansvaret för just logistik på ett sjukhus. (Little 1991) 

Hälso- och sjukvården är en serviceorganisation med speciella förutsättningar. Logistik 
är dock minst lika viktigt inom denna organisation som i ett producerande företag. De 
flesta förändringsprinciper är framtagna för producerande företag. Nedan följer en 
redogörelse för olika förändringsprinciper som används i industrin men som har 
uppmärksammats då de även efter anpassning visats sig tillämpbara i 
serviceorganisationen hälso- och sjukvård.    
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4.2 Lean production 
Lean production eller resurssnål produktion är en förändringsfilosofi som innebär att 
företagets resurser används på ett effektivt sätt för att minska kostnaderna. Syftet med 
Lean production är att identifiera och eliminera alla aktiviteter som inte tillför värde 
eller stödjer de värdeskapande aktiviteterna som finns längs värdekedjan. (Ohlager 
2000) Lean production använder mindre av alla resurser från arbetskraft till kapital, 
lokaler, lager och tid. (Lindgaard et al. 2003) Filosofin har blivit populär inom industrin 
men har även uppmärksammats som användbar inom sjukvården. 

4.2.1 Lean production i industrin 
Lean production bygger på den japanska produktionsfilosofin Toyota Production 
Systems (TPS). De amerikanska författarna Womack, Jones och Roos tog del av den 
resurssnåla filosofin under åttiotalet och gav den namnet Lean production. (Womack et 
al. 2007) Huvudsyftet är att eliminera slöseri inom företaget genom ständiga 
förbättringar, på japanska ”kaizen”. Målet är att nå vinst genom kostnadsreduktioner 
och förbättring av produktiviteten genom eliminering av slöserier. Förbättringar kan    
bl a. ske genom att utjämna produktionen, ha flexibel arbetskraft, införa 
standardiseringar och minska ledtider. (Monden 1994) Nedan följer en mer ingående 
beskrivning av huvuddragen inom Lean production. 

Eliminering av slöseri 

För att nå en resurssnål produktion krävs att all slöseri elimineras. Det finns sju typer av 
slöserier i tillverkande företag. Womack och Jones (2003) samt Hines och Rich (1997) 
har formulerat dem enligt följande: 

Överproduktion anses vara det allvarligaste slöseriet då det hämmar kvalitet och 
produktivitet. Negativa effekter av överproduktion är även ökade ledtider och 
lagernivåer. Vid överproduktion tenderar dessutom felaktiga produkter att upptäckas 
sent i processen och kvaliteten på produkten försämras. 

Overksam tid innebär att tiden inte används effektivt t ex. vid köer och väntetider för 
dels produkten i arbete men även för arbetaren. Normalläge bör eftersträvas med ett 
kontinuerligt flöde utan väntetider. Det är även viktigt när väntetider uppstår att dessa 
inte används till överproduktion utan till utbildning eller förbättringar av 
arbetsstationen. 

Onödiga transporter uppstår då gods transporteras onödigt mycket, fram och tillbaka 
och långa sträckor. Alla transporter i fabriken anses vara slöseri och bör i största 
möjliga mån minimeras. 

Onödig bearbetning sker då komplexa lösningar används på relativt enkla problem t ex. 
att en onödigt stor och otymplig maskin används vid tillverkning av en produkt. Idealet 
är att ha så små och billiga maskiner som möjligt som uppfyller kvalitetskraven vid 
bearbetning. 

Onödig lagerhållning uppstår vid t ex. mellanlager vilket ökar ledtiden. Lager har även 
en tendens att gömma problem och skapa onödiga lagringskostnader. 

Onödiga rörelser kan förekomma för en arbetare och då ofta i form av att de måste 
sträcka och böja sig efter verktyg. Det kan även vara att de måste gå en längre sträcka 
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än nödvändigt för att hämta verktyg eller material. Dessa rörelser är rent slöseri och 
skapar en dålig arbetssituation för arbetaren. 

Produkter som har defekter kan inte säljas och är direkta kostnader. Dessa defekter ses 
dock som en möjlighet till förbättring. (Hines & Rich 1997) 

Utjämnad produktion och flexibel arbetskraft 

Det kan vara svårt att följa efterfrågan utan att överproducera och för att skapa ett 
jämnare flöde använder sig TPS av utjämnad produktion. Denna metod är enligt 
Monden (1994) en av hörnstenarna i produktionssystemet. Utjämningen görs genom att 
minska variansen i kvantitet vid produktionslinan med målet att producera samma antal 
produkter varje månad. På detta sätt kan slöserier i form av arbetskraft och maskiner 
som står stilla vid låg efterfrågan elimineras. Även köer mellan processer som oftast 
uppstår vid hög efterfrågan, då produkter får vänta på bearbetning, kan undvikas. 
(Monden 1994)  

Utjämnad produktion är inte möjlig att genomföra utan flexibel arbetskraft. Med en 
flexibel arbetskraft kan resurser flytta från en produktionslina till en annan om 
efterfrågan ändras vilket skapar flexibilitet och antalet arbetare i produktion kan 
minskas. (Monden 1994)  

Standardisering 

För att uppnå flexibel arbetskraft är standardiseringar ett verktyg. Vid standardisering 
ska arbetet med en operation ske effektivt och utan onödiga rörelser. För att kvaliteten 
inte ska bli lidande då olika arbetare utför samma operation används standardiseringar 
som ett sätt att garantera att operationen utförs på ett visst sätt som är det kännbart mest 
effektiva. (Monden 1994) Leankonceptet syftar till att skapa arbetsteam med all 
kunskap för att kunna sköta värdespecifikationer, generell design, detaljerad teknik, 
inköp och produktionsplanering inom en kort tidsperiod. För att klara detta krävs att 
teamet har standardiserat arbetssätt så att de följer samma procedur varje gång. Om 
sedan alla team i företaget följer samma standard är det lättare att göra korrekta 
mätningar av genomloppstiden för att sedan förbättra den. Womack och Jones (2003) 
menar att när flera arbeten är direkt länkade med varandra, utan några större 
tidsbuffertar emellan, är det viktigt att ha standardiserade arbetsuppgifter. Det är 
nödvändigt för att få arbetet gjort inom den tillgängliga tiden och för att få arbetet gjort 
rätt från början, varje gång. (Womack & Jones 2003) 

Minskning av ledtider 

För att få flexibilitet att kunna svara på marknadens efterfrågan och samtidigt ha 
stabilitet i produktionen för att kunna utjämna flödet krävs korta ledtider inom 
produktionen. (Monden 1994) Det är dock svårt att ge generella riktlinjer för hur detta 
ska ske utan det beror mycket på den specifika situationen. (Aronsson et al. 2004) Det 
finns ett strukturerat sätt att arbeta på och Aronsson et al. (2004) tar upp ett antal 
principiella åtgärder för att minska ledtiden. 

Eliminera  aktiviteter som inte tillför något värde för företaget eller kunden. 

Förenkla de aktiviteter som måste utföras eller göra om stationerna för att underlätta 
monteringen. 

Integrera aktiviteter som annars utförs var för sig för att skapa mervärde. 
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Utför processer parallellt istället för sekventiellt.  

Synkronisera aktiviteter genom att styra flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt 
efter en annan.  

Förbereda genom att ta fram material i förväg. 

Kommunicera eftersom snabbare, säkrare och mer korrekt information ger en 
effektivare kommunikation. 

De första fem åtgärder som Aronsson et al. (2004) tar upp bör utföras i den ordningen. 
De sista två är mer allmänna och kan användas i kombination med de övriga. 

4.2.2 Lean production i hälso- och sjukvården 
Principerna inom Lean production har använts framgångsrikt i producerande företag 
under en längre tid. The Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, 
Massachusetts, tror att dessa principer kan bli, och i vissa fall redan är, framgångsrikt 
applicerade på hälso- och sjukvården. (Miller 2005) Flera sjukhus i USA, men även 
kliniker i Sverige, har börjat arbeta efter Lean production eller Lean healthcare som det 
även kallas. Hur arbetet med Lean healthcare går till rent praktiskt är svårt att hitta, det 
är snarare exempel på en mer övergripande nivå. 

I Sverige har universitetssjukhuset i Lund testat det nya arbetssättet Lean healthcare 
med positiva resultat och avser att införa det på hela universitetssjukhuset. På 
sarkommottagningen i Lund har utredning för kvinnor som hittat en knuta i bröstet 
minskat från 42 dagar till 2 timmar. Teamet för livmoderhalscancer gör en utredning på 
tre dagar istället för tre veckor och frakturteamet sänkte patientens vistelsetid på akuten 
från i snitt 4 timmar till 2 timmar och 20 minuter efter bara tre veckors arbete. (Lord 
2007a) Ett standardiserat och jämnt arbete menar Lord (2007b) är hörnpelarna inte bara 
inom Lean production utan även inom sjukvården. Han anser att majoriteten av 
patienterna kan handläggas på ett standardiserat och evidensbaserat sätt, som även är en 
förutsättning för att uppnå hög kvalitet. Detta sparar tid som istället kan läggas på 
patienter med mer avancerade åkommor. En av grundprinciperna är att arbeta i team 
runt patienten för att effektivare kunna ta hand om patienten (Lord 2007a). 

Virginia Mason Medical Center i Seattle, USA, eliminerade slöserier och lyckades 
skapa mer kapacitet trots oförändrade resurser. Sjukhuset nådde resultat efter två år i 
form av t ex. minskat lager, ökad produktivitet och reducerade ledtider. Viktiga faktorer 
som låg bakom resultaten var ledarskap, kultur- och processförändringar. De kulturella 
förändringarna innebär att fokus ligger på patienten istället för internt och att team och 
grupper belönas istället för individen. En annan kulturell förändring är att fel inte 
betraktas som något negativt utan ger en chans att hitta roten till problemet. Införandet 
av processtänkande var också viktigt. En perfekt process skapar rätt värde och är även 
tillfredsställande för anställda att arbeta i, för ledare att leda och för kunden att uppleva. 
(Miller 2005) Även sjukhuset Park Nicollet Health Services, Minneapolis, nådde 
positiva resultat efter att de infört Lean production. Exempelvis ökade antalet CT och 
MRI scanner per dag till det dubbla. (Kim et al. 2006) 

Enligt Ballé (2007) bygger Lean production på att göra alla arbetare till problemlösare. I 
en komplex miljö som ett sjukhus innebär det att utbilda anställda till att ta tag i 
problem och lösa dem istället för att kringgå dem. Det är även viktigt att skapa en bra 
miljö där anställda tydligt ser konsekvenserna av gjorda förändringar. På Hôspital Nord 
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92 i Villeneuve-la-Garenne, Frankrike, började de med att försöka införa en stabil grund 
i deras arbetsmiljö för att därefter kunna gå vidare med att förbättra patientkontakt. De 
införde enkla kontrollsystem, som var baserat på ett antal checkpunkter, för att tidigt 
upptäcka fel, brister och avvikelser från normalläge på material och inventarier. Ett 
liknande kontrollsystem infördes även på sjuksköterskornas arbete. Med hjälp av dessa 
checklistor kunde de vanligaste missarna identifieras och man kunde finna en lösning på 
problemet som ledde till en klar förbättring. Allt detta resulterade i att det togs fram en 
arbetsstandard enligt TPS-format för att underlätta och kvalitetssäkra sjuksköterskornas 
arbete. Samma lösningsgång applicerades sedan på mer komplexa problem. Cheferna 
ansåg att införandet av Lean production var lyckat och att det blivit en bättre 
arbetsmiljö. (Ballé 2005)  

Bowen och Youngdahl (1998) argumenterar för att produktionsfilosofier som Lean 
production kan tillämpas på serviceföretag så som sjukhus. Serviceföretag skulle gynnas 
av att ha större effektivitetsfokus precis som producerande företag har. Shouldice 
Hospital i Ontario, Kanada, har specialiserat sig på bukbråck och har försökt att tänka 
lean. Där har arbetet handlat om att försöka inkludera patienten mer i arbetet för att på 
så sätt kunna frigöra sjuksköterskeresurser. Läkarna arbetar i team enligt en metod 
framtagen på sjukhuset för att få jämn och hög kvalitet. Läkarna träffar patienten efteråt 
för att få feedback på deras arbete vad gäller ingreppet samt bemötandet och den totala 
trivseln på besöket. Operationssalarna är u-formade för att kunna dela information, 
expertis och anestesisköterskor. Allt detta för att uppnå högre inre och yttre effektivitet. 
(Bowen & Youngdahl 1998)  

Trots att Lean production har blivit populärt inte bara i industrin utan även inom hälso- 
och sjukvård bör det uppmärksammas att Lean production inte löser alla problem. 
Förespråkare för Lean production är oftast så fokuserade på processförbättringar att de 
missar det viktiga för att få vilken process som helst att fungera väl, nämligen att 
arbetarna inom processen behöver bli bättre på vad de gör. (Ballé, 2007) Enligt Ballé 
(2007) är det en utmaning att anpassa Lean production och dess verktyg utanför 
bilindustrin och för att det ska lyckas behövs först förståelse för att Lean production är 
ett system, inte bara en verktygslåda redo att använda. För det andra är det viktigt att 
systemet införs av avdelningschefer, läkare och sjuksköterskor eftersom de är 
förutsättningen för ett lyckat införande. (Ballé, 2007) Det krävs stöd från högsta nivå 
och att medarbetarna finner arbetet meningsfullt för att Lean production ska fungera. 
(Kim et al. 2006) Både Ballé (2007) och Kim et al. (2006) lyfter fram Lean production 
som ett lärande system som kräver lite eftertanke för att kunna införas på ett sjukhus. 
Lean production värdesätter individen och strävar kontinuerligt efter att producera 
produkter till högsta kvalitet och lägsta kostnad.  

Något annat att tänka på vid användande av Lean production är att det i grunden är 
anpassat på långa serier, jämn efterfrågan och minimal variation på produkterna 
(Dahlquist 2005). Inom sjukvården är efterfrågan allt annat än jämn och variationen är 
stor vilket gör att det är viktigt att ha hög flexibilitet. Vid en sådan situation är en 
lösning att använda delar av Lean production dvs. ta till sig av konceptet och anpassa 
det på den egna situationen och egna lösningar (Dahlquist 2005).  
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4.3 Processorientering 
Rentzhog (1998) anser att det är processer som formar de produkter eller tjänster som 
uppfyller kundens behov och för att verkligen ha en kundfokusering behöver fokus 
ligga på just processen. Detta gäller för både producerande företag och tjänsteföretag 
som hälso- och sjukvård varför det är en viktig förändringsprincip. 

4.3.1 Processorienterad industri 
En process är ”en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en 
kund” (Rentzhog 1998). Chase et al. (2007) definierar en process som en del av en 
organisation, vilken del som helst, som tar emot input och omvandlar det till output som 
förhoppningsvis är av större värde för organisationen än input. Fokusering av 
processerna innebär att uppmärksamheten förskjuts från resultat till aktivitetskedjorna 
som ger resultatet. Grunden ligger i att det är processen som skapar resultatet och det är 
därför processen som bör styras och förbättras. (Rentzhog 1998) 

Processynsättet är ett viktigt element i Total Quality Management (TQM) som är en 
ledningsfilosofi fokuserad på kvalitet. (Rentzhog 1996) Bergman och Klefsjö (2007) 
beskriver TQM enligt Figur 4.1. 

Centralt i TQM är att sätta kunderna i centrum. Det betyder att man aktivt tar reda på 
vad kunderna vill ha och sedan försöker överträffa deras behov och förväntningar. 
Kvalitet måste värderas av kunderna. 

Den första hörnstenen är att basera beslut på fakta. Besluten ska vara väl underbyggda 
och slumpfaktorer ska inte vara avgörande. Det krävs kunskap om variationer och 
information måste skaffas, struktureras och analyseras. 

Andra hörnstenen är just att arbeta med processer. Processen är flera sammanhängande 
aktiviteter som ständigt upprepas med målet att producera ett slutresultat med hjälp av 
så lite resurser som möjligt. 

Tredje hörnstenen är att arbeta med ständiga förbättringar. Kravet på kvalitet ökar och 
nya tekniska lösningar tas fram vilket gör att man ständigt måste förbättra den egna 
processen. Bergman och Klefsjö (2007) formulerar det som att ”det som slutar att bli 
bättre slutar snart att vara bra”. Ständiga förbättringar är en viktig del även i Lean 
production som tidigare nämnts. 

Sista hörnstenen är att skapa förutsättningar för delaktighet.  Detta innebär att 
underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i 
förbättringsarbetet. Den som ges förutsättning att göra ett bra jobb och belönas vid bra 
resultat kommer också att engagera sig i sitt arbete och bidra till förbättrad kvalitet. 

Slutligen tas engagerat ledarskap upp som en viktig del i modellen. Starkt och 
engagerat ledarskap är viktigt vid kvalitetsutveckling och vid all typ av 
förändringsarbete. (Bergman & Klefsjö 2007) 
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Figur 4.1 Offensiv kvalitetsutveckling Källa: Bergman och Klefsjö (2007) 

Vid studier av processer bör först organisationens kärnprocesser definieras. En modell 
för hur processerna ser ut tas fram. För att modellen ska få önskad effekt måste 
organisationen vara processorienterad och kundfokuserad. En viktig del för att leda 
processen är att utveckla förståelse för den. Frågor som varför processen existerar, hur 
den fungerar och hur den ska förbättras bör diskuteras. När en förståelse för processen 
har byggts upp kan nästa steg ta vid som innebär att analysera och därefter förbättra 
eller bygga om processen. Varje gång ett team analyserar och genomför förbättringar i 
processen lär de sig mer om processen vilket kan leda till ytterligare förbättringar. 
Deming tog fram Plan-Do-Study-Act-cykeln (PDSA) som visar hur de olika 
aktiviteterna planera, utföra, studera resultatet och anta förändringen leder till ständiga 
förbättringar. Figur 4.2 nedan visar hur de olika aktiviteterna hänger ihop. (Rentzhog 
1998) 

Act – anta förändringen, 
eller förkasta den, eller kör 
igenom cykeln igen

Do – utföra 
förändringen eller testet 
(företrädesvis i liten 
skala) 

Study – studera resultatet. 
Vad lärde vi oss? Vad gick 
fel? 

Plan – planera en 
förändring eller ett test, 
avsett för förbättring 

 
Figur 4.2 PDSA-cykeln Källa: Rentzhog (1998) 

Rentzhog (1998) redogör även för ett antal processförbättringsprinciper hämtade från 
Harrington (1991). Dessa verktyg hjälper till att identifiera problem eller 
förbättringsmöjligheter. 

Eliminering av byråkrati tar bort onödiga administrativa rutiner. 

Eliminera dubbelarbete genom att ta bort identiska aktiviteter som utförs i olika delar 
av en process. 
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Värdeskapandeanalys är ett verktyg för att öka andelen aktiviteter i processen som 
tillför värde till kunden. 

Förenkla genom att ta bort onödiga beslutspunkter eller aktiviteter.  

Cykeltidsreduktion är ett verktyg som inte bara sparar tid utan även skapar en naturlig 
strävan att göra rätt saker från början. 

”Error proofing”  är ett begrepp för att minska möjligheterna att göra misstag dvs. 
genom att utforma aktiviteter eller blanketter på ett sätt att risken för att göra fel blir 
väldigt liten. 

Standardisering innebär att en aktivitet utförs på samma sätt av alla och på så sätt 
minskar variationerna. 

Leverantörspartnerskap innebär ett närmare samarbete med leverantören. Genom att 
säkra leverantörens kvalitet ökar även kvaliteten i den egna processen. 

Dessa principer förbättrar processen. Flera av dem har likheter med delar i Lean 
production. Principer som att eliminera dubbelarbete och byråkrati kan jämföras med att 
eliminera slöseri. Standardiseringar är också en viktig del av Lean production.  

Ett annat sätt är att bygga upp nya processer vilket kallas för process-redesign från 
metoden Business Process Reengineering. Vid uppbyggnad finns det ett antal riktlinjer 
som här kommer att nämnas men inte ytterligare beskrivas då fokus i arbetet ligger på 
förbättringar av redan existerande processer. Att tänka på vid process-redesign är enligt 
Rentzhog (1998) att; organisera utifrån resultat och inte uppgifter, låta de som använder 
resultatet utföra arbetet i processen, integrera informationshanteringen i det operativa 
arbetet där informationen inhämtas, behandla geografiskt spridda resurser som om de 
vore centraliserade, länka samman parallella aktiviteter istället för att integrera deras 
resultat, sätta beslutspunkten där arbete utförs och bygga in styrning och kontroll i 
processen samt att hämta information vid ursprungskällan. 

4.3.2 Processorienterad hälso- och sjukvård 
Sjukvården måste precis som andra organisationer börja försöka möta kundens behov 
och ge kvalitativ vård till rimlig kostnad. (Chattopadhyay & Szydlowski 1999) Ett sätt 
är att fokusera mer på processen så att den ger det resultat patienten vill ha. Det finns 
flera exempel där TQM, med processfokusering som en hörnsten, har införts i 
sjukvården.  

I Pennsylvania, USA, infördes TQM med framgångsrikt resultat på ett antal kliniker. 
Tvärfunktionella team arbetade i flera av fallen tillsammans för att kartlägga processer 
och på så sätt identifiera problem. Genom att använda verktyg som Paretodiagram, 
orsak och effektdiagram och relationsdiagram kunde de identifiera problemets orsak. 
(Chattopadhyay & Szydlowski 1999) 

Brashier et al. (1996) beskriver en förbättringsmodell som tagits fram efter att TQM har 
införts på nio sjukhus. Modellen är uppdelad i tre steg som vardera tar ett år att införa. 
Första steget är för-formulering som innebär att ledningen bl a. gör undersökningar, 
utbildar och tar fram en gemensam vision.  Nästa steg är formulering där processen 
namnges, syfte formuleras och kundundersökningar genomförs. Även nöjdheten hos de 
anställda säkerställs eftersom det är en grund för att förändringsarbetet ska fungera. 
Sista steget är införande och där sker fortsatt utbildning. Belöning för uppnådda resultat 
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och utvärdering är ytterligare viktiga delar för att ständigt kunna förbättra processen. 
(Brashier et al. 1996) 

Att utgå från verksamhetens vårdprocesser är enligt Thor (2002) ett sätt att identifiera 
förbättringsområden. Vårdprocesserna beskriver patienternas väg genom vården vid 
olika tillstånd och problem i processen utgör hinder för god vård för patienten och 
innebär ofta svårigheter för medarbetarna. Det är viktigt att först sätta mål och för att 
göra det måste situationen klarläggas med hjälp av fakta. Thor (2002) tar upp att ett 
vanligt påstående i sjukvårddebatten är att det behövs ett starkare ledarskap för att lösa 
problemen. En ledare kan dock inte ensam utveckla en verksamhet utan ledarens uppgift 
blir snarare att skapa förutsättningar för medarbetarna att hjälpa till. Ökad kunskap och 
delaktighet skapar en gemensam bild av sin process och det problemet som ska lösas. 
Framgång i förbättringsarbete förutsätter att medarbetarna får tid och stöd att delta. 
Processer är ett förbättringsobjekt men det kräver också processledning för att 
organisera, leda och ständigt förbättra en verksamhets processer. (Thor 2002) 

Arnetz och Petersson (1997) tar i en artikel upp att lösningar som Business Process 
Reengineering för att förbättra processerna inte är anpassade på sjukvård och således 
fungerar dåligt. En anledning till att det har misslyckats är att visionerna och målen inte 
är tillräckligt utmanande och det har inte tagits tillräcklig hänsyn till psykosociala 
faktorer.  Om bestående förändringar ska åstadkommas krävs en aktiv dialog mellan 
ledningen och anställda med tydliga, realistiska, utmanande samt mätbara mål för 
verksamheten. Delaktigheten och möjligheten att påverka måste vara stor för att 
optimera arbetssättet och på så sätt även processerna. (Arnetz & Petersson 1997) 

4.4 Flödesorientering 
Ett flödesorienterat företag arbetar utifrån flödet kopplat till en speciell kund eller 
produkt och försöker optimera flödena istället för att optimera enskilda funktioner. 
Detta är en relevant förändringsprincip inte bara i industrin men även i sjukvården där 
flödet i form av patienter har en central roll. Principen har stora likheter med 
processorientering. Metoderna för förbättring skiljer sig dock något.  

4.4.1 Flödesorienterad industri 
För att kunna göra förändringar som kan leda till förbättringar är det viktigt att veta hur 
den egna organisationen ser ut och fungerar idag. Det första steget när en förändring ska 
genomföras är därför att kartlägga hur flödet ser ut. Detta kan ske på många olika sätt 
och på varierande detaljeringsgrad som kräver olika mycket tid. För att inte lägga för 
mycket tid på fel sak bör man först göra en lite grövre kartläggning för att sedan förfina 
den och göra de delar som är av störst intresse mer detaljerade. Om målet t ex. är att 
snabba upp flödet kan man först se vilken del av flödet som kräver mest tid. Därefter 
läggs fokus på den delen där de största förbättringarna kan göras. (Aronsson et al. 2004) 

När ett flöde studeras bör tre viktiga frågor besvaras. Den första är hur många 
flödesenheter som passerar processen i genomsnitt per tidsenhet. Den andra är hur lång 
tid det i genomsnitt tar för en specifik flödesenhet att ta sig igenom processen. Slutligen 
bör man även veta hur många flödesenheter som i genomsnitt är inne i processen 
samtidigt. Det finns flera fördelar med att flödet går fort igenom industrin. För det första 
påverkar det leveranstiden, om tiden är kort kan kunden fortare få en beställd produkt. 
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En kort genomloppstid minskar även lager inom organisationen som i sin tur minskar 
kostnader. 

Anupindi et al. (1999) delar in aktiviteterna i en process i de två olika kategorierna 
värdeskapande aktivitet och icke värdeskapande aktivitet. Den värdeskapande 
aktiviteten tillför ett ekonomiskt värde till flödesenheten som kunden är beredd att 
betala för. De icke värdeskapande aktiviteterna är sådana som inte tillför något 
ekonomiskt värde till produkten men är en aktivitet som krävs pga. företagets 
processtruktur. Det kan t ex. vara transport, service, inspektion och kontroll. 
Christopher (2005) delar på samma sätt in flödet i värdeskapande och icke 
värdeskapande tid. Han menar att en del icke värdeskapande tid måste finnas men att 
den fortfarande är kostnadskrävande och bör minimeras så långt det går. (Christopher 
2005)  

Problemet med att snabba upp flödet kan lösas på två sätt, antingen kan 
arbetsbelastningen i den kritiska vägen minskas eller så kan en del av arbetet på den 
kritiska vägen flyttas till en del som inte är kritisk. Med kritisk väg menas den väg i 
processen som inte kan försenas utan att det påverkar hela flödet. Arbetsbelastningen på 
den kritiska vägen kan reduceras genom att eliminera icke värdeskapande aktiviteter 
(arbeta smartare), öka farten på sättet som aktiviteten genomförs (arbeta fortare), 
minska upprepningar av aktiviteter (gör rätt från början) och genom att ändra 
produktmix. Införandet av en eller flera av dessa åtgärder kan minska den totala 
genomloppstiden. (Anupindi et al.1999)  

4.4.2 Flödesorienterad hälso- och sjukvård 
Den svenska hälso- och sjukvården arbetar idag ofta funktionellt. Genom att införa ett 
mer flödesorienterat synsätt, där patienten är flödet, skulle köer kunna kortas ner. 
(Fölster et al. 2003) För att kunna få ett smidigt patientflöde är det viktigt att matcha 
utbud och efterfrågan samt att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. Processer måste 
ses över och eventuellt förändras, det räcker inte alltid med att bara öka resurserna utan 
de måste användas på rätt sätt. Om flödet inte fungerar med de resurser som finns i 
nuläget fungerar det antagligen inte bättre efter en expansion. (IHI 2004) 

IHI i Cambridge har under flera år jobbat med att förbättra sjukvården. De har arbetat 
fram en metod för att mäta och förbättra flödena på akutmottagningar. Tillsammans 
med ca 50 brittiska och amerikanska sjukhus har de testat denna metod. Slutsatsen blev 
att man måste se till hela systemet för att förstå patientflödet och inte bara till en 
isolerad enhet. De såg även att hela patientflödet förbättrades genom att minska 
variationerna i flödet. (Haraden et al. 2003) 

Enligt metoden är det första steget att utvärdera flödet för att se hur ofta sjukhuset 
lyckas få patienten genom systemet på ett smidigt sätt. För att göra utvärderingen bör 
man enligt Haraden et al. (2003) dels titta på med vilken frekvens patienter parkeras i 
korridorerna, dels sjukhusets beläggningsgrad. Det finns två nyckelfrågor som ska 
besvara dessa problemställningar: 

1. Parkeras mer än två procent av de inlagda patienterna, någon gång under dagen, 
minst 50 procent av tiden? 

2. Utnyttjas 90 procent eller mer av sjukhusets bäddkapacitet under natten mer än 
50 procent av tiden? 
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Om svaret är ja på en eller på båda dessa frågor har sjukhuset troligtvis problem med 
flödena regelbundet. Även om svaret är nej på båda frågorna kan det ändå upplevas att 
det ibland finns problem med att få patienten igenom systemet på ett smidigt sätt. 

Andra steget i metoden är att mäta och förstå flödesvariationer. Enligt Haraden et al. 
(2003) finns det tre scenarion som skulle kunna göra så att det inte finns några 
variationer: 

1. Alla patienter har samma sjukdom med samma svårighetsgrad. 

2. Patienterna anländer med samma kontinuitet varje timme.  

3. Alla anställda har samma kunskap och förmåga att ge vård. 

En del variationer går inte att komma ifrån, de måste hanteras. Andra variationer kan 
uppstå pga. prioriteringar från personal och de bör elimineras. För att få bukt med 
variationerna måste de börja mätas och utvärderas. Variationer som kan mätas är 
variationerna i väntetider från dag till dag och variationerna i den dagliga 
operationsvolymen. (Haraden et al. 2003) 

Det tredje steget i metoden är att testa förändringar för att förbättra flödet. Det är främst 
två grupper av förändringar som bör testas. Dels förändringar som kan göras inom 
sjukhuset, dels förändringar som innebär samarbete med andra hälsoorganisationer 
utanför sjukhuset som görs för att förlänga vårdkedjan. En förändring som kan göras 
inom sjukhuset är att förbättra operationsschemat. Detta kan t ex. göras genom att inte 
schemalägga det maximala antalet valbara operationer varje dag utan lämna obokad tid 
motsvarande medelvärdet av antal akuta operationer. Ett annat alternativ är att helt 
skilja planerade och akuta operationer åt, dvs. att ha olika operationssalar så att de inte 
slåss om samma kapacitet. (Haraden et al. 2003) 

En annan förändring som kan göras inom den egna organisationen är att införa rutiner 
för att schemalägga dag och tid när en patient ska skrivas ut, minst en dag i förväg. I 
större delen av fallen är det möjligt att göra detta, men det är vanligt att 
sjukhussystemen fungerar som om det alltid vore osäkert när utskrivning kan ske och att 
man därför inte planerar utskrivningarna i tid. Utöver dag och tid för utskrivning är det 
en fördel om alla steg som patienten måste gå igenom vid utskrivningen finns listade i 
den ordning de ska utföras för att underlätta för all personal att planera. Till sist bör 
utskrivningsschemat synkroniseras med övriga aktiviteter på sjukhuset. De förändringar 
som tagits upp bör testas för att se vad som fungerar och gör att flödet förbättras på det 
specifika sjukhuset. (Haraden et al. 2003) 

4.5 Time-based competition 
Tiden blir allt viktigare för att företag ska kunna överleva på konkurrensutsatta 
marknader. Målet med Time-based competition (TBC) är att fokusera på tiden för att 
åstadkomma lägre kostnader och en bättre leveransservice. Sjukvården är en marknad 
som i Sverige ännu inte är utsatt för mycket konkurrens. Tiden har dock stor betydelse 
eftersom t ex. väntetider för patienter bör reduceras i största möjliga mån varför denna 
princip tas upp. 

4.5.1 Time-based competition i industrin 
När tiden är i fokus är det viktigt att saker görs rätt från början eftersom det inte finns 
tid för rättelser. Om saker görs rätt från början minskar även kostnader för att åtgärda 
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problemen. En stor fördel med att ha en tidsfokuserad industri är att tid är lätt att mäta 
och göra jämförelser med, samtidigt som det är enkelt för personalen att relatera till. 
(Aronsson et al. 2004)  

Christopher (2005) beskriver vikten av tid på dagens marknad och att tid relaterar både 
till pengar och till kundservice. Kunder blir mer tidskänsliga och letar ofta efter den 
leverantör som till kortast ledtid kan leverera till önskad kvalitet. Bartezzaghi (1993) 
menar att det är tre olika delar som man tittar på vid fokusering på tid. Den första delen 
är leveranstid, tiden från det att kunden lägger en order till det att kunden fått sin 
leverans. Den andra delen är tiden som indikator för utnyttjandet av resurserna i 
produktionen. Den tiden syftar till att minimera idealtiderna och därmed förbättra 
effektiviteten av resursutnyttjandet. Den sista delen är tiden som en resurs i sig själv 
som används av processen och är ledtiden i en given process. (Bartezzaghi 1993) 

När en process ska göras om och tidsrelaterade problem ska tas itu med, bör de första 
analyserna göras på en aggregerad nivå. Syftet med det är att förstå hur länkarna mellan 
de olika faserna av processen påverkar ledtiden. (Bartezzaghi 1993) 

4.5.2 Time-based competition i hälso- och sjukvården 
Det finns exempel inom sjukvården där principerna inom TBC med tiden i fokus har 
använts. Kapitel 4.4 Flödesorientering tar upp att det är vanligt i industrin att dela in 
tiden i värdeskapande och icke värdeskapande tid. Kujala och Peltokorpi (2006) delar in 
tiden i tre olika kategorier när det kommer till sjukvården: tid för diagnos och 
omvårdnad, administrativ tid och väntetid. Figur 4.3 visar en total vårdepisod och hur 
den kan delas in i dessa olika kategorier.  

Tiden för diagnos och omvårdnad innefattar all den tid som patienten aktivt blir 
behandlad. Den tiden kan delas in i fyra underkategorier. Den första underkategorin är 
tid för diagnos som inkluderar tiden det tar att samla in och analysera 
diagnosinformation. Den andra är aktiv omvårdnad som består av den kliniska 
behandlingen. Den tredje är passiv omvårdnadstid, då används inte resurserna aktivt 
men patienten observeras. Den sista underkategorin är överflödig tid och är definierad 
som diagnostisk tid och omvårdnadstid.  

Den administrativa tiden är all den tid som går till uppgifter som inte är medicinskt 
relaterade t ex. schemaläggning och rapportering.  

Väntetiden är definierad som den totala tiden en patient väntar på att få bli behandlad. 
Denna tid är i sin tur indelad i tre underkategorier. Den första underkategorin är positiv 
väntetid då patientens tillstånd troligtvis förbättras spontant. Den andra är passiv 
väntetid då patientens tillstånd är stabilt och inte påverkas av att vänta, varken det 
medicinska tillståndet eller sannolikheten att den medicinska behandlingen ska lyckas. 
Den sista underkategorin är negativ väntetid då patientens tillstånd troligtvis försämras 
eller att behandlingen inte kommer få samma effekt. Negativ väntetid är tiden mellan 
det att beslutet tas att operation ska göras tills det att operationen påbörjas, men bara om 
patientens tillstånd försämras under tiden den väntar.  

Utav samtliga upptagna kategorier är de produktiva kategorierna tid för diagnos, aktiv 
och passiv omvårdnadstid och positiv väntetid. De andra kategorierna är icke 
produktiva och måste därför elimineras eller minimeras. Negativ väntetid är inte bara 
icke produktivt utan även tid som är värdeförstörande. (Kujala & Peltokorpi 2006) 
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Figur 4.3 Värdeskapande och icke värdeskapande tid i sjukvården Källa: Kujala & Peltokorpi 
(2006) 

Värde för patienterna ligger inte bara i tiden utan också i att få behandling med hög 
medicinsk kvalitet. Värdet påverkas av hur tjänsten och andra kringtjänster levereras till 
patienten genom bemötande och information. (Nyström & Sjöberg 2007) 

Kujala och Peltokorpi (2006) har tagit fram en metod för att utveckla patientprocesser. 
De baserar metoden på en tidigare använd metod inom Six Sigma som går ut på att 
definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera. Det första steget i 
förbättringsarbetet är att välja en potentiell patientgrupp eller patientgrupper baserat på 
väntetider, volym och kostnad. Sedan tas det ideala sättet att behandla patientgruppen 
fram, det snabbaste sättet, och de relaterade tidskategorierna. Vilken information som 
behövs för att kunna göra dessa studier måste också definieras i detta läge, samt hur 
många som det ska testas på och hur informationen ska samlas in. Tiderna blir basen för 
den vidare analysen och de delas in efter värdeskapande och icke värdeskapande tid. 
När detta är gjort tas förbättringsalternativ fram och beräkningar görs på vilka 
förändringar och besparingar det kan leda till. Nästa steg är att testa de alternativ som 
verkar ha de största förbättringspotentialerna. Om det visar sig att det fungerar bra och 
beslut tas om att förändringarna ska göras är det viktigt att få med alla på förändringen 
och visa vikten av tidseffektivisering. Det är även viktigt att följa upp och göra 
mätningar på hur tiderna förändras och kontrollera så att det verkligen blir förbättringar. 
Den här typen av förändringsarbete har testats på höftoperationer på Päijät-Häme 
Hospital District i Finland. Slutsatsen blev att metoden kan användas för att analysera 
den totala kostnaden av en patientcykel för att kunna förbättra patientprocessens 
effektivitet. (Kujala & Peltokorpi 2006) 

4.6 Theory of Constraints  
Theory of Constraints (TOC) är en metod som används mycket inom industrin för att få 
snabbare genomloppstid genom att identifiera och eliminera begränsningar. Detta är en 
förändringsprincip av relevans även inom sjukvården där flaskhalsar kan få stora 
negativa effekter. Principen har likheter med både flödesorientering och 
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processorientering då hela flöden, processer eller kedjor studeras. Fokus ligger dock på 
att hitta och ta bort begränsningen i kedjan varför den tas upp nedan. 

4.6.1 Theory of Constraints i industrin 
Enligt TOC bör förbättringar i organisationen fokuseras på den svagaste länken i 
kedjan, som är den begränsande, även kallad flaskhalsen. Andra förbättringar och 
effektiviseringar är enbart slöseri med resurser som skulle kunna användas till den 
svagare länken och på så sätt förbättra hela kedjan och komma närmare målet. 
(Motwani et al. 1996a) Detta till skillnad från Lean production och processorientering 
där alla typer av slöserier strävas efter att elimineras. TOC utgår från fem grundsteg: 

1. Identifiera systemets begränsning. Alla system har någon form av begränsning 
där flödet inte kan hålla samma takt som i resten av systemet. Det är 
begränsningen som styr hela systemet då systemet inte är effektivare än sin 
svagaste länk.  

2. Utnyttja systemets begränsning. I flaskhalsen måste flödet alltid flyta och det 
ska gå så smidigt och effektivt som möjligt. Flaskhalsen ska utnyttjas till sin 
maxkapacitet. 

3. Underordna allt annat till ovanstående beslut. De övriga delarna i processen ska 
följa flaskhalsen. Det är flaskhalsen som bestämmer takten på flödet. 

4. Höj upp systemets begränsning. Förbättra flaskhalsen och utöka eventuellt 
resurserna kring flaskhalsen så att kapaciteten ökar. 

5. Om flaskhalsen har eliminerats, gå tillbaka till steg 1. 

Att genomföra de första tre stegen innebär ofta stora förbättringar utan att pengar 
behöver investeras. (Lubitsh et al. 2005) Det finns två typer av begränsningar, fysiska 
begränsningar och policybegränsningar. Enligt Goldratt (1993) är 99 procent av en 
organisations begränsningar kopplade till policy eller brist på policy.  

I tillverkningsindustrin har man kommit långt med begränsningsteorin och de flesta 
förstår vikten av att förbättra flaskhalsen. Begränsningsteorin är av stor vikt även inom 
serviceindustrin, flaskhalsarna måste hittas och effektiviseras också inom denna 
industri. Clark och Johnston (2001) tar upp ett exempel om ett finansieringsföretag. 
Genom att kartlägga hur deras flöde såg ut, insåg de att de i 50 procent av fallen kunde 
göra en bedömning redan i första steget som innebar att den kunden direkt kunde gå 
vidare till tredje och sista steget och inte behövde gå igenom det andra. Detta innebar att 
första steget tog lite längre tid och kapaciteten minskade något där, men det blev hälften 
så stort tryck på det andra steget som var systemets flaskhals vilket innebar att 
systemets kapacitet i sin helhet ökade med nästan 50 procent. Denna förbättring 
genomfördes ganska enkelt genom att mätningar av aktivitetsnivån i de olika 
processerna gjordes och sedan kontrollerades för att se om begränsningen i systemet var 
en verklig flaskhals. (Clark & Johnston 2001)  

Clark och Johnston (2001) har sammanfattat fem punkter för hur flaskhalsar kan 
elimineras: 

� Försäkra att endast väsentligt arbete passerar flaskhalsen. 

� Var hänsynslös när det gäller att ta bort oväsentliga aktiviteter från flaskhalsen. 
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� Se till att inget bristfälligt arbete passerar genom flaskhalsen. 

� När flaskhalsen väl är lokaliserad, tillägna den proportionellt mer 
uppmärksamhet för att försäkra maximalt genomflöde och därmed maximal 
effektivitet för processen. 

� Om systemet är komplext, försök inte flytta flaskhalsen för det kan vara svårt att 
klara av, men då är den i alla fall lokaliserad. (Clark & Johnston 2001) 

4.6.2 Theory of Constraints i hälso- och sjukvården 
Ett enkelt flöde på en klinik kan bestå av att patienten först skriver in sig, fyller i 
blanketter, blir undersökt av en sjuksköterska, träffar läkaren, träffar sjuksköterskan för 
att få ordinerat fortsatt behandling osv. Varje steg kan ta olika lång tid att genomföra 
och varje steg kan inte ta lika många patienter. Exempelvis kanske steg ett kan ta emot 
13 patienter under en timme medan steg fyra bara kan ta emot åtta patienter. Om det är 
steg fyra som kan ta emot minst antal patienter i timmen är det steg fyra som är 
begränsningen och systemet kan därför aldrig släppa igenom mer än åtta patienter totalt 
sett på en timme. Därför är det meningslöst att försöka effektivisera de andra stegen 
innan steg fyra blir effektivare ty det ger inga resultat. Följden blir enbart att patienterna 
får vänta någonstans inne i systemet då det inte släpps igenom fler än åtta patienter per 
timme i systemet. Ett stort problem med patientflöde är att det kan fluktuera kraftigt 
utan att det går att göra så mycket åt det. Patienter kan komma sent, de behöver olika 
lång tid hos läkaren osv. De ovanstående fem grundstegen inom TOC kan exemplifieras 
som följande då anpassade på sjukvården: (Breen 2002) 

1. En begränsning inom sjukvården kan vara att det inte finns tillräckligt många 
undersökningsrum, för få läkare, sköterskor eller annan personal. Den vanligaste 
begränsningen i sjukvården är stödpersonal som dessutom oftast är den personal 
som först dras in på när besparingar ska göras. 

2. Om det är en fysisk begränsning gäller det att göra begränsningen så effektiv 
som möjligt. Om begränsningen är antal läkare kan deras arbetsuppgifter ses 
över för att se om det går att delegera en del arbetsuppgifter som inte kräver 
läkarkompetens. 

3. När det är bestämt hur begränsningen ska utnyttjas på bästa sätt måste en strategi 
för hur alla andra resurser ska kunna se till att det alltid flyter på i begränsningen 
utarbetas, det får aldrig saknas något i flaskhalsen. Detta inkluderar hur det 
planeras att patienterna kommer in till kliniken, hur inskrivning sker, hur 
undersökningsrum används osv.  

4. I detta steg måste det investeras resurser i begränsningen för att komma vidare. 
Det kan t ex. innebära anställning av flera läkare eller att bygga ut och skaffa fler 
undersökningsrum.  

5. Om begränsningen flyttats, börja om från steg 1. (Breen 2002) 

Motwani et al. (1996b) påpekar att det som oftast är en begränsning i systemet är 
organisationens styrprinciper och operationsprocesser. Ett exempel som de tar upp är att 
kapaciteten kan bli begränsad pga. att det finns direktiv som gör att det är förbjudet att 
jobba övertid. Målet inom tillverkningsindustrin är att tjäna pengar men inom 
sjukvården finns inte lika tydliga och mätbara mål.   
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4.7 Supply chain management 
En logistiker bör sträva efter så låg total kostnad som möjligt och så hög leveransservice 
att kunden blir nöjd. Detta genom att ha ett helhetsperspektiv. Istället för att uppfylla 
målen för varje enskild avdelning bör man se till hela försörjningskedjans bästa. 
(Aronsson et al. 2004) Supply chain management (SCM) innebär att se till hela 
försörjningskedjan och att ha ett helhetsperspektiv vilket har blivit ett vanligt arbetssätt i 
industrin. Sjukvården bör på samma sätt ha ett helhetsperspektiv och optimera hela 
patientens vårdkedja, som kan jämföras med en försörjningskedja, varför denna 
förändringsprincip får allt större betydelse. Förändringsprinciperna flödesorientering, 
processorientering och TOC ser också till en hel process, flöde eller kedja. Att ha ett 
helhetsperspektiv innebär dock att ta ytterligare ett steg och inkludera flera processer, 
flöden eller kedjor. 

4.7.1 Supply chain management i industrin 
Att arbeta i supply chains, försörjningskedjor, blir allt vanligare. Det innebär ett 
samarbete i hela försörjningskedjan och att se till helheten istället för enbart till sitt eget 
företag. Desto närmare relation mellan köpare och leverantör desto större är möjligheten 
att använda båda parters expertis till att uppnå gemensamma fördelar. Många företag 
har exempelvis förbättrat produktdesignen, tekniska lösningar och rent generellt hittat 
effektivare sätt att samarbeta. Det nya sättet att konkurrera på är en försörjningskedja 
mot en annan i stället för att företag konkurrerar mot företag. De som är mest 
konkurrenskraftiga är de som har det bästa samarbetet. (Christopher 2005) 

4.7.2 Supply chain management i hälso- och sjukvården 
Christopher och Towill (2005) tar i en artikel upp att industrins strategier inom supply 
chain kan användas på sjukvården för att minska den totala väntetiden inom den 
engelska sjukvården. Modeller från industrin där produktflödet studeras kan även 
anpassas till hälso- och sjukvård med patientflödet i fokus. Att bara ha en vårdkedja, 
eller en pipeline som Christopher och Towill (2005) beskriver det, är inte en framtid för 
sjukvården utan anpassningar måste ske och flera vårdkedjor byggas upp. Det finns 
även olika krav vad gäller flexibilitet på kedjorna beroende på vad som behandlas. 
Behandling av bråck behöver en mindre flexibel kedja än vad t ex. cancerbehandling 
gör. (Christopher & Towill 2005) 

Christopher och Towill (2005) nämner fyra olika typer av pipelines som till största del 
täcker patientens behov samtidigt som det skapar värde sett ur patientens perspektiv. 

Holistic pipeline innebär patientcentrerade kliniker. System planeras för att motsvara 
olika behandlingar med hjälp av vissa resurser. Variationen är stor och efterfrågan 
osäker. 

Parallel pipeline innebär specialisering inom planerad högvolymskirurgi vilket minskar 
väntetider och dödlighet. Variationerna är små och efterfrågan jämn vilket gör att denna 
typ är lik Lean production. 

Single pipeline utnyttjar resurser på bästa sätt beroende på när i tiden. Genom att 
schemalägga och försöka förutse operationssalsanvändande kan resurser bättre utnyttjas. 
Under vintertid sker fler halkolyckor varför fler skador av den typen exempelvis bör 
planeras in.  
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Sequential pipeline tar bort gränser mellan organisationer. Genom att fokusera på flödet 
genom hela kedjan, istället för att optimera mindre delar kan blockeringar relativt lätt 
tas bort. 

Andelen patienter som behöver insatser från såväl primärvården som kommunen har 
ökat vilket ställer stora krav på samverkan mellan de olika aktörerna och behov av nya 
lösningar. Närsjukvården ska finnas för människors vardagliga sjukvårdsbehov och 
präglas av ett organisationsövergripande arbetssätt. Arbetssättet bör ske utifrån en 
helhetssyn och med patientfokus. (Stavenow 2006) Anell (2004) skriver om att det blir 
fler multisjuka och att det även blir vanligare med psykosociala problem. Han påpekar 
samtidigt att utbudet blir mer och mer specialiserat och fragmenterat och att detta inte 
stämmer väl överens med de multisjukas behov. Behovet av samverkan har ökat 
samtidigt som förutsättningarna för en sådan utveckling har försämrats. (Anell 2004) 

Fölster et al. (2003) tar också upp att det finns ett bristande helhetsperspektiv på 
patientens väg genom vårdens olika stationer vilket leder till onödiga köer och långa 
totala väntetider för patienten. Ett sätt är att ha vårdkedjor uppbyggda kring olika 
sjukdomar. Exempelvis kan en vårdkedja bestå av vårdcentral, laboratorier, specialist, 
dietist, rehabilitering och sjuksköterska. Det viktiga är att kedjan är behovsstyrd vilket 
gör att en ny kedja kan byggas upp i takt med att vissa sjukdomar ökar och andra 
minskar. (Fölster et al. 2003) 

Ytterligare en aspekt till varför det ibland saknas ett helhetsperspektiv inom sjukvården 
är att det råder konkurrens istället för samverkan mellan olika professioner. Anell 
(2004) anser även att bristen på helhetssyn beror på att den övergripande ledningen för 
hälso- och sjukvård varit svag. (Anell 2004) Att ha ett helhetsperspektiv och se till hela 
försörjningskedjan är viktigt inom hälso- och sjukvården, dock är det få som tar upp hur 
detta problem bör åtgärdas.  

4.8 Planering 
Att planera är ett verktyg för att på ett effektivt sätt utnyttja befintliga resurser. I 
industrin används begreppet produktionsplanering som även kan vara användbart i 
sjukvården och kan innebära stora förändringar. 

4.8.1 Planering i industrin 
Enligt Olhager (2000) är det viktigaste målet för planering och styrning att ha så hög 
leveransservice som möjligt. Detta fås genom att ha korta och säkra ledtider. Ett 
övergripande mål är att ha låga tillverkningskostnader genom att ha högt och jämnt 
resursutnyttjande. Resurser i form av arbetskraft bör användas på ett effektivt sätt och 
maskiner bör beläggas för att deras kapacitet ska utnyttjas. Det är svårt att uppfylla alla 
mål varför prioriteringar måste göras. Genomgående bör dock hög leveransservice alltid 
eftersträvas. (Olhager 2000) 

Ett vanligt sätt att planera produktionen på inom industrin är med MRP II, 
manufacturing recourse planning, produktionsresursplanering på svenska. Planeringen 
delas upp i två delar, prioritetsplanering och kapacitetsplanering. I varje planeringsdel 
finns ett antal olika nivåer på planering, från en övergripande nivå till en detaljerad nivå. 
På varje nivå ska tre frågor besvaras: 

� Vilka prioriteter gäller? 
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� Vilken kapacitet är tillgänglig? 

� Hur kan eventuella konflikter lösas? 

På den övergripande nivån gäller det att planera hur mycket kapacitet som behövs och 
när det behövs. På detaljnivå ska start och slutpunkter bestämmas för operationerna, 
dvs. exakt vilken tid en viss operation ska börja och när den ska vara klar. (Wikner 
2006) 

För att kunna göra en produktionsplanering är det först viktigt att veta vilka resurser 
som finns tillgängliga varför en kapacitetsplanering måste göras. Slack et al. (2007) 
beskriver tre steg för att kunna kapacitetsplanera. Dessa är att först mäta den totala 
efterfrågan och kapaciteten. Steg två är att identifiera alternativa kapacitetsplaneringar. 
Slutligen innebär steg tre helt enkelt att välja den mest lämpliga kapacitetsplaneringen.  

Enligt Olhager (2000) finns det ett antal åtgärder som kan användas vid planering av 
resurserna på ett långsiktigt plan. Dels kan investering i maskiner och 
produktionsutrustning göras, t ex. i form av ny teknik. Andra åtgärder är att öka eller 
minska personal, ändra antal skift t ex. från tvåskift till treskift eller använda sig av 
utlego genom att utnyttja legotillverkande underleverantörer.  

En kortare lösning för att justera kapaciteten kan vara övertid. Vissa produkter har 
säsongsvariationer vilket försvårar kapacitetsplaneringen, det gör det svårt att veta hur 
hög den normala kapaciteten ska vara. Säsongsvariationer löses ofta med säsongslager, 
dvs. ett lager byggs upp under en period med lägre efterfrågan för att användas under 
perioder med högre efterfrågan. Vid tillverkning mot kundorder blir detta en svårare 
fråga, då kan det lösas genom att antingen lagertillverka de delar av produkterna som är 
standardiserade och som ingår i många slutprodukter eller utnyttja säsongsanpassade 
arbetstider. Ytterligare sätt är att försöka påverka variationerna i efterfrågan. (Olhager 
2000)  

4.8.2 Planering i hälso- och sjukvården  
Planeringen inom sjukvården har länge varit ett stort problem som lett till långa köer. 
En anledning till köerna är att sjukhusens utbud inte är riktigt anpassade efter 
patienternas behov eller efterfrågan. (Fölster et al. 2003) Det är en obalans mellan 
kapacitet och efterfrågan. Första steget i att få en balans är att ta reda på vilken kapacitet 
som man faktiskt har och ställa den mot efterfrågan. De enheter som vet hur 
verksamheten ser ut har större möjlighet att styra och planera. Då kan resurserna 
planeras efter hur topparna i efterfrågan och behovet ser ut. Det kan t ex. vara dygns-, 
vecko- och säsongsvariationer. (Landstingsförbundet 2003)  

Walley & Stein (2006) tar i en artikel upp att variationer i efterfrågan till stor del beror 
på dålig planering. Det är variationerna i efterfrågan som orsakar problem och försvårar 
effektivisering. En bättre planering i hälso- och sjukvården kan således göra stor 
skillnad. Det är dock viktigt att tänka på att det finns vissa skillnader mellan planeringen 
i industrin och i hälso- och sjukvården. Enligt Chase et al. (2007) finns det tre skillnader 
mellan planering i ett producerande företag och ett serviceföretag, som tidigare jämförts 
med hälso- och sjukvården. Tid, en tjänst kan inte lagras utan utförs direkt. Plats, en 
tjänst utförs i närheten av kunden. Slutligen så är variationen i efterfrågan mycket högre 
i serviceföretag. Detta beror på att en tjänst inte kan lagras och på så sätt kan ej 
efterfrågan utjämnas. Kunder kan efterfråga samma tjänst men ändå ha väldigt olika 
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behov. Sist så är efterfrågan känsligt för kundens beteende. Faktorer som väder och 
säsonger har stor betydelse på efterfrågan av tjänsten. (Chase et al. 2007) 

Kmietowicz (2003) skriver i sin rapport att sjukhus i England och Wales skulle kunna 
minska väntetider till operation och patientmottagningar och ha fler tomma sängar med 
endast bättre planering och styrning. Undersökningen som gjordes visade att dålig 
planering leder till stress bland patienterna pga. sena inställningar av besök och 
operationer samt till slöseri av läkares tid och sjukhusets resurser. Kmietowizc (2003) 
menar även att operationssalar kan användas mer effektivt med bättre planering. En väl 
använd operationssal borde användas fyrtio timmar eller mer under en vecka. 
Undersökningen visade dock att det var vanligare att de användes endast 24 timmar 
under en vecka och på vissa ställen så lite som åtta timmar. Ett sätt att bättre utnyttja 
salarna är att avsätta mindre tid för akutfall och istället ha dessa efter kl. 17. 
(Kmietowicz 2003) Proudlove et al. (2003) tar också upp planering genom att betona 
vikten av bäddstyrning. Att bättre styra och planera sängplatser utgör enligt Proudlove 
et al. (2003) en stor del av kapacitetsplaneringen och är viktigt för att effektivt kunna 
utnyttja resurserna.  

4.9  Mål och mätmetoder 
En viktig del i förändringsarbete är att se vilket resultat förändringen ger. För att göra 
detta behöver det finnas ett mål med förändringen och en metod att mäta resultatet för 
att se hur väl det överstämmer med målet. Vikten av mål och mätning av resultat är stor 
inte bara i industrin utan även inom sjukvården varför det är ett viktigt verktyg vid 
förändringsarbete. 

4.9.1 Mål och mätning i industrin 
Organisationer och företag strävar oftast efter att ha mål och att styra efter dessa. Det är 
möjligt att ha mål att styra efter på alla nivåer i en organisation. Att sträva efter mål 
kräver att organisationens ledning tydligt har definierat målen som ska uppnås och hur 
resultatet ska mätas. Därefter är det upp till enheten och medarbetaren hur målen ska 
nås. (Bruzelius & Skärvad 2004)  

Det främsta målet för ett vinstdrivande industriföretag är att skapa lönsamhet genom 
effektiv produktförädling. Lönsamhet är en metod för att se om företaget når sitt mål. 
Även om lönsamheten är mätbar är det inte alltid enkelt att se effekten av olika beslut 
genom att titta på den totala lönsamheten. Därför finns det kompletterande mål där 
förhållandet mellan beslut och effekt är tydligare. Lönsamhet definieras som relationen 
mellan vinst och kapital. Lönsamhetsbegreppet utvecklas och analyseras oftast i ett Du 
Pont- schema som visar hur olika komponenter bygger upp lönsamheten. För långsiktig 
lönsamhet krävs goda kunskaper inom: kvalitet, leveransförmåga, flexibilitet, 
produktivitet och effektivitet. (Olhager 2000) 

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp och gäller för både produkten och produktionen. 
Kvalitet i produktionen ska ge en hög produktkvalitet. Det finns åtta olika 
kvalitetsbegrepp på en produkt: prestanda, funktionalitet, tillförlitlighet, 
överensstämmelse med specifikationen, hållbarhet, underhållbarhet, estetik och upplevd 
kvalitet. (Olhager 2000) 

Leveransförmåga är en annan viktig parameter för ett producerande företag som mäts på 
olika sätt. Lagertillgänglighet avser om produkten finns direkt tillgänglig när kunden 
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vill ha den. Företag strävar även efter korta säkra leveranstider. För tjänsteföretag kan 
leveransförmågan avse betjäningstid, väntetid och själva servicetiden. (Olhager 2000) 

Flexibilitet handlar om att kunna anpassa till ändrade förhållanden. Ett flexibelt system 
kan på lång sikt t ex. lättare hantera nya teknologier och på kort sikt hantera 
förändringar vad gäller volym eller produktvarianter. (Olhager 2000) 

Ett sätt att mäta är att titta på produktivitet och effektivitet.  Produktivitet, även kallat 
inre effektivitet, är produktionsresultat i förhållande till insatta resurser. Effektivitet å 
andra sidan är det resultat som uppstår då prestationerna utförts. (Nyström & Sjöberg 
2007) Olhager (2000) beskriver också produktivitet som förhållandet mellan 
åstadkommen produktion och insatser. Effektivitet beskrivs dock som ett närbesläktat 
begrepp till produktivitet som består av två delar. Dels yttre effektivitet eller att göra rätt 
saker, dels av inre effektivitet eller att göra saker rätt. 

Förändringsprincipen TOC (kap. 4.6) betonar vikten av ha mätbara mål och kunna se 
om och hur organisationen förbättras när förändringar görs. Enligt TOC finns det tre 
grundläggande mätmetoder. Den första mätningen som bör göras är genomflödet, dvs. 
med vilken takt som produkten kommer ut ur systemet. En annan mätning är hur 
mycket som finns lagrat i systemet, med andra ord hur mycket kapital som företaget 
binder i processen. Den tredje mätningen som bör göras är operationskostnader, hur 
mycket det kostar företaget att få ut en produkt genom hela systemet. (Motwani et al. 
1996a) 

Ett sätt att klargöra sina mål är med balanserat styrkort som är en metod för att 
tydliggöra inriktningen på verksamheten och kontrollera om kursen sedan följs. Det är 
tänkt att fungera som en koppling mellan det strategiska, långsiktiga arbetet och 
visionen och det kortsiktiga arbetet. Balanserat styrkort är enligt Olve et. al (1999) ännu 
viktigare för verksamheter som inte har vinst som mål, för exempelvis offentlig 
verksamhet. Det finns fyra perspektiv som bör tas hänsyn till i ett balanserat styrkort. 
Dessa är kundperspektivet, processperspektivet, lärande- och tillväxtperspektivet och 
finansperspektivet (se Figur 4.4).  

Med kundperspektiv menas att företaget ska tänka på hur kunden ser företaget. Genom 
att göra både externa och interna mätningar ska kundens åsikter angående tid, kvalitet, 
prestation, service och kostnad lyftas fram. 

Processperspektiv syftar till att förstå vad företaget måste vara bäst på. Mätningar bör 
göras för att veta vad kunden kräver att företaget ska vara bra på för att den ska bli nöjd. 
Exempel på dessa områden kan vara ledtid, kvalitet, anställdas kunskaper och 
produktivitet. Dessa mått är viktiga att anpassa så att de går att koppla direkt till 
anställdas handlingar.  

Lärande- och tillväxtperspektivet går ut på att fundera på om företaget kan fortsätta att 
förbättras och skapa värde. Här används mått som mäter företagets förmåga till 
innovation och att kontinuerligt förbättras och utvecklas. Måtten ska mäta företagets 
framtida förmåga att lansera nya produkter, öka värdet för kunden och gå in på nya 
marknader.    

Finansperspektivet innebär att fundera på hur företagets aktieägare ser på företaget. 
Mått som kan användas inom detta perspektiv är exempelvis kassaflöde, 
kvartalsmässiga försäljningsökningar, vinstmarginal, ökad marknadsandel och 
avkastning på eget kapital. (Kippenberger 1996) 
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Figur 4.4 De fyra perspektiven i balanserat styrkort Källa: Käll (2005) 

Enligt Karlöf och Lövingsson (2003) är det vanligt att för varje perspektiv beskriva vad 
verksamheten vill uppnå på lång sikt samt framgångsfaktorer för att uppnå detta. Det är 
även vanligt att beskriva vilka indikatorer som ska mätas för att övervaka utvecklingen. 
Mearns och Håvold (2003) nämner ett antal krav för att lyckas med att få ett effektivt 
balanserat styrkort. För det första måste organisationen veta vart den är på väg, vilka 
mål den har och hur den ska nå dit. För det andra måste organisationen förstå att det 
balanserade styrkortet är något långsiktigt. Det är ett instrument för att kunna 
implementera affärsstrategier och för att kunna göra jämförelser om det används under 
en längre tid. Ett annat krav är att parametrarna måste vara objektiva och möjliga att 
förstå för dem som ska använda informationen eller för de som ska mätas. Roest (1997) 
påpekar dessutom att det bör fastställas ett begränsat antal saker att mäta samt att alla 
mätningar inte kan kvantifieras.  

Self (2004) påpekar att balanserat styrkort har sina nackdelar. Det ger bara en 
ögonblicksbild av hur organisationen mår och inte en övergripande bild. Han påpekar 
även att balanserat styrkort kan klargöra var problemen finns men att det inte ger någon 
lösning på problemet. Ofta använder dessutom organisationen för många mått vilket kan 
göra att helhetsbilden inte blir lika tydlig samt att det kan kännas som en 
arbetsbelastning för de anställda. Det Self (2004) anser vara fördelarna med balanserat 
styrkort är att det får organisationen att inse vad som är viktigt och vad de vill fokusera 
på. Personalen får också lättare att få fram sina åsikter.    

4.9.2 Mål och mätning i hälso- och sjukvården 
Nyström och Sjöberg (2007) tar upp att förändringsarbete ofta fokuserar på det som kan 
mätas och mått blir därför styrande för utvecklingen. Enligt Nyström och Sjöberg 
(2007) mäter effektiviteten inom hälso- och sjukvården hur insatta resurser bidrar till 
bättre hälsa och återhämtning hos patienterna. 

Tidigare mättes inte produktiviteten alls i sjukvården men idag har det blivit allt 
viktigare att mäta hur mycket aktiviteter som utförs i jämförelse med insatta resurser. 
Nästa steg är att gå från att mäta hur mycket som utförs till resultaten t ex. konsekvenser 
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för patienters hälsa och tillfrisknade. Det är viktigt att se vården som en värdeskapande 
bransch och inte enbart en samhällskostnad. (Nyström & Sjöberg 2007) 

Produktivitet har mätts baserat på volymen t ex. antal läkarbesök och antal patienter. 
Värdet skiljer sig dock mellan läkarbesök beroende på vilken åkomma som behandlas 
vilket ger en felaktig beräkning av produktiviteten. Produktivitet kan således vara ett 
missvisande mått om det inte mäts på rätt sätt. (Nyström & Sjöberg 2007) En kirurg 
som utför fem höftledsoperationer istället för två anses mer effektiv men den som 
utförde två kan ha haft mycket svårare fall. Om dessutom ingen av de fem kunde gå 
utan smärtor efteråt har knappast kirurgen varit effektiv. (Fölster et al. 2003) Istället för 
att fokusera på hur många aktiviteter som utförs kan det vara lämpligare att mäta hur 
mycket värde som skapas av de insatta resurserna. Arbetet mot att kunna använda denna 
mätmetod pågår. Bättre dataunderlag kan hjälpa till att mäta kostnader och resultat per 
individ och inte per vårdinsats. (Nyström & Sjöberg 2007) Svenska kommunförbundet 
och landstingsförbundet (2004) tar upp problematiken kring att produktivitet inte mäts 
på korrekt sätt. Därför minskar i vissa fall produktiviteten vid införande av förbättrande 
lösningar, t ex. vad gäller kvaliteten, istället för att öka.  

Olve et al. (1999) anser att balanserat styrkort kan användas som mätmetod inom hälso- 
och sjukvård. Balanserat styrkort har som en grundtanke att lyfta fram de värden som 
inte fångas upp i finansiella mått. Därför menar Olve et al. (1999) att det lämpar sig 
speciellt bra för verksamheter som inte har vinst som huvudsyfte, framförallt offentlig 
verksamhet. Författarna tror även att det i en offentlig verksamhet behövs en breddad 
beskrivning av organisationens resultat och prestationer istället för finansiellt fokus. 
Framgång för statlig verksamhet och organisationer som inte är vinstdrivande bör 
istället mätas i hur effektivt de tillgodoser behovet hos sina uppdragsgivare. (Kaplan & 
Norton 1999) Olve et al. (1999) har tagit fram ett alternativ till hur styrkortet kan 
anpassas till offentlig sektor, se Figur 4.5. De har utvecklat kundfokus till 
relationsfokus, processfokus har ersatts med aktivitetsfokus, lärande- och 
tillväxtperspektiv motsvaras av framtidsfokus. 

 
Figur 4.5 Generalisering till offentlig sektor av styrkortsmodellen Källa: Olve et al (1999) 
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4.10 Förändringsprinciper specifika för hälso- och sjukvården 
Det finns förändringsprinciper med ett logistiskt perspektiv som är framtagna för hälso- 
och sjukvården och har därför ingen motsvarighet i industrin. Dessa är Patient i fokus, 
Genombrott och Advanced access. Principerna är användbara vid förändringsarbete 
varför de diskuteras närmare nedan. 

4.10.1 Patienten i fokus 
Ökad specialisering gör att vården delas upp i olika organisationer och enheter. Många 
medarbetare med olika kompetens blir involverade vid omhändertagandet av en patient. 
Detta leder till att det är svårt för personalen att se patientens väg genom sjukvården och 
få en klar överblick över hela systemet. Produktivitetsarbetet har därför inriktats på 
enskilda insatser istället för helhetsresultat för patienten. (Nyström & Sjöberg 2007) 

Patientens roll i svensk hälso- och sjukvård är relativt svag. Detta beror dels på att den 
enskilda patienten inte i huvuddel står för sina egna kostnader pga. 
tredjepartsfinansiering, en skillnad från många andra branscher där den som tar emot 
tjänsten även betalar för den. Detta kan leda till att kvalitetshöjande och 
kostnadspressande marknadsmekanismer sätts ur spel inom sjukvården. En annan orsak 
till att kundbegreppet är svagt inom hälso- och sjukvården är att målen i Sverige är att 
vården skall ges efter behov, inte efter efterfrågan. (Nyström & Sjöberg 2007) 

Ett sätt att öka effektiviteten i vårdsystemet är att organisera verksamheten utifrån 
produktionslogiska flöden. Nyström och Sjöberg (2007) tar upp följande exempel på 
produktionslogiska flöden: 

Patientfokuserade vårdkedjor utgår från en patients situation och en process byggs upp 
som överskrider medicinska kompetens- och ansvarsgränser. Patientens bästa är 
utgångspunkten för hur de kompetenser som behövs binds samman i en 
patientorienterad process. 

Patientcenter innebär att relevanta vårdkompetenser samlas på en plats där de kan 
samarbeta utifrån patienters olika sjukdoms- eller livssituationer. På detta sätt får 
patienten tillgång till all den kompetens som kan vara aktuell för den specifika 
sjukdomen t ex. hjärtbesvär, allergi eller bröstcancer. 

I Samverkande vårdnätverk har patienten en aktiv roll i vårdkedjan genom egenvård 
med stöd av information, medicinsk teknik och mobila vårdteam. Det ansvar patienten 
får ökar i många fall möjligheterna till snabbare återhämtning och patienten blir en 
värdefull resurs. 

Fölster et al. (2003) tar också upp att vården borde fokusera på patientens upplevelse 
istället för på avdelningar. Detta genom att bygga vården som en sammanhållen kedja 
av aktörer med ett IT-nätverk som håller samman informationen. Kedjan borde byggas 
ur patientens perspektiv med naturliga kedjor för vanligt förekommande sjukdomar. 
(Fölster et al. 2003) Arbetet blir effektivare och onödiga transporter, administration och 
köer undviks om verksamheten organiseras efter patienten istället för efter specialiteter 
och funktioner. (Brommels & Sarv 1994)  

4.10.2 Genombrott 
Ytterligare en form av förändringsprincip framtagen för hälso- och sjukvården är 
Genombrott som ursprungligen kommer ifrån USA. IHI startade 1995 ett projekt som 



- LOGISTISKA FÖRÄNDRINGSPRINCIPER OCH VERKTYG  - 

39 

kallades ”The Breakthrough Series” för att förbättra kvalitén inom hälso- och 
sjukvården genom att stödja förändringar. (IHI 2003) Landstingsförbundet i Sverige 
inspirerades av denna modell för kontinuerligt förbättringsarbete vilket mynnade ut i en 
svensk version av denna modell som kom att kallas ”Genombrott- att korta köer och 
väntetider till och inom hälso- och sjukvården”. (Landstingsförbundet 1998)  

Genombrott grundar sig i att det finns kunskap som inte tillämpas i tillräckligt stor 
omfattning och att det finns mål som är möjliga att uppnå men som ännu inte har 
uppnåtts. Förbättringsmodellen består av fyra hörnstenar. Den första är en modell för 
förbättringsarbete som tagits fram av Tom Nolan, IHI. Detta är en generell modell för 
förbättringsarbete som utgår från Demings PDSA-cykel (se Figur 4.6). Andra 
hörnstenen är arbetsgången som är mycket strukturerad både vad gäller tid och innehåll. 
Den tredje hörnstenen är att människor och organisationer med olika erfarenheter 
samverkar och tillsammans lär av varandra. Sista hörnstenen som är den viktigaste berör 
förändringsviljan i organisationen, en viktig uppgift för organisationens ledning. 
(Landstingsförbundet 1998)  

 
Figur 4.6 Modell för förbättringsarbete Källa: Thor  (2002) 

Förbättringsmodellen genererar ett antal förändringskoncept som faller inom de tre 
strategierna matcha kapacitet och efterfrågan, påverka efterfrågan och ändra systemet 
(se Tabell 4.1). Flera av förändringskoncepten har direkta motsvarigheter inom Lean 
production som t ex. att förutse efterfrågan, standardisera, gör flera arbetsmoment 
parallellt och minimera antalet personer och inblandade moment i processen. 
Genombrott har inte utgått från en specifik förbättringsprincip utan har utarbetats från 
början med inspiration från industrin.  

Erfarenheterna från förbättringsmodellen Genombrott är flera. Dels att ledningens stöd 
är viktigt för att kunna driva en förändringsprocess. Modellen löser inte heller personal- 
och ledarskapsproblem men kan göra problemen tydliga. Slutligen måste framgångsrikt 
förbättringsarbete belönas. När högt uppsatt mål har nåtts ska de inte bemötas med nya 
sparkrav. Totalt sett så ansågs förbättringsmodellen med dess förändringskoncept 
fungera på svensk hälso- och sjukvård. (Landstingsförbundet 1998) 
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Tabell 4.1 Strategier och förändringskoncept Källa: Landstingsförbundet (1998) 

  STRATEGIER 
Matcha kapacitet och 

efterfrågan Påverka efterfrågan Ändra systemet 

Förutse efterfrågan med större 
säkerhet 

Begränsa material- och 
instrumentsortiment 

Gör flera arbetsmoment parallellt 

Jämna ut variationer i efterfrågan Aktiv exspektans kan minska 
efterfrågan 

Utarbeta och använd 
vårdprogram för vanligt 
förekommande problem 

Anpassa bemanningen efter 
förutsägbara behov 

Samordna mottaningsbesök Minimera antalet moment och 
inblandade personer i processen 

Identifiera och avlägsna 
flaskhalsar 

Standardisera, fastställ rutiner och 
vårdprogram för vanliga problem Synkronisera olika insatser 

Arbeta ikapp ackumulerad kö Triage- korrekt bedömning och 
handläggning från början 

”Dra till sig patienter” i stället för 
att föregående led ”trycker ifrån 
sig patienter” 

Använd befintliga resurser 
flexibelt 

Praktisera kunskapsbaserad 
medicin 

Minska avståndet mellan olika 
steg/funktioner i processen för att 
underlätta kommunikation 

Ha alternativa 
handlingsmöjligheter i beredskap 
om planeringen spricker 

Flytta efterfrågan på en vårdtjänst 
till annan vårdgivare 

Automatisera när så är möjligt 

  
Förebygg efterfrågan genom att 
tillgodose behov innan efterfråga 
uppstår 

Skapa förståelse för systemet så 
att människor i organisationen 
arbetar mot samma mål 

  
Främja egenvård och engagera 
patienten mer i sin egen vård och 
behandling 

Skapa fler arbetsstationer, 
planera lokaler och utrustning så 
att de kan användas flexibelt 

    
Använd personer med 
specialkompetens till det de är bra 
på 

F
Ö

R
Ä

N
D

R
IN

G
S

K
O

N
C

E
P

T
 

    
Flytta moment i processen som 
bättre kan göras på annat sätt 
eller av någon annan 

4.10.3 Advanced access 
Murray och Berwick (2003) tar upp en modell för att reducera väntetider inom 
primärvården som de kallar för Advanced access med mål att boka in patienten samma 
dag. Det finns sex viktiga element inom Advanced access. Det krävs en balansering 
mellan tillgång och efterfrågan. Att titta på historiska data om antal patienter som 
kommit på tisdagar speglar inte behovet utan tillgången. Det gäller att mäta vad 
patienter har efterfrågat för att få med det externa behovet men även vilka återbesök 
som bör ske för att få med det interna behovet. Detta ska sedan balanseras mot 
tillgänglig kapacitet. Andra elementet är att reducera eftersläpande arbete. Det bör vara 
få antal olika köer.  Fjärde elementet är att ha en plan för olika eventualiteter vilket 
hjälper till att hålla tillgång och efterfrågan i balans trots variationer. Det femte 
elementet berör att justera efterfrågan genom att försöka minska den med hjälp av 
strategier. Detta genom att t ex. ta emot vissa patienter via telefon eller email, att ta itu 
med flera problem under samma besök eller att utöka tiden mellan besöken för 
långtidssjuka. Det sista elementet berör att sätta in extra resurser när flaskhalsar 
uppstår för att inte hela verksamheten ska drabbas. Utöver dessa element krävs 
ledarskap, investeringar och stöd. (Murray & Berwick 2003) Ökad tillgänglighet uppnås 
genom att göra ett medvetet beslut hur kapacitet ska ökas.  Inte genom att tillföra extra 
resurser utan genom att göra om systemet så att det är anpassat för framtida kapacitet 



- LOGISTISKA FÖRÄNDRINGSPRINCIPER OCH VERKTYG  - 

41 

och endast under en kortare period ta in extra resurser för att arbeta bort eftersläpande 
arbete för att korta köerna. (Murray 2007) Advanced access är inte lämpligt när 
efterfrågan ständigt överstiger tillgänglig kapacitet (Murray & Berwick 2003). 

Utvecklingsenheten Qulturum i Jönköping inspirerades av Murrays modell om 
Advanced access och använde den som ramverk vid framtagande av Bra mottagning, ett 
projekt för ökad tillgänglighet. Konceptet Bra Mottaning bygger på tre strategier. Den 
första är att anpassa eller minska efterfrågan, nummer två handlar om att matcha 
tillgång och efterfrågan. Den sista strategin bygger på att göra om systemet eller 
processer för att kunna öka tillgången, kapaciteten. Bra mottagning startades i 
Jönköping och där lyckades en deltagande enhet minska väntetiden från 90 dagar till sju 
dagar på åtta månader. Idag har metoden spridit sig runt om i Sverige med fortsatt bra 
resultat. Framgångsfaktorer är att det måste finnas en bredare planeringsgrupp som 
arbetar över enhetsgränserna. Utbildning av ledare, standardisering av metoder och 
utvärdering är även viktigt. Slutligen behöver både ledare och medarbetare ett 
helhetsperspektiv samt intresse och motivation för att lära sig och arbeta med strategier 
som ger ökad tillgänglighet. (Strindhall & Henriks 2007)  
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5 Analys av förändringsprinciper 
I detta kapitel diskuteras de logistiska förändringsprincipernas likheter och skillnader. 
Deras anpassningsbarhet på hälso- och sjukvård tas också upp, liksom vikten av att 
tydliggöra fakta genom att mäta och använda olika mätmetoder. Analysen resulterar 
sedan i ett antal metoder som är återkommande i de olika förändringsprinciperna. 
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5.1 Likheter och skillnader mellan förändringsprinciperna 
Det finns ett antal principer och verktyg som industrin arbetar efter för att göra 
förändringar och effektiviseringar. De som tagits upp i kapitel 4 Logistiska 
förändringsprinciper och verktyg är Lean production, processorientering, 
flödesorientering, TBC, TOC, Supply chain management, planering samt mål och 
mätmetoder. Övriga som tas upp är Patienten i fokus, Genombrott och Advanced access 
vilka är förändringsprinciper som används inom hälso- och sjukvården men inte i 
industrin. Dessa principer har emellertid fått delar av sin inspiration från industrin.  

Förändringsprinciperna har en hel del likheter då de behandlar liknande område. 
Metoderna de använder för att lösa problemet skiljer sig däremot lite åt. Lösningar 
måste dessutom anpassas till den specifika situationen. I kapitel 4.1 Logistik i en 
serviceorganisation jämförs hälso- och sjukvården med serviceorganisationer. Det 
framgår att de har många gemensamma kännetecken och att det är organisationer som 
fungerar på liknande sätt. De förändringsprinciper som tas upp i rapporten är utformade 
för att främst passa ett tillverkande företag och det är i en sådan miljö som de har 
tillkommit. Därför måste de anpassas för att passa en serviceorganisation.  

Nedan diskuteras likheter och skillnader mellan principerna och verktygen samt deras 
metoder för att lösa problem och nå sina mål och hur anpassningsbara de är på 
sjukvården. Förändringsprinciperna behandlar övergripande de fem områdena 
effektivisera flödet, värdeskapande aktiviteter, bättre resursutnyttjande, tillgänglighet 
och helhetsperspektiv. Slutligen diskuteras även vikten av att i alla principer kunna 
tydliggöra fakta genom att ha mål och mäta resultat.  

5.1.1 Effektivisera flödet 
Hur flödet ska bli så effektivt som möjligt är en viktig utgångspunkt i många av 
förändringsprinciperna. Lean production, processorientering, flödesorientering, TBC 
och TOC går alla till stor del ut på att effektivisera flödet.  En annan teori som kan 
kopplas till detta är planering då en anledning till att planera verksamheten är att få ett 
effektivare flöde. Genombrott har som mål att korta köer och väntetider och ett sätt att 
göra detta är genom att effektivisera flödet. Principen består av ett stort antal 
förändringskoncept som återfinns i flera av de övriga förändringsprinciperna. 
Lösningarna på hur flödet ska effektiviseras skiljer sig en aning åt mellan principerna 
och varierande lösningar passar olika situationer. 

Principen Lean production förbättrar flödet genom att eliminera slöseri, utjämna 
produktionen, göra standardiseringar och minska ledtider (kap. 4.2.1). Dessa delar finns 
också med i Genombrott (kap. 4.10.2). Även TBC tar upp minskning av ledtider som en 
metod för att effektivisera flödet. Där är marknaden en viktig anledning för att ha korta 
ledtider eftersom kunden ofta väljer leverantören med kortast ledtid. (kap. 4.5) I kapitel 
4.2.2 Lean production i hälso- och sjukvården påpekas att Lean production egentligen 
inte alls lämpar sig för sjukvård. Principen lämpar sig bäst då efterfrågan är jämn och 
man har långa serier med liten variation på produkterna vilket inte alls är fallet inom 
sjukvården. I samma kapitel tas fyra olika exempel upp där försök har gjorts att införa 
Lean production och anpassa principen på olika sätt. Exemplen visar att det går att 
använda sig av utvalda delar och anpassa dem till sjukvården med lyckat resultat. En 
viss vårdenhet kan ha förutsättningar som jämn efterfrågan och serier med liten 
variation varför Lean production kan vara ett bra alternativ för just denna enhet.  
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Processorientering tar upp att förbättringar kan göras genom att studera den egna 
processen och se hur den fungerar. Därefter finns det verktyg som eliminering av 
byråkrati och dubbelarbete, standardiseringar, cykeltidsreduktion som reducerar 
ledtider, samt testverktyget PDSA-cykeln som kan få processerna att fungera bättre och 
då även skapa ett effektivare flöde. (kap 4.3.1) Flera av dessa verktyg finns även inom 
Lean production (kap 4.2.1) och Genombrott som exempelvis använder en modifierade 
version av PDSA-cykeln (kap. 4.10.2). Vid anpassningar till sjukvården är det viktigt att 
medarbetarna är delaktiga eftersom de har störst kunskap om vårdprocesserna (kap. 
4.3.2). Förbättringsverktygen inom processorientering är tillämpbara i de flesta typer av 
enheter.  

När den flödesorienterade principen har anpassats på sjukvården ligger fokus på 
patientflödet. Flödet kan snabbas upp på två olika sätt, antingen genom att minska 
arbetsbelastningen på den kritiska vägen eller genom att flytta en del av arbetet, 
aktiviteter, på den kritiska vägen till en icke kritisk. Arbetsbelastningen kan minskas 
genom att arbeta smartare, fortare och genom att göra rätt från början (kap. 4.4.1). 
Första steget för att jobba med patientflödet är liksom inom industrin att kartlägga det 
egna flödet och att förstå systemet. Det andra steget är att mäta och förstå 
flödesvariationer och att försöka minska variationerna genom att påverka efterfrågan. 
Hur detta görs är individuellt för varje vårdenhet beroende på var problemet ligger, t ex. 
kan det vara att ändra på operationsschemat. Det sista steget är att testa förändringen 
och på nytt göra mätningar för att se om det förbättrar patientflödet. (kap. 4.4.2) Den 
flödesorienterade principen är mer allmänt tillämpbar på flera olika enheter till skillnad 
från t ex. Lean production. 

TOC fokuserar också på flödet och hur det ska förbättras. I kapitel 4.6.2 Theory of 
Constraints i hälso- och sjukvården exemplifieras hur TOCs fem grundsteg kan visa sig 
i sjukvården. Sättet att arbeta på är detsamma som inom industrin. Det går ut på att hitta 
den svagaste länken och att göra den starkare. Om den identifierade begränsningen är 
antal läkare kan deras arbetsuppgifter ses över för att hitta uppgifter som någon annan 
kan göra och på så sätt ta bort begränsningen. Därefter börjar man om från början igen 
och hittar den nya flaskhalsen (kap. 4.6). TOC fokuserar mest på flaskhalsen i systemet 
istället för hela flödet som den flödesorienterade principen. Genombrott innehåller 
också ett förändringskoncept som identifierar och avlägsnar flaskhalsar (kap. 4.10.2).   

Flödet kan även effektiviseras genom att en produktionsplanering görs. I kapitel 4.8.2 
Planering i hälso- och sjukvården påpekas att det ofta är variationer i efterfrågan som 
orsakar problem och försvårar effektivisering och att detta till stor del beror på dålig 
planering. Planeringen går ut på att bestämma hur mycket kapacitet som behövs när och 
vilken tid en operation ska börja och när den ska vara klar. Vid planering behöver man 
därför veta vilken kapacitet som finns tillgänglig för att därefter kunna anpassa den till 
efterfrågan (kap. 4.8.1). Kapitel 4.8.2 Planering i hälso- och sjukvården tar upp att 
operationssalar kan användas mer effektivt med bättre planering. Planering bör göras 
inom alla enheter men det finns olika saker att ta hänsyn till. Det som allmänt bör tänkas 
på när planering görs inom sjukvården är att det är en serviceorganisation. Det innebär 
att servicen inte kan lagras som en vanlig produkt kan, att tjänsten utförs på plats med 
kunden och att efterfrågan är känslig för kundens beteende. (kap. 4.8.2)   

TBC tar slutligen upp ytterligare en metod för att få ett effektivare flöde. Det handlar 
om att göra rätt från början. TBC anser att det är viktigt att saker görs rätt från början då 
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det inte finns tid för rättelser och det påpekas även att kostnader för att åtgärda problem 
minskas (kap. 4.5.1). Att göra rätt från början tas även upp av Lean production, 
Genombrott och flödesorientering. Inom Lean production finns ett slöseri som benämns 
defekter. Inga defekter får förekomma vilket kan likställas med att göra rätt från början 
(kap. 4.2.1). Lean production tar också upp att även om defekter bör undvikas kan 
lärdomar dras av dem genom att utreda, rätta till felet och på så sätt undvika samma fel 
igen (kap. 4.2.1). Genombrott tar upp metoden triage som innebär att korrekt 
bedömning och handläggning ska göras från början (kap. 4.10.2). I flödesorienterad 
industri benämns att göra saker rätt från början som att minska upprepningar av 
aktiviteter (kap. 4.4.1). 

5.1.2 Värdeskapande aktiviteter  
Ett sätt att arbeta som flera principer tar upp är att identifiera vad som är värdeskapande 
aktiviteter och inte, för att i slutändan kunna ta bort de som inte skapar värde. Inom bl a. 
flödesorienterad industri delas aktiviteterna upp på detta sätt och fokus ligger på att 
minimera de icke värdeskapande aktiviteterna och eliminera dessa. Genom att göra det 
anser man sig arbeta smartare. (kap. 4.4.1) Även inom Lean production är syftet att 
identifiera och eliminera alla aktiviteter som inte tillför värde eller stödjer de 
värdeskapande aktiviteterna som finns längs värdekedjan. Principern tar upp sju typer 
av slöseri vilka alla kan ses som icke värdeskapande och följdaktligen bör elimineras. 
(kap. 4.2.1) Processorientering använder värdeskapandeanalys för att öka andelen 
värdeskapande aktiviteter i processen. Principen tar upp lösningar som att eliminera 
onödiga rutiner och dubbelarbete (kap. 4.3.1) vilket är samma metod som Lean 
production använder sig av i benämningen att eliminera slöseri. Genombrott har ett steg 
som går ut på att se till att personal används till det de är bäst på vilket kan ses som att 
fokusera på värdeskapande aktiviteter. (kap. 4.10.2) 

Principen TBC har ett annat angreppssätt på problemet. Vid anpassning av principen på 
sjukvården har man delat upp tiden i de olika områdena positiv och negativ tid. Den 
negativa tiden är inte enbart icke produktiv utan även värdeförstörande. Målet är att 
minska den negativa tiden och att få patienten igenom systemet på så kort tid som 
möjligt. För att göra detta görs tidsstudier för att sedan hitta de tider som kan minskas. 
(kap. 4.5.2) De olika lösningarna ställer inga speciella krav på enheten där icke 
värdeskapande aktiviteter ska försöka elimineras utan lösningarna är tillämpbara på 
enheter med varierande komplexitet. Situationen och enhetens exakta problem påverkar 
dock vilken metod som finnes lämpligast. 

5.1.3 Bättre resursutnyttjande 
Ytterligare ett uppmärksammat problem som tas upp i litteraturen är resursutnyttjandet. 
Lean production angriper detta problem med att försöka utjämna produktionen. 
Utjämning av produktionen görs genom att minska variansen i kvantitet vid 
produktionslinan med målet att producera samma antal produkter varje månad. Detta tar 
bort slöserier, exempelvis outnyttjad arbetskraft och maskiner som står stilla. (kap. 
4.2.1) Inom sjukvård är detta svårt att genomföra då variationen ofta är stor och inte går 
att påverka. Metoden kan dock vara tillämpbar på enkla specifika processer varför den 
ändå bör beaktas. 

Sjukvårdens egen modell för förbättringsarbete, Genombrott, är relativt omfattande men 
försöker hitta lösningar för att få bättre resursutnyttjande. Den är uppdelad i tre 
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strategier; matcha kapacitet och efterfrågan, påverka efterfrågan och ändra systemet. 
(kap. 4.10.2) Flera av koncepten i Genombrott, som att matcha kapacitet och efterfrågan 
samt att jämna ut variationer, är tagna från principer som t ex. Lean production.  En del 
är dock mer anpassade för sjukvård och förespråkar egenvård och större 
patientengagemang. Modellen tar även upp koncept som vikten av korrekt bedömning 
från början, dvs. att göra rätt från början, och att vårdprogram bör utarbetas för vanligt 
förekommande problem. (kap. 4.10.2) Patienten i fokus tar precis som Genombrott upp 
patientengagemang. Där ingår det som en del i att få fungerande samverkande 
vårdnätverk. (kap. 4.10.1) Dessa är exempel på enkla metoder som kan spara resurser 
och som kan tillämpas på alla enheter. 

Ett sätt att få bättre resursutnyttjande är att produktionsplanera. Sjukvården kan i flera 
fall betraktas som produktion och även här bör planering av resurser ske för att de ska 
användas på rätt sätt. När planering görs matchas kapacitet och efterfrågan (kap. 4.8) 
vilket, som tidigare nämnts, även görs inom Lean production och Genombrott. Detta är 
likaså något som Advanced access tar upp som en lösning på hur resurser bättre kan 
utnyttjas.  

5.1.4 Tillgänglighet 
Hög tillgänglighet är ett viktigt mål inom hälso- och sjukvården. Tillgängligheten kan 
jämföras med hur hög service ett företag har till sina kunder inom industrin och hur lång 
leveranstid de har på sina produkter. De principer som är direkt kopplade till hälso- och 
sjukvården tar samtliga upp metoder för att öka tillgängligheten.  

Patienten i fokus går ut på att göra det så smidigt som möjligt för patienten och att 
patienten ska få god tillgänglighet på vård. Detta genom att i patientcenter samla all den 
kompetens som en patient behöver på ett ställe. Detta innebär att patienten inte behöver 
slussas runt till flera olika enheter utan får tillgång till allt på samma ställe. Att ha 
patientfokuserade vårdkedjor är ett annat sätt att få ökad tillgänglighet genom att en 
patientorienterad process binds samman och underlättar patientens väg. (kap. 4.10.1) 

Genombrott använder sig av de redan nämnda strategierna matcha kapacitet och 
efterfrågan, påverka efterfrågan och ändra systemet för att korta köer och väntetider 
vilket innebär ökad tillgänglighet (kap. 4.10.2). Likaså Advanced access har som mål att 
öka tillgängligheten (kap. 4.10.3) och tar precis som Genombrott upp metoder som att 
ändra systemet och att matcha efterfrågan och tillgång. 

Att produktionsplanera är ett annat sätt att förbättra tillgängligheten. När det gäller 
planering inom industrin är målet att få så hög leveransservice som möjligt, vilket fås 
genom att ha korta och säkra ledtider. (kap. 4.8.1) På samma sätt är målet med planering 
inom hälso- och sjukvården att få så hög tillgänglighet som möjligt, vilket fås då 
väntetiderna och köerna är korta. På liknande sätt som vid Advanced access och 
Genombrott bör kapacitet och efterfrågan matchas. Genom att anpassa resurserna till 
toppar och dalar i efterfrågan, ta reda på vilka prioriteringar som gäller, vilken kapacitet 
som finns och hur eventuella konflikter kan lösas kan en planering lättare göras. Sedan 
kan start- och sluttider för varje operation bestämmas. (kap. 4.8) Samtliga av dessa 
principer och verktyg kan användas på alla typer av enheter, principerna är utarbetade 
och anpassade för sjukvården. 



- ANALYS AV FÖRÄNDRINGSPRINCIPER -  

48 

5.1.5 Helhetsperspektiv 
Slutligen tar två principer upp vikten av ett helhetsperspektiv, dvs. att kunna se till 
helheten och samarbeta i hela försörjningskedjan. Flödet är fortfarande viktigt, men inte 
flödet enbart i den egna verksamheten utan flödet genom hela försörjningskedjan. Det 
kan även handla om samarbete mellan olika avdelningar inom den egna verksamheten. 
(kap. 4.7) Kapitel 4.7.2 Supply chain management i hälso- och sjukvården utgår från 
industrins koncept med Supply chain management för att minska den totala väntetiden 
för patienterna. Det viktiga är att se till patientens bästa och se patientens hela väg 
genom vården varför principen har stora likheter med Patienten i fokus.  

Supply chain management tar upp att ökad samverkan mellan avdelningar inom den 
egna verksamheten är ett sätt att förbättra patientens väg (kap. 4.7). När det gäller att se 
till patientens bästa tar principen Patienten i fokus upp tre alternativa lösningar. Dessa 
är att ha patientfokuserade vårdkedjor eller patientcenter, som även ökar 
tillgängligheten. Samverkande vårdnätverk är ytterligare ett sätt att öka 
helhetsperspektivet då patienten själv får en större roll och ansvar. De olika metoderna 
är mer eller mindre lämpliga beroende på patientens situation. Alla tre har ett 
helhetsperspektiv för patienten medan andra faktorer som resursutnyttjande inte får lika 
stor hänsyn. (kap. 4.10.1) 

5.1.6 Tydliggöra fakta  
Efter att ha tagit upp de frågeställningar som principerna ofta behandlar och metoder för 
att nå målen är nästa steg att se vad resultatet blir och hur det kan mätas. Det är en viktig 
del i samtliga principer att kunna tydliggöra fakta för att se vad förändringen ger för 
resultat. Detta görs genom att ha mål och därefter följa upp dessa genom att mäta 
resultatet. Betydelsen av att ha mål och att mäta resultat är stor i en organisation och kan 
ske på flera nivåer (kap. 4.9).  Målen är till för att se genomslaget av en förändring och 
generellt även för att se hur organisationen utvecklas. Sjukvårdsbranschen har en högre 
komplexitet än ett företag som producerar produkter då det är människor som utgör 
flödet. Betydelsen av mål och att mäta resultat är dock inte mindre än i ett 
industriföretag, snarare tvärtom eftersom ju fler patienter som kan tas emot och ju bättre 
vård de ges desto större framgång för sjukvården.  

Kapitel 4.9 Mål och mätmetoder tar upp lönsamheten som det primära målet för ett 
industriföretag. Viktiga komponenter för en långsiktig lönsamhet är kvalitet, 
leveransförmåga, flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Lönsamhet som 
effektivitetsbegrepp finns inte bara i industrin utan även inom sjukvården (kap. 4.9.2). 
Kvalitet är givetvis ett av de viktigaste måtten men kan inte bedömas enligt samma 
dimensioner som tas upp i kapitel 4.9. Detta eftersom det inte är produkter som bedöms 
utan behandlingar på patienter. Leveransförmåga är en viktig parameter i industrin och 
har även betydelse inom sjukvården då en vårdepisod för en patient bör vara så kort som 
möjlig och väntetider bör reduceras i största möjliga mån. Flexibilitet är ytterligare ett 
begrepp av stor vikt inom sjukvården då vårdbehovet ständigt varierar och införandet av 
nya teknologier är vanligt. Produktivitet och effektivitet mäts även inom sjukvården 
men på olika sätt. Kapitel 4.9.2 Mål och mätning i hälso- och sjukvården tar upp 
problematiken med att mäta produktivitet inom sjukvården. Måttet är svårbedömt 
samtidigt som det är svårt att jämföra det mellan olika enheter.  
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Balanserat styrkort är ett verktyg för att tydliggöra mål och sätt att mäta som tas upp i 
kapitel 4.9.1 Mål och mätning i industrin. Det påpekas även att det lämpar sig extra bra 
för verksamheter som inte har vinst som sitt huvudsakliga syfte och lämpar sig därför 
bra för sjukvård. Istället för att ha fokus enbart på lönsamheten finns fyra olika 
perspektiv; kundperspektiv, processperspektiv, lärande- och tillväxtperspektiv och 
finansperspektiv. (kap. 4.9.1) Det balanserade styrkortet kan anpassas och användas 
inom alla olika typer av enheter och är ett bra sätt att visualisera vad som ska mätas och 
vilka mål som finns.  

5.2 Återkommande metoder i förändringsprinciperna 
Det kan konstateras att förändringsprinciperna har stora likheter. Skillnaderna som kan 
urskiljas är i flera fall marginella och många gånger handlar det enbart om varierande 
benämningar på liknande metod. Exempelvis är principerna process- och 
flödesorientering väldigt lika då flöde och process ibland har liknande definition. Den 
största skillnaden är att i en process finns input som genomgår en transformation till 
output, i ett flöde behöver ingen transformation ske.  

Fem områden har tagits upp ovan där de flesta förändringsprinciperna återkommer i 
flera områden. Metoderna som principerna använder sig av skiljer sig något men i flera 
fall kan samma benämning användas. Eliminera slöseri kan exempelvis innefatta både 
eliminering av byråkrati, dubbelarbete, onödiga aktiviteter och värdeskapande tid.  
Vilka metoder som finns representerade i de olika förändringsprinciperna sammanfattas 
nedan i Tabell 5.1 och där har metoder med snarlika benämningar samlats under ett 
metodnamn.  

Återkommande metoder i flera förändringsprinciper är eliminering av slöseri, 
standardiseringar, ledtidsreduktion, kartläggning av flöde eller process, flytta aktivitet, 
matcha kapacitet och efterfrågan, påverka efterfrågan samt göra rätt från början. 
Genombrott är en princip som består av 27 förändringsmetoder indelade efter tre 
strategier. Alla dessa metoder tas inte upp här däremot finns strategierna representerade. 
Undantaget är de fall när en metod i Genombrott kan identifieras med en metod som 
används av en annan förändringsprincip, då finns även den metoden representerad.  
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Tabell 5.1 Metoder representerade i respektive förändringsprincip 

Metoder 
representerade 
i förändrings-
principerna 

Lean  Process Flöde TOC TBC SCM 

 
Genom
-brott 

 
Patienten 

i fokus 

 
Advanced 

access 

 
Planering  

Eliminera 
slöseri X X     X    

Utjämna 
produktionen X          

Standard-
iseringar X X     X    

Ledtids-
reduktion X X   X      

Kartlägga 
flöde/process  X X X       

Identifiera och 
ta bort 
begränsning 

   X   X    

PDSA-cykeln  X     X    

Flytta aktivitet   X X   X    

Matcha 
kapacitet och 
efterfrågan 

X      X  X X 

Påverka 
efterfrågan   X    X   X 

Ändra 
systemet 

      X  X  

Patient-
engagemang       X X   

Göra rätt från 
början X  X  X  X    

Patientcenter        X   

Patient-
fokuserade 
vårdkedjor 

      X X   

Samverkan      X  X   
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6 Metod 
Följande kapitel tar först upp studiens inriktning och undersökningsansats. Därefter 
beskrivs arbetsgången och de olika delarna förstudie, fallstudie och analys redogörs för 
närmre. Till sist diskuteras eventuella felkällor och hur arbetets trovärdighet säkerställs.  
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6.1 Studiens inriktning och ansats 
Ett viktigt steg i arbetets början är att reda ut vilken metod som ska användas. Det finns 
flera inriktningar och undersökningsansatser som lämpar sig för olika situationer. Nedan 
beskrivs arbetets inriktning och undersökningsansats. 

6.1.1 Inriktning 
Inriktningen på ett arbete bestäms av vilken typ av slutsatser som vill göras. En 
undersökning kan ha explorativ (undersökande), deskriptiv (beskrivande), explanativ 
(förklarande) och normativ (förutsägande) inriktning eller flera av dessa samtidigt. 
(Lekvall & Wahlbin 2001 även Björklund & Paulsson 2003) 

Explorativ inriktning ger en grundläggande kunskap och förståelse av ett 
problemområde. Deskriptiv inriktning däremot syftar till att klara ut orsakssamband 
inom ett område och försöka se hur olika faktorer är kopplade och påverkar varandra för 
att tillsammans ge upphov till ett observerat resultat. En explanativ inriktning avser att 
reda ut hur olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra medan en normativ 
inriktning ger en prognos över en framtida utveckling. (Lekvall & Wahlbin 2001) Detta 
arbete har flera av dessa inriktningar. 

Till en början har arbetet en explorativ inriktning med syfte att undersöka vad det finns 
för förändringsprinciper som är anpassningsbara på sjukvården. Därefter får arbetet en 
deskriptiv inriktning då genomdrivet förändringsarbete beskrivs. Slutligen får arbetet en 
explanativ inriktning då teori och empiri kopplas samman för att förklara vilka 
förändringsprinciper som är framgångsrika.   

6.1.2 Undersökningsansats 
Valet av undersökningsansats har att göra med hur man tekniskt ska gå tillväga för att 
kunna dra slutsatser enligt arbetets inriktning. Det finns ett antal olika ansatser. De två 
huvudtyperna är fallstudie- och tvärsnittsansats. Vid en fallstudieansats studeras ett 
enskilt eller ett fåtal fall på djupet medan vid en tvärsnittsansats studeras och jämförs ett 
större antal fall på bredden. (Lekvall & Wahlbin 2001) Därefter väljer man mellan en 
kvalitativ och kvantitativ ansats. Kvalitativa undersökningar samlar in data som inte kan 
uttryckas i sifferform. Vid kvantitativa studier samlas data in som kan uttryckas i 
sifferform och därefter analyseras med hjälp av matematiska beräkningsmetoder. 
(Lekvall & Wahlbin 2001 även Björklund & Paulsson 2003)   

För att kunna dra de önskade förklarande slutsatserna studeras sex kliniker djupare. 
Dessa kliniker jämförs därefter i den mån det är möjligt. Det innebär därmed att 
fallstudieansatsen väljs som undersökningsansats. Utöver fallstudieansats väljs en 
kvalitativ ansats. Detta eftersom huvuddelen av datainsamlingen sker med hjälp av 
intervjuer. Datainsamlingen redogörs för ytterligare i kapitel 6.2.2. 

6.2 Arbetsgång 
Studiens arbetsgång eller tillvägagångssätt illustreras i Figur 6.1. Arbetsgången delas in 
i de tre faserna förstudie, fallstudie och analys. I figuren är förstudie markerade med en 
ljusare nyans, fallstudie en något mörkare och analys slutligen i en mörk nyans. Nedan 
förklaras de tre faserna mer ingående. 
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Figur 6.1 Arbetsgång Källa: Egen 

6.2.1 Förstudie 
Förstudien börjar med att sätta sig in i problemet och skaffa sig en uppfattning om 
uppgiftens bakgrund samt om förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård. 
Utifrån bakgrunden formuleras ett syfte som resten av rapporten utgår ifrån.  

För att få en ytterligare uppfattning av hur nuläget ser ut, dvs. hur svensk hälso- och 
sjukvård fungerar idag och vilka problem som finns, samlas information in från 
Internet, böcker samt genom intervjuer av personer med kunskap om förändringsarbete 
inom hälso- och sjukvården i Sverige. Studien delas därpå in i två delar, en 
litteraturstudie samt en fallstudie och ett antal frågeställningar till grund för senare 
analys tas fram. Det studerade systemet, i vilket studien utförs, beskrivs. Därefter 
påbörjas djupare litteraturstudier och insamling av vad Björklund och Paulsson (2003) 
kallar sekundärdata. Sekundärdata innehåller uppgifter som inte har tagits fram specifikt 
för den aktuella studien och kan därför vara vinklad eller bristfällig. Svårigheten vid 
sekundärdata är främst att söka reda på relevant information (Lekvall & Wahlbin 2001). 
För att studien ska bli så heltäckande som möjligt och för att undvika att den blir 
vinklad åt något håll granskas dessa data kritiskt och flera källor används. För att hitta 
den aktuella litteraturen utförs sökningar i databaser och bibliotekskatalogen vid 
Linköpings universitetsbibliotek efter artiklar och böcker. Den databas som främst 
används är Emerald. Även artiklar från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida 
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och från Institute for Healthcare Improvement används. Flera olika sökord används. 
Först används sökord för olika principer t ex. ”Lean Production” och ”process 
management”. Därefter kombineras dessa principer med hälso- och sjukvård anknuten 
terminologi som ”healthcare”. Utöver principer eftersöks vissa specifika metoder och 
verktyg som t ex. ”Balanced scorecared”. Både engelska och svenska termer används 
som sökord.   

Litteraturstudien finns presenterad i kapitel 4 Logistiska förändringsprinciper och 
verktyg och utgår ifrån olika teorier för förändringsarbete som används inom industrin 
för att sedan gå in på litteratur där teorierna har anpassats på sjukvården. Utöver 
förändringsprinciper redogörs även för ett antal verktyg som är användbara vid 
förändringsarbete. Förändringsprinciper framtagna av hälso- och sjukvården tas även 
upp. Dessa har ingen direkt motsvarighet i industrin utan har inspirerats av flera 
förändringsprinciper.    

När teorin är sammanställd analyseras den och likheter och skillnader mellan de olika 
förändringsprinciperna diskuteras. Genom att göra detta belyses ett antal metoder som 
är gemensamt för flera av principerna vilka kan användas för att lättare göra kopplingar 
i den kommande empiriinsamlingen. Sista delen i förstudiefasen är metoden där arbetets 
inriktning, ansats och arbetsgång beskrivs samt eventuella felkällor.  

6.2.2 Fallstudie 
Efter förstudien påbörjas fallstudierna och insamling av data. Första steget innan 
insamling kan ske är att välja ut vilka enheter som ska studeras. Val av 
utvecklingsenheter och vårdenheter för fallstudier sker enligt rekommendationer. Via 
handledare Håkan Aronsson kan kontakt tas med Lena Källum, Per-Otto Waern, Jan 
Carlsson och Beata Kollberg. Dessa personer är engagerade eller i kontakt med 
utvecklingsenheter och vårdenheter där förändringsarbete pågår. Eftersom en del av 
syftet med arbetet är att hitta vårdenheter som bedrivit framgångsrikt förändringsarbete, 
för att ta reda på vad de har använt sig av för principer, eftersöks vårdenheter med dessa 
kriterier. Vårdenheterna bör förutom att ha bedrivit framgångsrikt förändringsarbete 
även ha planerad verksamhet där en specifik vårdepisod kan urskiljas. Lena Källum, 
Per-Otto Waern, Jan Carlsson och Beata Kollberg rekommenderar utifrån dessa kriterier 
två utvecklingsenheter och sex vårdenheter och kontaktpersoner för dessa. Kontakt tas 
med rekommenderade personer och intervjutillfälle bokas in med dessa personer. De 
rekommenderade personerna kan även i sin tur rekommendera andra lämpliga 
medarbetare på de olika enheterna att intervjua om dessa t ex. är särskilt insatta i 
förändringsarbetet och har arbetat mer operativt med det.  

I fallstudiefasen samlas information in för att besvara frågeställningarna. Björklund och 
Paulsson (2003) beskriver det som primärdata eftersom det är data som samlas in med 
syfte att användas i studien. Vid primärdata finns två problem, dels att söka upp de som 
har informationen och därefter att ta reda på vad dessa vet, tror eller tycker (Lekvall & 
Wahlbin 2001). Första delen att söka upp de som har information sker enligt ovan 
nämnt med rekommendationer. Vid andra delen finns det flera olika insamlingsmetoder, 
Lekvall och Wahlbin (2001) delar upp det i två olika typer av metoder, 
observationsmetoder och frågemetoder. I detta arbete används främst frågemetoder. De 
sätt som frågemetoder kan ske på är skriftlig enkät, telefonintervjuer, personlig intervju 
och intervjuer via Internet. I denna rapport används personliga intervjuer i första hand 
men även kompletterande telefonintervjuer. Fördelen med personliga intervjuer är enligt 
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Lekvall och Wahlbin (2001) att man kan ställa många olika typer av frågor och även ta 
hjälp av illustrationer. Metoden är passande när omfattande och ingående intervjuer ska 
göras. Fördelen med telefonintervju är att den går relativt snabbt och anses vara 
betydligt billigare än en personlig intervju. (Lekvall & Wahlbin 2001)  

Intervjuer kan ha olika upplägg, strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. 
(Björklund & Paulsson 2003) I detta arbete används till stor del semistrukturerade 
intervjuer genom att ha förberedda ämnesområden och en del frågor men att frågor även 
kommer upp efterhand beroende på svar från den intervjuade. Detta för att de 
intervjuade ska få möjlighet att berätta om deras förändringsarbete med egna ord utan 
att vara alltför styrda av specifika frågor. Eftersom jämförelse ska ske mellan de olika 
vårdenheterna är det dock viktigt att utgångsmaterialet är detsamma och att samma 
ämnesområden behandlas. Däremot är det inte möjligt att ha alla frågor helt förberedda 
eftersom vårdenheterna kan arbeta med olika frågor och principer. Innan bestämd tid för 
intervju skickas frågor inom ämnesområdena ut till de som ska intervjuas för att ge dem 
möjlighet att förbereda sig själva och ta med lämpligt material.  

Under datainsamlingen ges möjlighet att besöka två utvecklingsenheter och fyra av sex 
vårdenheter varför i dessa fall även observationsmetoder kan användas.  
Observationsmetoderna kan ske på olika sätt, dels kan observationen vara deltagande 
eller iakttagande, dels kan den vara dold eller öppen beroende på om den observerade är 
underrättad om observationen eller inte. (Lekvall & Wahlbin 2001 även Björklund & 
Paulsson 2003). I detta arbete används iakttagande öppna observationer. Vid besöken 
observeras hur det operativa arbetet går till för att ge en bild av vårdenhetens 
verksamhet. Observationerna avser visualisera förändringsarbetet i de fall där konkreta 
förändringar har genomförts. Frågemetoderna är dock den främsta insamlingsmetoden 
av data. Observationerna ses endast som en extra möjlighet att förtydliga det som 
kommer fram vid intervjuerna. 

Insamlingsfasen har fokus på två delar, dels den strategiska nivån och dels den operativa 
nivån. Detta för att kunna se om det finns kopplingar mellan strategiskt och operativt 
förändringsarbete och hur detta hänger samman. Därför besvaras frågeställningarna 
både på strategisk och på operativ nivå. 

Strategisk nivå 

Intervjuer på den strategiska nivån förväntas ge ingående svar på vilka 
förändringsprinciper som de utvalda landstingen jobbar med. Detta för att ge en 
övergripande bild över hur det strategiska arbetet går till inom just det landstinget och 
för att sedan kunna se hur deras arbete stämmer överens med teorin. Dessutom för att 
kunna besvara hur det strategiska och det operativa arbetet överensstämmer. Det är 
också viktigt att ta reda på vad målet med förändringsarbetet är, vilket resultat arbetet 
har gett, hur resultatet har mätts samt vilka framgångsfaktorerna är. Sammanfattningsvis 
ställs följande frågor på strategisk nivå: 

� Vilka förändringsprinciper arbetar enheterna med på en strategisk nivå? 

� Vad var målet med genomfört förändringsarbete, vilket resultat har det gett och 
hur mättes resultatet? 

� Vad är framgångsfaktorerna för ett lyckat förändringsarbete? 
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Operativ nivå 

Insamling av data på den operativa nivån görs genom intervjuer av medarbetare på 
vårdenheterna och i vissa fall genom observationer. Frågor på den operativa nivån 
förväntas ge mer konkreta exempel på förbättringar och hur förändringsarbetet går till 
rent praktiskt. Frågorna förväntas även ge svar på vad målet med förändringsarbetet var, 
vilka resultat förändringsarbetet har gett och hur dessa resultat har mätts samt vilka 
framgångsfaktorer som finns. Detta för att se om det var de eftersträvade resultaten som 
uppnåddes och i så fall hur det kunde visas. Sammanfattningsvis ställs följande frågor 
på operativ nivå: 

� Hur sker förändringsarbetet på operativ nivå? 

� Vad var målet med genomfört förändringsarbete, vilket resultat har det gett och 
hur mättes resultatet? 

� Vad är framgångsfaktorerna för ett lyckat förändringsarbete?  

Intervjuer sker här med rekommenderad person och där det ges möjlighet besöks även 
vårdenheten. Iakttagande öppna observationer förväntas slutligen ge en bild av 
vårdenhetens verksamhet och vid de fall där exempel finns, visuella resultat av 
förändringsarbetet. 

6.2.3 Analys 
Sista delen i arbetsgången är analysfasen. I denna del analyseras data från fallstudierna 
genom att göra jämförelser och försöka hitta mönster och samband mellan de olika 
vårdenheterna. Målet med analysen är att hitta resultat som kan besvara arbetets syfte. 
Analysen innehåller även en del diskussioner i samband med jämförelser för att belysa 
likheter men samtidigt vilka skillnader det finns och vad dessa har för betydelse. 

Första delen i rapporten är litteraturstudien och denna ligger till grund för analysen. 
Utifrån frågeställningarna som kapitel 3.1.1 Frågeställningar tar fram samlas 
information in enligt beskrivet ovan och tillsammans med litteraturstudien görs en 
analys. Analysen görs i flera steg enligt Figur 6.2 nedan. De teoretiska 
förändringsprinciperna jämförs först med genomfört förändringsarbete för att se hur de 
överensstämmer och för att få fram vilka metoder och förändringsprinciper 
vårdenheterna använder sig av. Därefter jämförs förändringsarbetet på strategisk nivå 
med den operativa för att visa om samma principer och metoder har använts och om 
målet med förändringsarbetet varit detsamma. I nästa steg jämförs vårdenheterna med 
varandra för att se om det finns likheter mellan deras förändringsarbete. Även 
vårdenheternas mål, vilket resultat som uppnåtts och vilka mätningar som görs samt 
svårigheter och framgångsfaktorer jämförs. Analysen tar också upp huruvida de 
metoder och principer som enbart hittats i teorin och inte i någon av fallstudierna eller 
vice versa kan vara lämpliga vid förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. 
Sammanfattningsvis är det följande frågor som behandlas i analysen: 

1. Hur överensstämmer enheternas förbättringsarbete med teorin och vilka metoder 
används? 

2. Hur överensstämmer landstingens strategiska förbättringsarbete med det 
operativa? 

3. Vad finns det för likheter mellan de olika praktiska fallen?  
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4. Finns det framgångsrika logistiska förändringsprinciper som tas upp i teorin men 
inte i praktiken och vice versa? 
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Figur 6.2 Analysmodell Källa: Egen 

Efter att ha analyserat och diskuterat samtliga frågeställningar enligt de olika stegen i 
analysmodellen summerar slutligen slutsatsen arbetets resultat samt tar upp en 
diskussion kring studiens trovärdighet och betydelse. 

6.3 Felkällor 
Det finns faktorer som kan påverka studiens resultat. De vårdenheter som studeras har 
olika verksamheter. Vilken verksamhet vårdenheten har är inte ett urvalskriterium utan 
endast att vårdenheten har planerad verksamhet. Därför kan vårdenheternas verksamhet 
skilja sig markant. Verksamheten kan även vara av privat eller statlig karaktär. Att 
urvalskriterierna inte tar upp detta är ett medvetet val. Detta eftersom studien avser hitta 
likheter mellan vårdenheternas förändringsarbete för att kunna dra slutsatser om att det 
är just denna typ av förändringsarbete som fungerar inom hälso- och sjukvården. Om 
analysen lyfter fram likheter trots skilda verksamheter och oavsett om vårdenheten är 
statlig eller inte är det en styrka för att just den typen av förändringsarbete är applicerbar 
på hälso- och sjukvården oavsett vårdenhetens karaktär. 

I fallstudien studeras sex vårdenheter då tiden är en begränsade faktor. Ett större antal 
vårdenheter hade varit önskvärt för att få säkrare resultat. De likheter som tas fram 
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styrks även med litteraturstudien varför resultatet som erhålls inte tros påverkas 
nämnvärt.  

Observationer används inte vid samtliga fallstudier eftersom alla vårdenheter inte har 
möjlighet att ta emot intervjuare. Observationerna är en möjlighet för vårdenheten att 
visa upp verksamheten och en eventuell visuell förbättring istället för att beskriva den i 
ord. Inga jämförelser eller slutsatser grundar sig enbart på observationer utan de ses som 
ett komplement till intervjuer.  

Vårdenheter från tre olika landsting studeras, dock endast två utvecklingsenheter. Detta 
eftersom ingen rekommenderad kontakt erhölls med utvecklingsenheten i det tredje 
landstinget. Kriterierna för att en vårdenhet och utvecklingsenhet skulle studeras var att 
framgångsrikt förändringsarbete hade genomförts. Den tredje utvecklingsenheten är 
relativt nystartad varför förändringsarbetet ännu inte gett kända resultat. Dess 
verksamhet beskrivs dock utifrån sekundär data i fallstudierna för att ge en 
överblicksbild och en möjlighet att sätta sig in i deras arbete. 

För att ytterligare säkerställa rapportens trovärdighet tas källkritik upp och begreppen 
validitet och reliabilitet diskuteras nedan.  

6.3.1 Källkritik 
Studien har ett logistikfokus varför litteratur som tar upp logistiska förändringsprinciper 
i första hand har studerats för att därefter försöka hitta anpassningar av dessa på hälso- 
och sjukvård. Vid studier utgående från medicinska databaser hade ett medicinskt fokus 
erhållits vilket hade gett studien en annan vinkling. 

Referensramen tar upp förändringsprinciper som används av producerande företag och 
som har anpassats på sjukvården. Alla anpassningar av principerna har dock inte testats 
inom sjukvården varför det bör poängteras att det i första hand är litteratur framtagen för 
industrin. Det bör även påpekas att det inom vissa delar inte finns så mycket litteratur 
som handlar om principerna anpassade på sjukvård. Därför är det svårt att få flera 
författares syn på teorierna vilket kan göra att det finns en risk att teorierna känns något 
vinklade.  

Förutom ren litteratur finns det även exempel på olika fallstudier som har gjorts. 
Majoriteten av dessa studier är utförda utomlands i bl a. USA, Kanada och Frankrike. 
Detta kan ha betydelse för studiernas resultat eftersom hälso- och sjukvårdssystemet är 
annorlunda uppbyggt och organiserat. Det är dock förändringsprinciperna som står i 
centrum varför fokus ligger på dessa och möjligheterna med dem snarare än 
implementeringen av dem.  

Studierna är oftast införda på privata kliniker eller sjukhus som har ett större krav på 
lönsamhet än statliga kliniker. Behovet av effektivisering finns dock i alla kliniker, 
statliga som privata, varför det är själva förändringsprincipen som lyfts fram. Slutligen 
är det inte bara fallstudier utomlands som har studerats utan även flera artiklar och 
rapporter.  USA och Storbritannien har arbetet längre med förbättringsfrågor inom 
hälso- och sjukvården och kommit längre i deras resultat varför deras arbete har stor 
betydelse även för förbättringar inom svensk sjukvård. 
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6.3.2 Validitet 
Validitet tar upp huruvida man verkligen mäter det man avser mäta. (Lekvall & 
Wahlbin 2001 även Björklund & Paulsson 2003) Det är svårt att avgöra om en 
mätmetod är valid eller inte men det finns sätt att försöka säkerställa en högre validitet. 
Ett sätt är att använda flera perspektiv och olika mätmetoder. Ytterligare metoder är att 
vid exempelvis intervjuer använda tydliga och inte vinklade frågor. (Björklund & 
Paulsson 2003) De frågor som tas upp vid intervjuer är granskade av fler än två 
personer för att kontrollera deras tydlighet och att de inte är vinklade. Endast en 
mätmetod, intervju, används för att samla in primärdata vilket kan innebära lägre 
validitet. Intervjuerna är dock personliga vilket är lämpligt vid omfattande och ingående 
intervjuer (Lekvall & Wahlbin 2001).  

Flera förändringsprinciper har stora likheter varför det kan vara svårt att avgöra vilka 
förändringar som tillhör vilken princip. Därför ställs inga specifika frågor angående 
olika principer till de intervjuade utan de får istället berätta med egna ord om deras 
arbete. Detta eftersom det är möjligt att två olika vårdenheter använder olika termer för 
samma förändring. Istället för att låta den intervjuade göra kopplingen mellan en 
förändring och en princip får de utförligt berätta om förändringen och kopplingen till en 
specifik princip görs i analysen. Genom att göra kopplingen efteråt bedöms alla 
förändringar liknande och personliga åsikter eller tolkningar hos den intervjuade 
undviks. 

6.3.3 Reliabilitet 
Reliabilitet är hur tillförlitlig mätmetoden är. (Lekvall & Wahlbin 2001 även Björklund 
& Paulsson 2003) Låg reliabilitet kan orsakas av faktorer som trötthet hos individen 
som intervjuas, sättet att fråga varierar mellan olika intervjuare eller oklara frågor som 
ger utrymme för tolkningar. Det finns metoder för att testa reliabiliteten som upprepade 
mätningar eller att använda två likvärdiga mätinstrument. (Lekvall & Wahlbin 2001) I 
detta arbete utförs inga reliabilitetstest dock beaktas alla faktorer som kan påverka 
reliabiliteten vid undersökningstillfället för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt. 
Vid samtliga intervjuer är det samma två intervjuare och båda för anteckningar 
oberoende av varandra. Anteckningar sammanställs och kontrolleras av båda 
intervjuarna. Vid oklarheter kompletteras informationen med ytterligare en intervju 
denna gång per telefon. Slutligen skickas sammanställd information till intervjuad 
person för godkännande innan det används för att göra analyser. Detta förfarande vid 
intervjuer genomförs för att informationen som erhålls vid mätmetoden ska vara så 
tillförlitlig som möjligt. 
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7 Fallstudier av vårdenheter 
I detta kapitel redogörs för genomförda fallstudier gjorda på vårdenheter från tre olika 
landsting i Östergötland, Jönköping och Skåne. Först beskrivs utvecklingsenheternas 
verksamhet i respektive landsting och två utvecklingsenheter beskrivs närmare. Därefter 
redogörs för vårdenheternas förändringsarbete vad gäller mål och resultat, själva 
förändringsarbetet och slutligen framgångsfaktorer och svårigheter. 
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7.1 Landstinget i Östergötland 
För tre år sedan startades Vårdprocesscentrum som är en förvaltning för gemensamma 
vårdsystem. Vårdprocesscentrum arbetar med landstingsövergripande 
verksamhetsutveckling, framförallt vårdadministrativa processer och metodstöd.  

Det pågår just nu flera förändringsprojekt varav det största är Patientjournal 08 med 
syftet att inför ett gemensamt journalsystem i hela Östergötland. Akutprojekt 1-3 som 
innebär att ingen ska vänta längre än en timma på akuten och att alla ska vara därifrån 
inom tre timmar är ett annat projekt. Ytterligare ett projekt är vården på webben som 
avser att införa nya tjänster på webben så som tidsbokning, patientportal och att betala 
hemma. Vårdprocesscentrum arbetar även med att få ökad behovsstyrning. Målet med 
förändringsarbetet är att öka tillgängligheten. Förändringsprinciper som har använts är 
Genombrott, Lean production och strukturförändringar. Genombrott anser Schildt 
(2007) vara en bra förankringsmetod i grupp som utgår från att frigöra den kapacitet 
som finns och även kreativitet. Lean production har ett fokus på flödet genom hela 
processen. Schildt (2007) anser denna princip vara ett intressant verktyg som de dock 
inte har arbetat med speciellt mycket i Östergötland. Slutligen tar Schildt (2007) upp 
strukturförändringar som en metod. Den innebär att ta bort sjukhus som organisationer 
och istället gå från sjukvårdsorganisation till länsorganisation. 

Svårigheterna med förändringsarbetet har varit storleken på organisationen och att det 
finns många åsikter.  Det finns även starka professioner, framförallt läkare, som ibland 
försvårar arbetet. Slutligen är det svårt att hitta incitament för individen att göra 
förändringar. Sjukvården är organiserad i stuprör vilket gör att det är svårt att jobba 
gränsöverskridande och problem uppstår på patientens väg mellan enheter (Figur 7.1). 
Detta gör att det är patienten som kommer i kläm. Ett exempel när man inte tog hänsyn 
till hela kedjan var när ortopeden fick 30 miljoner för att få bort köerna. Samtidigt fick 
rehabilitering inga pengar. Detta gjorde att köerna endast sköts framåt i systemet. 
Schildt (2007) poängterar att förändringsarbete måste åstadkommas via insikt genom att 
mäta och verkligen visa enheterna hur det ser ut. Det behövs inte mer resurser utan man 
behöver göra rätt saker och nyttja rätt kapacitet. 

gränssnittsproblem

patientens 
väg

Enheter

 
Figur 7.1 Gränssnittsproblem Källa: Schildt (2007) 

Schildt (2007) tar upp att fokus bör ligga på flödet. Därför bör man ligga på en 
utnyttjandegrad på 85 procent istället för 100 procent på t ex. kritiska resurser. Detta för 
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att det ska finnas utrymme för variationer och störningar utan att flödet påverkas. 
Framgångsfaktorer är enligt Schildt (2007) att ha processorientering och 
incitamentsstrukturer.  

Ytterligare ett projekt som landstinget (inte Vårdprocesscentrum) har drivit är projektet 
106. Projektet startades 2004 och hade som syfte att flytta en miljon timmar från 
administrativ tid till patienttid för att öka tillgängligheten inom landstinget i 
Östergötland. Projektet avslutades i december 2007. Målet att frigöra timmarna har inte 
uppnåtts, men däremot har projektet lagt en god grund för det fortsatta 
effektiviseringsarbetet inom landstinget. Orsaken till att timmarna ännu inte frigjorts är 
dels att stor del av tiden är kopplat till det IT- stöd som håller på att införas brett i 
landstinget, men också på grund av att insikten, beslutskraften och incitamenten inte 
funnits. Projektet har dock på flera andra sätt bidragit till att 
effektiviseringsmöjligheterna nu är mycket större än de varit tidigare genom att påvisa 
att behovet av och potentialen i att effektivisera de administrativa processerna har 
synliggjorts. Projektet har också visat var de största tidsvinsterna finns, vilka åtgärder 
som krävs och utarbetat metoder och rutiner för hur dessa ska genomföras. På många 
enheter har flera åtgärder också genomförts. Ett viktigt resultat anser Lena Källum 
(2007) vara att verksamhetsplaneringen har lyfts fram som ett stort problem. Planering 
bör ske efter efterfrågan och behov och inte som idag efter resurser. Dessutom sker 
planeringen ofta med kort framförhållning vilket medför att patienterna ”kallas” till 
tider som de inte kan komma på. (Källum 2007) 

I Östergötland studeras två vårdenheters förändringsarbete närmare. Nedan beskrivs 
förändringsarbetet på Mariebergs vårdcentral och på Sergelkliniken. 

7.1.1 Mariebergs vårdcentral 
Mariebergs vårdcentral i Motala har idag ca 50 anställda och har ett upptagningsområde 
på ca 11 500 patienter. De har ca 10 500 läkarbesök per år och 21 250 besök till övrig 
personal. Förbättringsarbete har tidigare till största del berört kvalitet men 2004 deltog 
de i det landstingsövergripande projektet 106 och har sedan dess arbetat mer med 
förbättringar för t ex. ökad tillgänglighet och bättre patientflöden. 

Mål och resultat 

Målet med förändringsarbetet på Mariebergs vårdcentral var att flytta administrativ tid 
till patienttid för att öka tillgängligheten. Resultatet av förändringsarbetet blev färre 
avbokningar, minskad administrativ tid och bättre arbetsmiljö. Vårdcentralen har inte 
heller någon väntelista längre utan alla bokningar kan göras inom 14 dagar. Införande 
av ApoDos resulterade i att 38 procent av sjuksköterskornas tid frigjordes. Ett annat 
resultat är att de har kortat flödet för remisser till ögonkliniken för diabetespatienter och 
för mottagningen av patienter med urinvägsinfektion. Nedan följer en utförligare 
beskrivning av hur dessa resultat nåddes. 

Förändringsarbete 

Arnemyr (2007) beskriver att arbetet på Mariebergs vårdcentral började med att 
medarbetarna la ut ett vitt papper på ett stort bord. Där ritade de upp flödet och 
identifierade problemområden med hjälp av två personer från landstinget som arbetade 
med projektet. Post-it lappar användes för att tydligare visualisera var de största 
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problemen låg och potentiella lösningar till dessa. Denna kartläggning ledde fram till 
fem olika satsningsområden där det senare har startats upp projekt. Dessa områden var: 

� Vårdplanering 

� Väntelistan 

� Läkemedelshantering 

� Överrapportering mellan sjukvårdsaktörer 

� Lokalgruppen 

Vårdplanering handlar om att det var dålig tillgänglighet för att boka läkartider i 
telefonrådgivningen. Sjuksköterskorna tog emot information om symptom, förfrågan 
om förnyelse av recept och önskemål om tidsbokning hos läkare. Detta fick de sedan ta 
upp med berörd läkare under vårdlagsträffar på eftermiddagen då alla dessa 
förfrågningar hos olika läkare skulle besvaras. Resultatet blev att det var väldigt 
stressigt att springa runt till berörda läkare och därefter ringa upp och få tag på patienten 
för att meddela resultat. I deras datasystem fanns något som kallades bedömningslistor. 
Dessa togs i bruk på prov och resultatet märktes direkt. Sjuksköterskorna fick även 
mandat att själva direkt boka in tider då patienten ringde vilket ledde till mindre 
avbokningar. Genom att ge sjuksköterskorna ökat ansvar kunde flera aktiviteter i kedjan 
kapas bort vilket ledde till minskad administrativ tid och bättre arbetsmiljö för 
sjuksköterskorna. 

De långa väntelistorna var länge ett stort problem och det gick åt mycket tid till att göra 
prioriteringar bland de patienter som stod på listan. Hälften av läkarna deltog i ett 
projekt för att få bort väntelistorna. Brev skickades ut till patienten där det stod att om 
de fortfarande ville ha en tid skulle de ringa och boka det själva istället för att bli 
kallade.  Det var många på listan som inte längre hade behov av en tid och med hjälp av 
extra inhyrda läkare under en kort tid kunde hela listan arbetas igenom. Idag arbetar 
samtliga läkare enligt denna organisation. Det fungerar så att patienten får ett kort där 
det står ungefär när denna ska ringa och boka en tid för återbesök. Ansvaret har flyttats 
till patienten. Med det nya sättet försvinner väntelistorna och bokningar kan göras inom 
14 dagar. Det finns dock fortfarande problem och det är läkarbristen. Detta gör att 
patienten ibland inte kan boka in en tid vid första samtalet utan måste höra av sig igen. 
För att hantera läkarbristen sker utbildning av specialist sjuksköterskor för att dessa ska 
kunna ta hand om en del redan diagnostiserade fall. 

Överrapportering mellan sjukhusaktörer ses som ett problem. Detta har ännu ingen 
lösning och det beror på att det krävs samarbete mellan andra enheter vilket är svårt att 
genomföra. 

Läkemedelshantering avser den tiden det tar för sjuksköterskor att fördela medicin i 
dosetter istället för att patienten använder ApoDos. ApoDos är ett system där medicin 
automatiskt fördelas i påsar för specifika tider på specifika dagar. Detta system har bara 
fördelar för patienten då denna endast betalar för medicinen i påsen och det blir enklare 
att hålla reda på medicinerna. Vid försöket av ökat införande av ApoDos bland 
patienterna frigjordes 38 procent av sjuksköterskornas tid.  

Lokalgruppen tog upp ett problem som berörde tillgängligheten på själva vårdcentralen. 
Då läkare var placerade i två olika korridorer var det svårare att samarbeta. Idag pågår 
ombyggnad av lokalerna för att öka tillgängligheten. Det blir även lättare för 
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undersköterskorna att serva läkarna, läkarna kan lättare konsultera med varandra och vid 
kort varsel är det enklare att hitta en tillgänglig läkare. 

Projektet 106 var det som startade förändringsarbetet vid Mariebergs vårdcentral. Idag 
tar de dock själva upp de problem de hittar och tar fram lösningar för att nå ständiga 
förbättringar. De har t ex. utarbetat ett kortare flöde vad gäller remisser till ögon för 
diabetespatienter. Tidigare ingick många onödiga steg (se Figur 7.2) men efter ett 
provförsök då diabetessjuksköterskorna själva direkt kunde boka in patient försvann 
flera steg. Detta ledde även till att det blev färre avbokningar. Svaren från 
ögonmottagningen skickades direkt till ansvarig sjuksköterska på vårdcentralen och 
kunde direkt föras in i rätt pärm och journal. Ytterligare ett exempel är ett nytt 
standardiserat mottagningssätt för patienter med urinvägsinfektion vilket ledde till ett 
kortare flöde. De arbetade fram ett standardiserat frågeformulär för att garantera 
kvalitén då sjuksköterskor gjorde en första bedömning istället för en läkare. (Se bilaga 
1) 

 
Figur 7.2 Flödet av ögonremiss. Borttagna steg är gråmarkerade Källa: Arnemyr (2007) 

Mätning sker av t ex. antal läkarbesök per läkare och detta sker kontinuerligt. 
Enkätundersökning bland de anställda om de upplevda förändringarna genomförs och 
telefonsystemet Tele-Q tar automatiskt fram statistik på t ex. antal mottagna samtal.  
Arnemyr (2007) anser att det borde mätas mer för att i större utsträckning kunna följa 
resultat. 

Svårigheter och framgångsfaktorer 

Svårigheter vid förändringsarbetet har varit att få personalen motiverad. Det har skett 
förändring i ledningen med byte av chefer vilket har påverkat arbetet. 
Framgångsfaktorer vid förändringsarbete är enligt Arnemyr (2007) att få många 
delaktiga. Att testa en lösning i liten skala med de som är intresserade först för att utreda 
om det är en bra lösning. Det är även viktigt att de anställda känner att det finns ett 
problem som de är motiverade att förbättra. Förändringsarbete ska helst inte initieras på 
högre nivå utan de anställda på enheten ska själva känna att det finns ett problem. Sist är 
det viktigt att mäta resultat något som Arnemyr (2007) anser att Marieberg brister i. 
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7.1.2 Sergelkliniken 
Sergelkliniken är en privat klinik i Linköping med ca 20 anställda, varav fyra läkare, 
och startade 2001. Under 2006 tog de emot totalt 10 408 patienter varav 702 var 
sköterskebesök. Varje läkare genomför ca 750 operationer per år.  Kliniken ägs av 
Carema som i sin tur ägs av 3i, ett högriskföretag från England. Sergelkliniken bedriver 
mottagningsverksamhet och dagkirurgi inom områdena kirurgi, ortopedi, och ögon. 

Mål och resultat 

Segelklinken öppnades som ett alternativ för att hantera de långa köerna. Kliniken är 
privatägd och deras främsta mål är att bedriva högkvalitativ specialistsjukvård på ett 
kostnadseffektivt sätt. Kliniken lyckades bli lönsam efter tre och ett halvt år. Målet är 
fortfarande detsamma och Sergelkliniken har undvikit röda siffror genom att ha ett jämt 
inflöde och på så sätt göra en effektiv produktionsplanering. De har ingen väntelista 
men behöver ändå inte ha längre framförhållning än tre månader. (Odensten 2007 samt 
Waern 2007) 

Förändringsarbete 

Kliniken fick i början problem med logistiken runt operationssalarna och med 
bemanningen av läkare och sjuksköterskor. De hade även för många tomma platser 
vilket gjorde att de gick med förlust. För att ta tag i detta problem började de med att 
göra en flödeskartläggning över vilka moment som utfördes och i vilken ordning de 
gjordes. Personal med olika profession samlades för att göra kartläggningen 
tillsammans. Flödena dimensionerades så att de skulle vara jämna. Detta gjordes genom 
att Sergelkliniken förhandlade med landstinget hur de skulle skicka patienter till 
kliniken. På så sätt fick kliniken ett jämnt inflöde och kunde göra en 
produktionsplanering över vilka operationer som skulle göras. De kunde även göra en 
resursbalansering och planera vilken personal som behövdes när. Produktionsplanering 
görs en gång per år och bestäms med hjälp av att efterfrågan är känd och med 
information och statistik från ett IT- system som personal från kliniken arbetat fram. 
(Waern 2007) I samband med budgetarbetet planeras nästkommande års produktion 
med hänsyn till personal, antal tillgängliga operationssalsdagar, behov från landstinget 
och uppskattat antal privatpatienter. (Odensten 2007) 

I Sergelklinikens IT-system finns standardiserade journaler och läkaren skriver in 
diagnos, åtgärd, starttid, sluttid, vilken sköterska som medverkar osv. Systemet har 
olika mallar för olika operationer och genom detta kan de sedan få fram statistik på 
bland annat bytestider, flödestider och antal operationer av en viss typ. Med åren har 
systemet förfinats ytterligare och kliniken har idag t ex. mycket bättre kontroll över 
vilka instrument som behövs så att rätt instrument finns tillgängliga vid operation. 
(Odensten 2007) När detta IT-system infördes började det också arbetas på ett 
standardiserat arbetssätt som numera är ett krav för att få arbeta på kliniken. (Waern 
2007) 

En policy infördes som innebar att patienter alltid skulle få en tid även om det var långt 
fram i tiden. Detta gör att det inte finns någon väntelista och trots denna policy behöver 
de inte ha längre framförhållning än tre månader. De räknade ut på Sergelkliniken att 
anställning av ytterligare en operationssköterska skulle leda till att de kunde tjäna 5-10 
min i bytestid vilket betydde att de kunde hinna med ytterligare en operation per dag. 
(Odensten 2007 samt Waern 2007) 
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Sergelkliniken gör regelbundna uppföljningar i samband med bokslut då de bl a. mäter 
ekonomiskt utfall. Vidare följs avvikelserapporter upp, och eventuella komplikationer. 
Komplikationer följs även upp med hjälp av landstingets system. Med detta kan de följa 
vad en patient söker för efter att de blivit opererade på kliniken. Andra uppföljningar 
som görs är patientenkäter och personalenkäter och även verksamhetsberättelser skrivs. 
(Odensten 2007) 

Svårigheter och framgångsfaktorer 

Enligt Waern (2007) gav ökad bemanning, införandet av standardiserade 
operationsprocesser och arbetssätt samt resursbalansering störst effekt vid 
förbättringsarbetet. En framgångsfaktor för förbättringsarbetet var att läkarna har 
produktionsbaserad ersättning vilket ger bra incitament. Även Odensten (2007) håller 
med om dessa anledningar och lägger även till att det underlättar när en verksamhet 
startar från noll och personalen kan väljas ut från början, personalen var från början 
medvetna om hur det fungerade. Till en början såg dessutom sjukhuset Sergelkliniken 
som konkurrent och skickade inte gärna remisser till dem. Detta gjorde att 
Sergelkliniken var tvungen att överträffa patienternas förväntan och vara bäst för att få 
patienter.  

7.2 Landstinget i Jönköpings län 
Landstingets strategiska och stödjande utvecklingsenhet i Jönköpings län heter 
Qulturum och är ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och 
sjukvård och tandvård. De erbjuder stöd och hjälp för att förändra system och genomför 
bl a. utvecklingsprogram, förändringsarbete och konferenser. (Qulturum 2007) 

Qulturum bedriver många olika projekt samtidigt som de utvecklar stöd och metoder för 
förändringsarbete. De arbetar med förbättringsarbete inom förbättringsområden 
tillgänglighet, prevention, samverkan, kliniskt förbättringsarbete, patientsäkerhet och 
läkemedelsanvändning (se Figur 7.3) med målet att ge ett ökat värde till patienten. 

 
Figur 7.3 Förbättringsområden Källa: Qulturum (2007) 

Genom utvecklingsarbete i de förbättringsområdena som Figur 7.3 visar ändras 
metoder, arbetssätt och vanor. Landstinget arbetar för ständiga förbättringar och inte 
bara i projekt som har en början och ett slut. I Jönköping ligger betoningen på att se 
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landstinget som ett system och för att göra medarbetarna medvetna om detta har en 
systembild tagits fram. Bilden visar alla processer och dess kopplingar. Den syftar till 
att visa mängden processer, funktioner och länkar och att väcka frågan vem som är 
ansvarig för dem. Detta är ett sätt att få en överblick av verksamheten.  

Qulturum använder en grundmodell (se Figur 7.4) som utgångspunkt vid 
förbättringsarbete som till stor del bygger på Demings PDSA-cykel. Utöver det 
använder sig även Qulturum av ett antal metoder vid förbättringsarbete.  

Vad vill vi åstadkomma?

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Vilka förändringar kan leda till en förbättring?

Mål !

Mått !

Idéer !

Testa !

Act Plan

Study Do

PDSA-
cykeln

 
Figur 7.4 Grundmodell vid förbättringar Källa: Qult urum (2007)  

Några av dessa metoder är balanserat styrkort, fiskbensdiagram, flödesdiagram, PDSA, 
värdekompassen och 5P.  

Balanserat styrkort används som ett styrinstrument där organisationens vision kopplas 
till strategiska mål, framgångsfaktorer och aktiviteter. Målen mäts i fyra perspektiv 
medborgare/kund, process, lärande och förnyelse samt ekonomi. 

Fiskbensdiagram är ett hjälpmedel för att ta reda på orsaker till ett problem genom att 
bena upp vad problemet beror på och på så sätt få fram lösningar och förändringsidéer.  

Flödesdiagram är ett verktyg för att förstå en arbetsprocess och sambandet mellan olika 
aktiviteter. Diagrammet beskriver i ordningsföljd de olika stegen som ingår i ett 
arbetsflöde eller i en process. Den visar också hur de olika aktiviteterna hänger samman 
med varandra. Ett flödesdiagram kan skapa en gemensam bild för alla som arbetar i 
flödet och diagrammet kan även visa på problemområden och flaskhalsar som eventuellt 
finns. 

PDSA-cykeln är en metod för att testa förbättringsförslag. Genom att följa delarna i 
cykeln går det att undersöka om metoden leder till en förbättring. Om det inte leder till 
en förbättring kan justeringar göras innan ett nytt varv påbörjas tills metoden ger 
önskvärt resultat. Även införande av metoden kan ske enligt PDSA-cykeln. 
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Värdekompassen är ett hjälpmedel för enskilda arbetsgrupper som vill förbättra sina 
processer och därigenom öka värdet för deras patienter. Värdekompassen hjälper till att 
se vad arbetet ger patienten för värde ur de fyra perspektiven kliniskt status, funktionellt 
hälsostatus, tillfredställelse och kostnader. 

5P är en arbetsmodell som bygger på att kartlägga, reflektera, samtala och systematiskt 
förbättra. Detta utifrån fem olika p:n som står för purpose (syfte), patients (patienter), 
people (medarbetare), processes (flöden) och patterns (mönster). (Qulturum 2007) 

I Sverige ser sjukhusorganisationerna ganska lika ut. Det är samma maskiner och 
läkemedel och medarbetarna är utbildade enligt samma läroplan. Det som enligt Henriks 
(2007) skiljer landstingen åt är hur förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt 
för medarbetaren skapas. Att lyckas med detta anser Henriks (2007) vara en 
framgångsfaktor. Personalpolitik, lärande och kunskap är också viktiga frågor och det 
gäller att utmanas att utveckla bättre värde på vården. Värde skapas genom kliniska 
resultat och bra service till en så låg kostnad som möjligt. Värdet ökar inte om mer 
pengar tillförs utan det gäller att utveckla arbetssätten, ha bra bemötande och den 
senaste kunskapen på plats. (Henriks 2007) För att få en väl fungerande verksamhet 
krävs förbättringsarbete på lång sikt. En framgångsfaktor för att det ska lyckas är enligt 
Ingesson (2007) att ha en motiverad dialog med patienten. Det gäller att tala om för 
patienten varför de t ex. ska ta en viss medicin annars är det stor risk att de inte ens 
hämtar ut medicinen. Det är även viktigt att motivera medarbetarna och verkligen få 
dem att inse fördelarna med förbättringsarbetet annars blir det varken genomfört eller 
långvarigt. (Ingesson 2007) 

I Jönköpings landsting studeras två vårdenheter närmare. Vaggeryd vårdcentral och 
ortoped- och reumatologkliniken  har båda genomfört framgångsrikt förändringsarbete. 

7.2.1 Vaggeryds Vårdcentral 
På Vaggeryds vårdcentral arbetar 35 personer och de täcker tillsammans med 
Skillingaryd vårdcentral in ett område på 13 000 invånare. Vårdcentralen har genomfört 
många olika förändringar under flera år och har varit något av en testenhet för 
Qulturum. 2001 började Pernilla Söderberg som vårdenhetschef på Vaggeryds 
vårdcentral vilket var en början till det kommande förändringsarbetet.  

Mål och resultat  

Vaggeryd vårdcentral har sedan 1999 arbetat med tillgänglighetsproblematiken och har 
haft ökad tillgänglighet som främsta mål. Idag kan de ta emot patienten inom tre dagar 
oavsett vad patienten söker för. Kartläggning av verksamheten har gett bättre överblick 
och kontroll över processer vilket resulterat i bättre resursutnyttjande och ökad 
vårdkvalitet. Delegering av ansvar har t ex. gett att antalet konsultationer som 
sjuksköterskor har gjort har minskat från 22 till åtta procent och det finns utarbetade 
standarder för hur t ex. minnesutredningar ska göras. 

Förändringsarbete 

Pernilla Söderberg, vårdenhetschef på Vaggeryds vårdcentral, gav från början de 
anställda mer ansvar och delegerade uppgifter. Istället för att själv lösa problemen 
uppmuntrade hon de anställda att komma på en lösning. Ett exempel var att 
medarbetarna själva fick planera sin semester. När medarbetarna fick lösa problemet 
med varandra var det lättare att få folk att ställa upp och jobba för någon annan eftersom 
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de då tydligare såg nyttan med det. De arbetade fram en lista över vem de kunde vända 
sig till för att få en ersättare och ett tillvägagångssätt togs fram för hur de skulle göra. 
Vårdcentralen har en intern resursenhet som de anställda kan vända sig till. Tanken med 
detta var att medarbetarna skulle få kontroll över sin egen vardag och att de skulle lära 
sig att hantera variationer över tiden. Genom att själva ansvara för att det är bemannat 
fick de bättre uppfattning över hur variationerna såg ut över året och hur det såg ut 
beroende på dag i veckan. De lärde sig att hantera variationerna och kunde anpassa sin 
ledighet till detta, ibland kanske ingen vikarie behövs pga. att efterfrågan just den dagen 
inte är så stor. Det finns dock en grundplanering med miniminivå för hur mycket 
personal som måste finnas tillgänglig. Planeringen görs separat för de olika 
professionerna, dvs. ingen samplanering görs och varje grupp sköter sig själv. Om en 
avdelning stängs vet de andra om det men i övrigt sker planeringen separat utan 
samplanering. Miniminivån av personal varierar över veckan och bemanningen är större 
under måndag och tisdag då efterfrågan är som störst. Däremot är det ingen variation 
över året utan bemanningen ser likadan ut förutom för rehabiliteringsavdelningen som 
har en timbank och arbetar mindre under jul och sommar.  

Vaggeryds vårdcentral har arbetat mycket med en metod som kallas mikrosystem. Ett 
mikrosystem innebär att en liten grupp av medarbetare regelbundet arbetar tillsammans 
för att tillhandahålla en service eller tjänst åt en specifik patientgrupp. Till en början 
sågs enbart läkarmottagningen som ett mikrosystem men sedan har det utvecklats och 
nu finns flera mikrosystem inom Vaggeryds vårdcentral. Hela vårdcentralen ses också 
som ett mikrosystem i förhållande till länssjukhuset och man jobbar med det på olika 
nivåer. I varje mikrosystem arbetas det efter olika metoder som t ex. 5P och PDSA-
cykeln. Arbetet med mikrosystem påbörjades genom att verksamheten studerades i 
detalj och genom att ta reda på vilka det var som sökte sig till vårdcentralen, de tio 
vanligaste diagnoserna, vilka dagar som de hade störst belastning och hur variationerna 
såg ut över året. Det undersöktes också vilka som arbetade på vårdcentralen och vilken 
kompetens som fanns, vilka processer som fanns, om patienterna var nöjda, om 
medarbetarna trivdes, vad som mättes och slutligen vad som följdes upp. Det som kom 
fram vid denna kartläggning var att det saknades en helhetssyn och att den enskilda 
individen inte hade en tydlig bild av vilken roll den hade i systemet. Det framkom att 
vårdcentralen bestod av ett antal öar och att kommunikationen däremellan var 
bristfällig. De insåg även att de behövde en större samverkan utanför den egna enheten 
med andra enheter och med kommunen. Detta ledde till att de började ta kontakt utåt för 
att se hur de på bästa sätt kunde samverka för patientens bästa. De insåg att 
medarbetarna måste involveras mer och att fokus alltid måste ligga på vad som är bäst 
för patienten. Enligt Söderberg (2007) finns det en tendens att tänka på vad som är 
bekvämt för personalen och på att de måste vara tillgängliga när de behövs. Viktigt att 
påpeka är att samverkansprojekt inte har något slut utan handlar om ständiga 
förbättringar. 

Ett samverkansprojekt som har arbetats med är minnesutredningar för personer som är 
80 år eller äldre. Detta är ett samarbete mellan primärvård, kommun och sjukhus. Det 
upptäcktes bl a. att det fanns olika rutiner beroende på vem som fick ärendet och antal 
metoder för utredningen var nästan lika många som antal medarbetare. För att få 
ordning på detta gjordes en flödeskartläggning över patientens väg samt labbsvarets väg 
för att bestämma vem som skulle göra vad och när det skulle göras.  Först bestämdes 
vem som skulle göra vad mellan specifik personal inom den egna enheten men idag är 
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det utökat till att gälla även mellan de olika enheterna. En standard utarbetades för vad 
som ska göras, vilka mätinstrument som ska användas, vilka bromsmediciner som ska 
användas, hur läkarbesöken ska se ut, hur anhöriga ska bemötas och en 
informationsfolder gjordes.  

Arbetet med förändringarna har enligt Söderberg (2007) fungerat mycket tack vare 
metoderna 5P och PDSA-cykeln. Genom att arbeta efter dessa metoder kan man 
systematiskt gå igenom arbetet. Det är viktigt att en bild ges från alla synvinklar och 
därför är det viktigt att få en tvärprofessionell syn på verksamheten, alla professioner 
måste vara med i arbetet och medarbetarna måste förstå att det går att se samma 
problem från flera olika håll. Söderberg (2007) menar att medarbetarna ofta har en viss 
föreställning om vad andra kan och inte kan, vad en medarbetare gör, inte gör och hur 
olika processer fungerar som inte stämmer med verkligheten. Genom att arbeta 
tvärprofessionellt byggs ett förtroende upp för varandra och det blir inte samma 
konkurrens inom den egna enheten som det annars kan bli. Det har skett en stor 
kulturförändring och nu jobbar de mer som en enad enhet. De har börjat se mer till hela 
processer, dvs. flödet från det att en patient tar kontakt till att den är färdigbehandlad. 
De har insett att vårdpersonalen måste fokusera på det de ska göra, dvs. förbehandling, 
behandling och bemötande av patient och anhöriga och inte belastas med kringarbete. 
Istället ska det finnas annan personal till att utföra arbetet som stödsystemen runt 
omkring.  

Ett exempel på där arbete har omdirigerats är i telefonrådgivningen. Tidigare fanns en 
öppen linje till både läkare och sjuksköterskor vilket innebar att läkare fick ta emot 
många frågor från patienter som sjuksköterskor lika bra kunde hjälpa till med. Därmed 
flyttades all telefonrådgivning till sjuksköterskorna och de bokade istället in en tid till 
läkaren då det behövdes. Samtidigt fick sjuksköterskorna många samtal om 
avbokningar, ombokningar och förnyelse av recept som numera direkt skickas vidare 
till en sekreterare. Ytterligare ett exempel är att arbete vid infektionsmottagningen 
omfördelats och sjuksköterskorna har fått större ansvar för förkylningar, halsont och 
urininfektioner. Detta låg tidigare under läkarnas ansvar men sjuksköterskorna har 
kompetens att utföra arbetet förutom att ställa diagnos. Socialstyrelsen har granskat 
arbetet och det är fullt godkänt att lägga över det arbetet på sjuksköterskorna. Många 
mätningar gjordes för att utarbeta riktlinjer med vissa gränsvärden för att möjliggöra 
denna överflyttning.  Ett annat projekt har varit att titta på standardplaner för att få 
större säkerhet och för att minska dubbelarbete. Det gäller att använda rätt prover och 
rätt information vid alla tillfällen, rätt sak ska göras i rätt tid.  

På Vaggeryds vårdcentral genomförs regelbundet patient- och 
medarbetarundersökningar genom enkäter. Med dessa enkäter mäts tillgängligheten och 
patientens upplevda bemötande. Medarbetarenkäterna genomförs tre till fyra gånger per 
år och består av tolv frågor. Söderberg (2007) menar att det har varit svårt att hitta 
parametrar som är jämförbara pga. att de har haft för dålig kontroll över hur processerna 
fungerar. Idag har de bättre kontroll genom att de ser hur de kan göra uppföljningar och 
mäta men Söderberg (2007) påpekar att det har varit en lång resa för att komma dit. 
Mätningar i det dagliga arbetet görs inte och vårdcentralen har inte fokus på att 
kontrollera. Det som dock mäts är att de har följt konsultationer som sjuksköterskor har 
gjort och dessa har minskat från 22 till åtta procent. Antibiotikautskrivning har också 
mätts och har i helhet fortsatt att minska. Antal patientgrupper som går till respektive 
kategori mäts också för att sedan jämföras med tidigare mätningar.  
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Det resultat som vårdcentralen har sett från förändringsarbetet är att de nu vet vilka 
patienter de har och hur patienterna upplever vården. Detta ställde andra krav på 
vårdcentralen och de kunde se om de verkligen hade rätt kompetens eller inte. De har 
fått en klarare bild av vem som gör vad och har fått reda på hur medarbetarna mår. 
Överblick och kontroll över processer har resulterat i bättre hushållning och bättre 
vårdkvalitet.  

Svårigheter och framgångsfaktorer 

Söderberg (2007) mötte till en början visst motstånd på vårdcentralen. Medarbetarna 
tyckte inte att hon kunde leda personalen eftersom hon inte alltid gav raka svar. Numera 
vill dock de flesta medarbetarna vara med och påverka och kommer själva med förslag 
till utveckling. Att just övertyga personalen om att de själva kan ge de bästa svaren och 
lösningarna på problemen tycker Söderberg (2007) är det svåraste med 
utvecklingsarbete. Andra problem är farhågorna för att inte klara av att använda 
verktygen och att många vill förändra men vet inte vem de ska vända sig till. Det gäller 
att våga förändra och tro på att man klarar av det, fortsätter hon. Cheferna äger heller 
inte alltid den rätta kompetensen för att förbättra. Söderberg (2007) anser att lärdomar 
fås vid genomförande och positiva resultat motiverar till att fortsätta med 
utvecklingsarbete. Arbetet gör att medarbetarna växer. Det bästa är att försöka involvera 
så många som möjligt. Söderberg (2007) tycker även att metoder bör användas men att 
det är viktigt att använda dem med utgångspunkt från det egna läget. På samma sätt är 
det bra att prata med andra som har genomfört liknande förändringar och anpassa vad de 
har gjort för att använda det på den egna verksamheten.  

7.2.2 Ortoped- och reumatologkliniken Länssjukhuset Ryhov 
På ortoped- och reumatologkliniken arbetar ca 150 personer. Klinikens 
upptagningsområde omfattar Jönköpings sjukvårdsområde med 137 000 invånare. 
Dessutom har de riksupptag för specialkirurgi inom nacke- och ryggkirurgi. Kliniken tar 
emot ca 30 000 besök varje år och gör ca 3 000 operationer. Det som initierade 
förändringsarbetet på ortoped- och reumatologkliniken i Jönköping var att det fanns ett 
uppdrag inom sjukhusområdet att bli mer processinriktade.  

Mål och resultat 

Klinken använder värdekompassen och balanserade styrkort som stöd i 
förändringsprocessen och för att sätta mål. De mål som kliniken arbetar efter utgår från 
det balanserade styrkortet och är: 

1. God ekonomisk hushållning inom tilldelad budgetram 
2. Nöjda patienter/kunder, god patientsäkerhet och god tillgänglighet 
3. Rätt patient vårdas på rätt vårdnivå vid rätt vårdtillfälle på rätt sätt 
4. Lärande organisation där alla medarbetare är delaktiga, engagerade och har rätt 

kompetens. Medarbetarskap och ledarskap ska vara baserat på våra 
gemensamma grundläggande värderingar. (Bergeling 2007)  

Förändringsarbete har lett till att problemen har visualiserats och att det numera finns en 
större kontroll över arbetet. Det finns fler sjukhusgemensamma riktlinjer och gränserna 
inom kliniken har börjat suddas ut. Samarbetet med enheter utanför den egna kliniken 
har också förbättrats. Processer har identifierats och gemensamma riktlinjer för dessa 
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har utvecklats. Numera arbetar de i processteam och fokuserar mer på systemet än på 
individen.  

Förändringsarbetet 

Förbättringsarbetet startade 1997-98 i form av patientbehovsrelaterade grupper (prg-
team) som bildades utifrån de diagnoser som fanns på kliniken. Exempel på en av dessa 
grupper var processteam hand som började utveckla logistiken för handprocesser. Detta 
gjordes genom att kartlägga och förstå vilket behov som fanns och vilka 
patientgrupperna var. För att förstå hela processen var personal samlad från alla de 
enheter som patienten kom i kontakt med inom kliniken och sjukhuset men även enheter 
utanför sjukhuset som t ex. primärvården. Andra prg-team genomförde liknande arbete 
och processkartläggningar. Värdekompassen (kap. 7.2) användes för att utveckla frågor 
om patientupplevelse, resurser samt funktionella och kliniska resultat. Till en början 
arbetade varje team självständigt och såg enbart till sin egen process.  

Nästa steg var att få en helhetssyn och gemensamt förstå hela systemet. Medarbetarna 
identifierade och kartlade systemets kärnverksamhet, stödsystem och ledningssystem. 
Enligt Bergeling-Thorell (2007) var det viktigt att få medarbetarna engagerade och 
själva identifiera processerna till en karta. Målet med detta var att få klarhet i vad som 
gjordes på kliniken, vad det var som styrde och vad som stödde arbetet och hur de olika 
delarna samverkade och var beroende av varandra. De utgick från processer som hud 
och sår, hand, rygg, höft och smärta. Kliniken ser även t ex. tillgänglighet, handledning, 
schemaplanering och kompetensutveckling som processer. Vilka processer som finns 
och hur dessa är visualiserade finns i bilaga 2. För att tydliggöra processen samlades 
personer från alla delar som patienten passerar, för t ex. processen smärta samlades 
personal från akuten, personal från ortopeden, sjukgymnast, läkare och personal från 
smärtenheten. Idag har denna process standardiserats och det finns stöd och rutiner så 
att alla har möjlighet att göra lika. Ansvaret att patientflödet sker på ett optimalt och 
patientsäkert sätt ligger hos den grupp som sattes ihop och varje processledare har rätt 
att avsätta en dag i månaden på detta arbete. Övriga medarbetare i teamet får avsätta en 
halv dag varje månad, hur ofta grupperna träffas varierar dock. När processerna 
sorterats upp kartlades vilka processer som var strategiskt viktiga efter de mål som 
tagits fram i det balanserade styrkortet. Detta görs nu en gång per år och de strategiskt 
viktiga processerna varierar från år till år. Hur strategiskt viktig och välutvecklad 
processen är skattas och visualiseras med hjälp av en skattningsmatris (se Figur 7.5). 
Systemkartor som visar vilka processer som är viktiga samt resultat, balanserade 
styrkort, värderingar och mål finns uppsatta på väggarna för att alla i verksamheten ska 
vara med och se vad som händer. 
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Figur 7.5 Skattningsmatris för strategiskt viktiga processer Källa: Norman, Cliff. Bergeling (2007) 

Det är viktigt att rätt patient hamnar på rätt vårdnivå i rätt tid och med rätt profession. 
Enligt lagen är det också viktigt att göra samma för alla och att arbeta efter 
standardiserade arbetssätt grundade på beprövad expertis och evidens. Detta lyfts fram i 
klinikens mål och därför arbetar kliniken med att få rutiner och beprövad erfarenhet 
skriftligt. Genom att ha nedskrivet vilket som är det effektivaste arbetssättet underlättas 
arbetet och det skapas förutsättningar för att alla ska kunna göra på samma sätt. Det är 
även viktigt att arbeta med tvärfunktionalism och inte bara tvärprofessionalism och att 
alla är involverade. I grunden av det förändringsarbete som genomförts på kliniken har 
alltid PDSA-cykeln funnits. Metoden är lämplig att alltid ha i åtanke och inte bara vara 
något som finns på papper. Utvecklingsguiden, som är ett dokument som gemensamt 
utarbetats i Jönköpings sjukvårdsområde, har också varit ett stöd i förändringsarbetet. 
Utvecklingsguiden handlar om hur olika verksamhetsmässiga och organisatoriska 
frågeställningar kan besvaras. Den har även för avsikt att tydliggöra, dokumentera och 
förklara värdegrunder och grundläggande inriktningar för verksamheten. (Bergeling-
Thorell 2007)   

Kliniken använder sig av många mätetal utifrån balanserat styrkort som mäts en gång 
per år för att ge en ögonblicksbild av verksamheten och för att identifiera styrkor och 
svagheter. Det görs även mätningar över tid, som därmed inte enbart ger ett medelvärde, 
för att de ska agera snabbare och agera rätt. Med hjälp av dessa mätningar har de 
ständigt kontroll över resultat och genom att de lärt sig hur variationerna ser ut vet de 
när de måste reagera. Kliniken jobbar mycket med avvikelserapporter, analyser och 
mätningar över tid. Avvikelser tas hand om centralt och återkopplas sedan till det team 
det berör. (Bergeling-Thorell 2007) Exempel på vad som mäts utifrån värdekompassen 
är; telefontillgänglighet, väntetider, differens mellan inkomna remisser och nybesök på 
ortopedmottagningen, total ortopedisk kirurgi, akut ortopedisk kirurgi, elektiv 
ortopedisk kirurgi, upplevd funktion, patientnöjdhet, komplikationer, andel djupa 
infektioner och resursåtgång. Förutom resultat från egna mätningar hämtas även resultat 
från nationella register och väntetidsdatabaser.  

Klinken har fått bättre förståelse för variationer och behov och det pågår ett arbete för 
att få en mer långsiktig planering. Det finns fortfarande vissa svagheter i det långsiktiga 
planerandet och samordningen mellan professionernas planering men kliniken börjar 
förbättra det.  
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De resultat som förändringsarbetet idag har lett fram till är att det har uppmärksammats 
vad som bör mätas och vad man bör ha uppsikt över, vem som ska göra mätningarna, 
hur de ska göras och hur de ska visas. Gränserna har börjat suddas ut på ortoped- och 
reumatologkliniken i Jönköping och man har börjat arbeta mer i team. Dessa team 
sträcker sig även utanför klinikens gränser dels till andra enheter på sjukhuset men 
också utanför sjukhuset, t ex. är Apoteket med i processteam läkemedel. Patienten är i 
större fokus genom att patientnöjdhet mäts regelbundet och jämförs med nationella 
register. Även om patienten inte finns med i alla team så utgår alla processerna från 
patientens behov. Något annat som är en viktig del i klinikens framgång är att mätningar 
över tid visas för alla och alla får gemensamt ta åt sig av resultatet. Avvikelser beror 
oftast på att det finns brister i rutiner och systemet och beror inte enbart på en individ 
vilket är viktigt att driva och få alla att inse. Numera görs händelseanalyser på alla 
allvarliga händelser vilket har lett till att det har blivit en förändring i kulturen. Det har 
tydliggjort att det ofta inte beror på en individ utan orsakerna är komplexa och många 
och beror på hela system. Detta gör att fler vågar göra anmälningar när det har blivit fel, 
vilket i sin tur gör att de i större utsträckning kan undvikas i framtiden. (Bergeling-
Thorell 2007) 

Svårigheter och framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorerna för ett lyckat förändringsarbete är enligt Bergeling-Thorell (2007) 
att ha ett bra ledarskap som skapar möjligheter och visar vägen. Det allra viktigaste är 
att det finns en kultur som stödjer målen. Faktorer som påverkar möjligheterna att 
genomdriva förändringsarbetet är verksamhetens komplexitet, hierarkier och 
revirtänkande mellan enheter och professioner i organisationen. En annan svårighet är 
att få kvalitetsarbete att ingå som en naturlig del i arbetet. Bergeling-Thorell (2007) 
menar även att det är viktigt att inte fastna i en metod, det viktiga är att förstå krafterna 
och arbeta metodiskt. Detta eftersom verksamheterna är så olika och det därför inte går 
att göra på precis samma sätt överallt men grundkrafterna är ändå desamma.  

7.3 Region Skåne 
I Region Skåne startade 2005 Utvecklingscentrum med uppgift att skapa en kultur med 
ständiga förbättringar som arbetssätt. Utvecklingscentrum ska vara ett verktyg för 
vidareutveckling av den skånska vården. Utvecklingscentrum arbetar med ett antal 
förbättringsmetodiker och förbättringsprogram med målet att öka tillgängligheten i 
hälso- och sjukvården. De använder samma metoder som Jönköpings Landsting som      
t ex. balanserade styrkort, flödesmodellen och värdekompassen. De använder sig även 
av något som kallas systemiskt tänkande. Denna metod är till för att se helheten och 
jobba mot samma mål. Det gäller att förstå omvärlden och organisationen ur olika 
perspektiv, både som kund, arbetare och ledare.  En ökad förståelse för varandra på 
olika nivåer i systemet bidrar till en lärande organisation. (Utvecklingscentrum 2007) 

I Region Skåne studeras ortopediska kliniken och röntgenavdelningen i Hässleholms 
sjukhusorganisation. 

7.3.1 Ortopediska kliniken Hässleholms sjukhusorganisation 
Ortopediska kliniken har verksamhet i både Hässleholm och Kristianstad. Totalt är de 
250 anställda. I Kristianstad har de akut vård medan den planerade verksamheten är i 
Hässleholm. Den planerade verksamheten är specialiserad på ledplastiker i höft- och 
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knäled och artroplastik är idag Sveriges största med ca 1 500 plastikoperationer per år. I 
detta fall studeras den planerade verksamheten i Hässleholm och främst 
vårdavdelningen som har ca 50 till 60 anställda. (Thörn 2007) Hela den ortopediska 
kliniken i Hässleholm har ett flöde som förenklat finns beskrivet i Figur 7.6. Kliniken 
består av enheterna vårdavdelning, mottagning, operationsavdelning, postoperativ 
avdelning och sterilcentral. (Haraldsson 2007) 

 
Figur 7.6 Patientflödet mellan enheterna på ortopediska kliniken Källa: Egen 

Mål och resultat 

Förändringsarbetet på ortopediska kliniken i Hässleholm hade två huvudsakliga mål 
vilka var att öka tillgängligheten och att förbättra arbetsmiljön. Detta har de också 
lyckats med och förändringarna har lett till bättre flöden och kortare köer. De lyckades 
öka antalet genomförda plastiker från 32 stycken per vecka till 44. De har dessutom 
lyckats få mer engagerade och motiverade patienter. Att arbetsmiljön har blivit bättre 
visas genom att sjukskrivningarna första året minskade med 30 procent. Nedan följer en 
beskrivning om hur förändringsarbetet gick till.  

Förändringsarbete 

Haraldsson och Thörn (2007) beskriver tillsammans det förändringsarbete och dess 
svårigheter som vårdavdelningen har gått igenom. År 2001 saknade vårdavdelningen en 
chef, avdelningen var underbemannad samtidigt som de hade krav på ett utökat antal 
operationer. Arbetsmiljön var mycket dålig och det skedde inget samarbete mellan 
enheterna. Ingela Haraldsson blev tillfällig enhetschef för vårdavdelningen vilket 
initierade förändringsarbetet. 

Arbetet började med att de gjorde en analys av verksamheten. Haraldsson hade 
intervjuer med alla anställda och gjorde en arbetsmiljöprofil vilken visade mycket 
dåliga värden. KUPP-enkäter användes också som mäter kvalitet ur patientens 
perspektiv för att se hur de uppfattar vården. De anställda blev indelade i 
förbättringsgrupper med en motivator, extra engagerad person, i varje grupp. Dessa 
grupper fick ansvaret att hantera alla problemområden som framkommit i analysen och 
som senare blev utvecklingsområden. Förbättringsarbetet började i liten skala. De tog 
först hand om problem som vem som tömmer papperskorgarna och sedan utvecklades 
arbetet till rollfördelning och förbättringar av flödet. Till en början var det bara 
vårdavdelningen som arbetade med förbättringar men snart anslöt de andra enheterna på 
kliniken och det blev ett projekt för hela ortopeden. Medarbetarna upptäckte snabbt att 
de var tvungna att samarbeta över enhetsgränser och lite senare även över 
klinikgränserna för att få ett effektivare flöde. Flödet studerades genom att följa 
patientens resa. När stopp hittades rättades dessa till och det förbättrade flödet gav 
kortare bytestider på operation. Tillsammans på kliniken upprättades kontaktpersoner 
för de olika enheterna. Detta för att underlätta då problem uppstod. Alla medarbetare 



- FALLSTUDIER AV VÅRDENHETER - 

 

77 

fick ett ansvarsområde och de skrev även ettåriga kontrakt på detta. Att ansvar 
delegerades till medarbetarna gjorde att dessa kände sig mer betydelsefulla och 
delaktiga. 

Planeringen gick från att vara fritidsanpassade scheman till verksamhetsplanering. En 
planeringsgrupp bestående av medarbetare från de olika enheterna togs fram. Denna 
grupp sköter idag all planering och planerar för ett år framåt. De utgår från uppdrag som 
de får från regionen samt deras egna gemensamt uppsatta mål för kliniken. 
Planeringsgruppen lämnar sedan över planeringen till respektive enhet som ansvarar för 
att bemanningen matchas med planeringen. Variationer och toppar har kartlagts för att 
få en effektivare planering. Detta har lett till kortare köer och bra flöden. Tidigare kunde 
operation öka produktionen utan att meddela vårdavdelningen vilket ledde till stor 
problematik när patienten skulle vidare i flödet. Idag sker samarbete över enheterna. 
Kommer det en förfrågan om fler operationer så säger kliniken inte nej utan 
planeringsgruppen hittar sätt att lösa detta på. Ett sätt att underlätta arbetet var genom 
införande av en koordinator. Denna ansvarar för den dagliga driften genom att delegera 
och hitta lösningar vid t ex. sjukdom av personal eller återbud. 

Ytterligare en förändring de gjorde var hur patienten fick information. Patienterna var 
dåligt motiverade när de kom för operation vilket försvårade återhämtning. Nya 
informationsvägar som film och broschyrer togs fram för att få patienten mer engagerad 
i sin egen vård och motiverad till självhjälp. 

Ett sätt att identifiera problemen var att använda post-it lappar. Dessa sattes upp på 
väggen och visualiserade problemen som fördelades mellan arbetsgrupperna. 
Medarbetarna fick var och en skriva vad de tyckte fungerade bra och dåligt i 
verksamheten. Detta användes sedan som stöd till arbetsgruppen för att kunna göra en 
verksamhetsbeskrivning och ett organisationsschema. Genom att börja med mindre 
problem märkte medarbetarna resultat snabbt vilket motiverade till ökat 
förbättringsarbete. Dubbelarbete kunde elimineras genom att ifrågasätta och våga ställa 
dumma frågor. Kliniken byggde upp en målmedvetenhet. Hela ortopeden hade de 
gemensamma mål som tidigare nämnts men det var upp till enheterna att bryta ner dem 
och arbeta med dem. 

Mätning är en del av den dagliga verksamheten och sker kontinuerligt. De mäter 
infektioner och komplikationer. Tillgänglighetsfaktorn mäts alltid för att se till att 
vårdgarantin följs. Medarbetarenkäter och patientenkäter är också en självklarhet. Alla 
patienter rings upp ett dygn efter operation för att få en beskrivning av patientens 
upplevelse. Ett resultat av förändringsarbetet var att antalet sjukskrivingar första året 
minskade med 30 procent. Denna siffra gick upp något under året efter men har därefter 
successivt sjunkit. 

Svårigheter och framgångsfaktorer 

En svårighet vid förändringsarbete kan vara att motivera personalen. I detta fall var 
situationen innan så dålig att medarbetarna inget hellre ville än att ha en förändring. Att 
även börja med mindre problem är grundläggande för de visar resultat snabbt. 
(Haraldsson 2007) Det är viktigt att ha ledningens stöd och att ha en bra ledare genom 
arbetet. Thörn (2007) poängterar även att det är viktigt att inte fastna i projekt utan att 
ha ett kontinuerligt förbättringsarbete. Av stor betydelse är även att arbetet initieras av 
medarbetarna och inte ovanifrån. (Thörn 2007) 
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7.3.2 Röntgen Hässleholms sjukhusorganisation 
På röntgen i Hässleholm arbetar totalt 24 personer varav fyra är läkare. De servar ett 
område med 50 000 invånare, och tar emot ca 40 000 besök per år varav ungefär en 
tredjedel kommer externt från t ex. Malmö, Lund och Blekinge. Avdelningen var 
tidigare inåtvänd och rädd för att släppa in utomstående, de kände sig inte som en del av 
sjukhusets helhet. De kände sig orättvist behandlade vid delningen från Kristianstad och 
kände det som ett hot utifrån. Ekonomin gick inte ihop sig och de hade en väntetid på 
19 veckor som för vissa undersökningar ibland kunde vara så lång som 28 veckor. 
(Rohdin 2007) 

Mål och resultat  

Målet med förändringsarbetet var att minska väntetiderna, de skulle max ligga på sex 
veckor. Väntetiderna minskades och är nu mellan en och fyra veckor beroende på 
undersökning. Efter att förändringarna genomförts var det även plus i budgeten. När 
förändringsarbetet började utfördes 21 000 till 22 000 undersökningar per år, efter ett år 
hade dessa ökats till 28 000 och nu utförs 40 000 undersökningar varje år. Vårdenheten 
lyckades genomföra detta med endast små resursförändringar, mellan 2001 och 2006 
har verksamheten utökats med två personer. (Rohdin 2007) 

Förändringsarbete 

Ingalill Rohdin kom in som ny avdelningschef 2001 och hon började med att försöka 
öppna upp den sammansvetsade avdelningen. Ett steg var att börja prata om patienter 
och kunder istället för enbart strålningsfysik och apparater som tidigare. Innan var det 
ingen som hade funderat över efterfrågan eller vad patienterna tyckte och det fanns inga 
framtidstankar. Rohdins första uppgift var att få personalen att förstå att de var en liten 
enhet och att det största hotet inte kom utifrån utan var om de skulle klara av sitt 
uppdrag.  

Vid uppstarten av arbetet åkte alla sjuksköterskor iväg på internat för att diskutera hur 
det fungerade idag och vad som skulle kunna ändras på. Strategin var att skapa 
delaktighet och öka information och kunskap om den egna verksamheten och sjukhusets 
uppdrag och verksamhet. Ett stort problem som fanns var att planeringen inte 
fungerade. Den skedde slumpmässigt trots att remisser kom via datorn och kunde 
sorteras och trots att det fanns statistik som kunde hämtas från IT-systemet. Besöken 
planerades in mellan kl. 8.00 och 15.00 trots att avdelningen var bemannad mellan kl. 
7.00 och 18.00.  

Planeringen gjordes om och patienter började bokas in mellan kl. 7.15 och 15.30. 
Mammografin som tidigare gjorts på måndagar och tisdagar flyttades till onsdag och 
torsdag då det fanns färre akutfall. Schemat sågs över för att anpassas till efterfrågan. 
Reglerna för arbetsflextiderna ändrades så att det gick att ligga mer än 20 timmar plus 
och minus. Detta gjorde att sjuksköterskorna själva i större utsträckning kunde anpassa 
sina arbetstider och jobba lite mer då det fanns mycket att göra och i stället samla ihop 
tid till att vara ledig under jul och sommarmånaderna, då det är lågsäsong och färre 
operationer utförs. Bemanningen ökades också på måndagar och tisdagar då 
arbetsbelastningen är större. Vissa rutiner ändrades om för att få effektivare flöden och 
för att frigöra personal. Ett exempel var att det tidigare var tvunget att en läkare skulle 
godkänna röntgenbildens kvalitet innan patienten kunde skickas iväg och sedan skulle 
en läkare titta på bilden igen för att se om det fanns en fraktur. Genom att en 
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sjuksköterska istället godkände bildens kvalitet, vilket många sjuksköterskor var fullt 
kapabla till att göra, ströks ett led i processen och patienten behövde inte sitta och vänta 
lika länge. Detta lyfte även sjuksköterskorna då deras funktion och kompetens höjdes. 

Avdelningen började ses som en stöd- och servicefunktion till andra enheter och en 
kontaktperson utsågs till ortopeden, akuten, närsjukvården och primärvården. Dessa 
personer fick vara med och gå bredvid på den enhet som de var kontaktperson för en 
dag, vilket gjorde att de fick större förståelse för de andra enheterna och ett tydligare 
kundperspektiv erhölls. Kontaktpersonerna deltog även på avdelningsmöten. 
Läkarsekreterare bjöds också in från primärvården till den egna enheten för att få större 
samarbete utåt. Större samarbete med ortopeden infördes vilket underlättade 
planeringen. Röntgenpersonal började vara med på ortopedens planeringsmöten vilket 
gjorde att de visste när ortopeden hade mycket som i sin tur innebar att röntgen skulle få 
många patienter och när ortopeden hade mindre kunde röntgen istället ta in patienter 
från väntelistan. Detta ledde till att ortopedens vårdprocesser för patienterna kortades 
ner. Exempelvis kan patienterna numera röntgas, träffa sjuksköterska och narkosläkare 
på en halvdag. De kan dessutom komma samma morgon de ska opereras. Några 
medarbetare hade arbetat på båda avdelningarna varför ett utökat samarbete var lättare 
att genomföra. 

Något annat som togs upp till diskussion och förändrades var det fysiska flödet på 
avdelningen som kartlades och tider räknades ut. Tidigare hade ett väntrum legat i ena 
änden av avdelningen och sjuksköterskorna sprang och hämtade patienter därifrån och 
följde dem till det labb där de skulle undersökas. Detta innebar mycket spring varför 
väntrummet togs bort och patienten hänvisades direkt till rätt labb av undersköterskor. 
Utanför varje labb placerades stolar i olika färger för att patienterna lättare skulle hitta 
rätt. Detta tillsammans med övriga förändringar ledde till att röntgenavdelningen 
lyckades bli så effektiv att inflödet inte längre var tillräckligt stort. De vände sig därför 
till bl a. närsjukvården, primärvården samt kringliggande upptagningsområde med 
betydligt längre väntetider för att de skulle skicka remisserna till Hässleholm. Rohdin 
(2007) hävdar att det fortfarande finns kapacitet som inte utnyttjas fullt ut.  

Patienterna inkluderades också i större utsträckning genom att de i kallelsen fick reda på 
hur de kunde förbereda sig innan röntgen.  Filmer har spelats in som visas på 
avdelningen om hur undersökningarna går till så att patienten kan förbereda sig 
ytterligare. Rhodin påpekar att det även är bra utbildningsfilmer för personal på andra 
enheter.  

Statistik började lyftas fram ur systemet och det kunde bl a. konstateras att CT:n 
(Computerized Tomographic Scanning) användes väldigt lite samt att det var 10 till 15 
procents återbud. Det togs fram mallar för hur statistiken kunde redovisas varje månad. 
De började undersöka hur många undersökningar som gjordes per läkare, antal akuta 
och antal planerade undersökningar samt hur många patienter som stod på väntelistan. 
(Rohdin 2007)  

Svårigheter och framgångsfaktorer 

Svårigheterna med förändringsarbetet tycker Rohdin (2007) är att få med läkargruppen. 
De vill bestämma men har inte patientfokus eller processtänk. Förändringsarbetet kräver 
ständig dialog med patienter. Hon tycker att det har varit svårt att få en stabil och 
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hållbar utveckling och anser att personalen nu är i behov av ytterligare motivation för att 
upprätthålla genomfört förändringsarbete.  
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8 Analys av vårdenheternas förändringsarbete 
Kapitlet innehåller en analys baserat på frågeställningarna som togs fram i kapitel 3. 
Först jämförs genomfört förändringsarbete med teoretiska förändringsprinciper. 
Därefter sker en jämförelse mellan förändringsarbete på strategisk och operativ nivå.  
Jämförelser sker även mellan vårdenheterna vad gäller förändringsarbete, mål, resultat, 
och mätning samt framgångsfaktorer. Slutligen tar kapitlet upp hur förändringsprinciper 
som tas upp av enbart litteraturstudien eller fallstudierna kan vara framgångsrika inom 
hälso- och sjukvården.  
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8.1 Vårdenheternas förändringsarbete kopplat till 
förändringsprinciper och metoder 

I kapitel 5.1 Likheter och skillnader mellan förändringsprinciperna har 
likheter och skillnader i olika förändringsprinciper lyfts fram. Det visar 
att principerna har stora likheter samtidigt som de har olika lösningar på 
problemen. Ett antal metoder lyfts fram som finns representerade i de 
olika förändringsprinciperna. Nedan görs kopplingar till dessa metoder 

för respektive vårdenhets genomdrivna förändringsarbete.  

8.1.1 Mariebergs vårdcentral 
Målet med förändringsarbetet på Mariebergs vårdcentral var att flytta administrativ tid 
till patienttid för att öka tillgängligheten. Verksamheten kartlades för att kunna 
identifiera aktiviteter som tog mycket tid. Detta är ett tydligt exempel på att dela in 
aktiviteter och tid i värdeskapande och icke värdeskapande för att sedan eliminera de 
icke värdeskapande aktiviteterna. Ett exempel på där tid har frigjorts är att vårdenheten, 
genom att börja använda ApoDos istället för att dela medicin i dosetter, kunde frigöra 
sjuksköterskors tid för att använda denna till mer värdeskapande aktiviteter. Dessa 
åtgärder kan kopplas till att fokusera på värdeskapande tid, att eliminera icke 
värdeskapande och overksam tid. 

Vårdcentralen har kartlagt sitt flöde och effektiviserat det genom att eliminera 
aktiviteter och minska genomloppstider. Sjuksköterskorna fick större ansvar och flera 
av läkarnas tidigare ansvarsområden delegerades till sjuksköterskorna. Detta ledde till 
att vissa aktiviteter i kedjan kunde elimineras och på så sätt frigjordes mer tid till 
patienterna. Exempelvis bokar nu sjuksköterskorna själva in tider till patienterna vilket 
var ett sätt att eliminera aktiviteter i kedjan. På detta sätt försvann flaskhalsen att alla 
sköterskor köade för att konsultera läkarna. Ett annat exempel är att sjuksköterskorna 
numera tar större ansvar för urinvägsinfektioner och kan göra en första bedömning som 
en läkare tidigare var tvungen att göra. Dessa åtgärder kan kopplas till att effektivisera 
flödet. Samtidigt som flödet effektiviseras utnyttjas vårdcentralens resurser på ett bättre 
sätt. Både sjuksköterskorna och läkarnas kompetens utnyttjas bättre och därmed har de 
fått bättre resursutnyttjande. Vårdcentralen effektiviserar även flödet genom att de håller 
på att bygga om för att samla alla läkare nära varandra. På detta sätt elimineras onödiga 
transporter och tidskrävande förflyttningar och det är även en lösning för att korta 
ledtider. Eliminering av steg i ögonremissflödet visar dessutom att det funnits en 
helhetssyn. Genom bättre samarbete med ögonmottagningen på sjukhuset kunde flera 
steg i flödet elimineras och mycket tid sparades samtidigt som antal avbokningar blev 
färre. Det är dock endast denna åtgärd som tyder på att det finns en helhetssyn, i övrigt 
finns inte mycket samarbete utanför vårdcentralens gränser även om problemet har lyfts 
fram. 

Vårdcentralen har börjat arbeta mer efter standardiserade processer och med 
standardformulär. Exemplet med urinvägsinfektionerna passar även in här eftersom ett 
standardfrågeformulär infördes och processen standardiserades.  

Ett annat satsningsområde som vårdcentralen kom fram till var att försöka korta ner 
väntelistan och försöka få bort den helt. Idag har de inte någon väntelista alls och på 
detta sätt har de arbetat ikapp ackumulerad kö vilket kan kopplas till att matcha 
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kapacitet och efterfrågan. Genom att göra detta har de arbetat med att förbättra 
tillgängligheten. I samband med arbetet med väntelistan lades mer ansvar över på 
patienten genom att de själva får ringa och boka tid vid återbesök. På så sätt ses 
patienten som en resurs och vårdcentralen får därmed ett bättre resursutnyttjande.  

8.1.2 Sergelkliniken 
Sergelkliniken började med att kartlägga sitt patientflöde och sina processer vilket är en 
metod som flera förändringsprinciper rekommenderar som första steg när 
förbättringsarbete ska göras. Kliniken har påverkat efterfrågan för att få ett jämnt 
inflöde och även dimensionerat flödet så att det ska vara jämnt genom hela processen. 
På detta sätt utjämnar kliniken sin produktion och effektiviserar flödet. Sergelkliniken 
försöker matcha sin kapacitet med efterfrågan och produktionsplanerar sin verksamhet. 
Kliniken balanserar sina resurser vilket är en viktig del vid produktionsplanering och på 
detta sätt får kliniken bättre resursutnyttjande. Kliniken ser till patientens hela väg 
genom den egna verksamheten och kan därför sägas ha ett helhetsperspektiv och 
samverkan i den egna verksamheten.  

Sergelkliniken använder standardiserade journaler och ett standardiserat arbetssätt. 
Standardiseringen är långt utvecklad i hela verksamheten och en viktig del av klinikens 
arbete. I grunden av arbetssättet på Sergelkliniken finns en önskan att ha bra 
tillgänglighet som exempelvis visar sig genom att patienten direkt får en tid och att det 
inte finns några väntelistor.  

8.1.3 Vaggeryds vårdcentral 
Vaggeryds vårdcentral har genomfört flera olika förändringar och prövat varierande 
principer. Ett projekt som de arbetar med är ett samverkansprojekt med 
minnesutredningar. Denna typ av projekt tyder på att de har ett helhetsperspektiv 
eftersom de samarbetar med andra enheter och ser till patientens hela väg genom 
processen. De har även arbetat med att få större samverkan inom den egna enheten 
vilket tyder på att de har ett helhetsperspektiv även där. I samverkansprojektet 
utarbetades ett standardiserat arbetssätt. Standardplaner har likaså utarbetats för andra 
arbetssätt och processer, t ex. då arbete vid infektionsmottagningen omfördelats. De 
säger sig även ha fått bättre överblick på sina processer vilket tyder på att de har gjort 
någon typ av kartläggning av processerna och deras flöde. En annan metod som 
Vaggeryds vårdcentral arbetar med är PDSA-cykeln som innebär att de arbetar med 
förbättringar på ett strukturerat sätt.  

Att vårdenheten har blivit medveten om variationerna av efterfrågan gör att de kan 
planera sin verksamhet bättre genom att produktionsplanera och bättre utnyttja sin 
kapacitet. Dock gör de inte detta i full utsträckning eftersom de inte gör samplaneringar 
utan varje grupp gör sin egen planering. Samtidigt är inte planeringen fast utan bara en 
miniminivå för hur mycket personal som behövs. Det är ett tecken på att planeringen 
kan anpassas till efterfrågan och därmed matchas kapacitet och efterfrågan.  

Arbete har delegerats och resurserna har börjat användas på ett effektivare sätt på 
vårdcentralen. De exempel som tas upp är omdirigering i telefonrådgivning där man har 
sett till att resurserna används på rätt sätt. Läkarna tar inte längre emot patientsamtal och 
sjuksköterskorna kan skicka vidare samtal till sekreterare, aktiviteter har flyttats. Ett 
annat exempel som har tagits upp är att sjuksköterskor har fått större ansvar för 
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exempelvis förkylningar vilket minskar arbetsbelastningen för läkarna. Med detta arbete 
har de lyckats få ett bättre resursutnyttjande. Vårdcentralen har även tittat på 
standardplaner för att få större säkerhet och för att minska dubbelarbete. Det innebär att 
de har arbetat med metoden standardisering som samtidigt har lett till eliminering av 
slöseri. 

På Vaggeryds vårdcentral har de till stor del arbetat med Qulturums grundmetoder, 
PDSA-cykeln och 5P. Något annat som de arbetat mycket med i Vaggeryd är 
mikrosystem, som också är en av Qulturums metoder och som inte går att koppla till 
någon specifik princip. Mikrosystem innebär att medarbetarna är indelade i olika 
arbetsteam för olika avdelningar, dvs. de är uppdelade i mikrosystem. Att de ser hela 
vårdcentralen som ett mikrosystem visar på att de ser hela vårdcentralen som ett team 
och det tyder på att de har helhetsperspektiv inom den egna vårdenheten. Detta minskar 
dock den totala helhetssynen till patientens hela vårdkedja.  

8.1.4 Ortoped- och reumatologkliniken Länssjukhuset Ryhov 
På ortoped- och reumatologkliniken Länssjukhuset Ryhov har de kartlagt olika 
processer för de problem patienter som söker vård hos dem har i linje med metoden att 
kartlägga flöden/processer. Dessa processer har sedan standardiserats så att de sker på 
samma sätt vilket betyder att de arbetar med standardiseringar. Kliniken har även 
arbetat med att få en helhetssyn och en förståelse för hela systemet vilket tyder på att det 
finns ett helhetsperspektiv då samverkan sker både inom och utanför den egna 
verksamheten. De arbetar i processteam och med att få delaktiga medarbetare vilket 
styrker helhetsperspektivet. Värdekompassen används som en metod i processteamen 
för att förbättra processerna. 

Kliniken har arbetat mycket enligt PDSA-cykeln och arbetar därmed på ett strukturerat 
sätt med förbättringar. Klinken arbetar aktivt med balanserat styrkort och använder de 
fyra grundläggande perspektiven. Detta tyder på att de har ett strukturerat sätt att 
kontinuerligt mäta och följa upp sin verksamhet.  

8.1.5 Ortopediska kliniken Hässleholms sjukhusorganisation 
Ortopediska kliniken vid Hässleholms sjukhusorganisation arbetade med att 
effektivisera flödet genom att främst studera patientflödet och kartlägga det. 
Bytestiderna på operation har kortats ner vilket har lett till kortare ledtider och kan 
kopplas både till eliminering av slöseri och till ledtidsreduktion. Dubbelarbete har även 
eliminerats och dessa metoder leder till effektivisering av flödet.  

Kliniken samarbetar med andra vårdenheter på sjukhuset och försöker ha en helhetssyn 
på patientens väg genom vården vilket tyder på att de jobbar med helhetsperspektiv. 
Inom den egna vårdenheten finns ett helhetsperspektiv och samarbete sker mellan de 
olika enheterna inom kliniken. Det syns dels genom att det i planeringsgruppen finns 
representanter från de olika enheterna, dels att det finns en koordinator med en 
sammanhållande funktion. Eftersom det finns en planeringsgrupp med olika 
representanter som gör samplanering tyder det på att någon form av 
produktionsplanering görs, där man försöker kapacitetsplanera och balansera sina 
resurser. Det innebär också att de arbetar med att matcha kapacitet och efterfrågan. 
Genom att förbereda patienterna bättre innan operationen har dessa inkluderats i arbetet 
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och mer ansvar har lagts på dem. Detta tyder på att kliniken arbetar med att öka 
patientengagemanget samtidigt som de får bättre resursutnyttjande.   

8.1.6 Röntgen Hässleholms sjukhusorganisation 
Röntgen vid Hässleholms sjukhusorganisation anser sig ha fått större fokus på patienten 
och sätter patienten i centrum. För att kunna ha patienten i fokus krävs ett 
helhetsperspektiv och samverkan med andra enheter. Röntgen har börjat inse detta och 
arbetar delvis med helhetsperspektiv. Samverkan inom den egna enheten finns och 
samarbete med andra enheter görs till viss del, framförallt inom den egna 
sjukhusorganisationen. Det finns dock fortfarande utrymme till större samverkan 
utanför den egna verksamhetens gränser. 

Genom att bland annat flytta väntrum har ledtider kortats, transport och förflyttningar 
eliminerats och icke värdeskapande aktiviteter har tagits bort. Alla dessa förändringar är 
eliminering av slöseri och har lett till en effektivisering av flödet. Annat som tyder på 
att de har arbetat med att effektivisera flödet är att arbetet med att godkänna 
röntgenbilder delegerades till sjuksköterskorna. Detta innebar att ett steg i flödet 
kapades eftersom det tidigare hade varit både sjuksköterskan och läkaren som tittat på 
bilden. Även att byta dag för mammografiundersökningar innebar en effektivisering av 
flödet. Vid byte av dag flyttades en del av arbetsbelastningen till en annan dag, en 
aktivitet flyttades, och därmed matchades kapacitet och efterfrågan. Detta kan även ses 
som att utjämna produktionen. Möjligheten till flexibla arbetstider utökades också och 
personalen kan idag i större utsträckning anpassa sina arbetstider till efterfrågan. Detta 
innebär ytterligare en möjlighet till att matcha kapacitet och efterfrågan.  

Patienten har inkluderats mer genom att få tillgång till filmer att titta på för att kunna 
förbereda sig inför röntgen. På detta sätt blir patienten som en resurs eftersom de 
förbereder sig själva till stor del innan de kommer till röntgen och inte behöver samma 
förberedelser av personal när de väl kommer dit. Därmed blir det ett större 
patientengagemang och röntgen får bättre resursutnyttjande.  

8.1.7 Återkoppling till förändringsprinciperna 
Tabell 8.1 sammanfattar de metoder som vårdenheterna arbetar med. Tabellen visar att 
de flesta vårdenheterna använder många olika metoder. Det bör dock has i åtanke att de 
används i varierande grad, någon vårdenhet har använt sig av många olika metoder men 
varje metod i liten skala medan en annan vårdenhet har använt sig av få metoder men i 
större omfattning. Exempelvis arbetar Vaggeryds vårdcentral med att matcha kapacitet 
och efterfrågan enligt tabellen. De har skapat sig en bild av hur variationer och 
efterfrågan ser ut och personalen anpassar själva sina arbetstider efter detta. Detta är ett 
sätt att matcha kapacitet och efterfrågan medan Sergelkliniken har tagit det en nivå 
högre och gör produktionsplanering. Genom att planera verksamheten i detalj matchar 
de kapacitet och efterfrågan i större utsträckning än vad Vaggeryds vårdcentral gör. På 
liknande sätt är det med metoden standardiseringar som många av vårdenheterna har 
arbetat med. Någon vårdenhet kan ha standardiserat en process medan en annan mer 
eller mindre kan ha standardiserat hela verksamheten. 

Fyra metoder utmärker sig från de övriga då de har använts i stor utsträckning vid flera 
vårdenheter. Dessa är; eliminera slöseri, standardiseringar, kartlägga flöde/process och 
samverkan inom enheten. Andra metoder som också förekommit men inte i lika stor 
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utsträckning är; ledtidsreduktion, PDSA- cykeln, flytta aktivitet, matcha kapacitet och 
efterfrågan samt ändra systemet.  

Vid en jämförelse mellan Tabell 5.1 i kapitel 5.2 Återkommande metoder i 
förändringsprinciperna och Tabell 8.1 kan konstateras att många av metoderna som 
litteraturstudien resulterade i kan identifieras vid fallstudierna. Flera av de metoder som 
används i stor utsträckning kan identifieras i processorientering. Metoder kan även 
härledas till Lean production och Genombrott. I övrigt kan metoderna kopplas till flera 
olika principer och det är svårt att identifiera specifika principer som vårdenheterna 
arbetar efter. Den enda vårdenhet som uttryckligen arbetar efter en specifik princip är 
Ortoped- och reumatologkliniken. De säger sig arbeta med processorientering vilket 
också tabellerna tyder på att de gör. I övrigt arbetar vårdenheterna med metoder som 
kommer från olika principer.  

Vid jämförelse av Tabell 5.1 och Tabell 8.1 kan konstateras att det finns ett fåtal 
metoder som tagits upp i litteraturstudien men som inte har kunnat identifieras i någon 
av fallstudierna. Likaså finns det metoder som vårdenheter i fallstudien använts sig av 
men som inte framkommit i litteraturstudien. Dessa analyseras vidare i kapitel 8.4 
Övriga lämpliga förändringsprinciper. 
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Tabell 8.1 Identifierade metoder vid respektive vårdenhet 

Metoder 
identifierade vid 
vårdenheterna 

Mariebergs 
vårdcentral  

Sergel-
kliniken 

Vaggeryds 
vårdcentral 

Ortoped- och 
reumatologkliniken  

Ortopeden 
Hässleholm 

Röntgen 
Hässleholm  

Eliminera slöseri X  X  X X 

Utjämna 
produktionen  X    X 

Standardiseringar X X X X   

Ledtidsreduktion X    X X 

Kartlägga 
flöde/process X X X X X  

Identifiera 
begränsning       

PDSA-cykeln   X X   

Flytta aktivitet X  X   X 

Matcha kapacitet 
och efterfrågan  X X  X X 

Påverka 
efterfrågan  X     

Ändra systemet X  X  X X 

Patient-
engagemang     X X 

Göra rätt från 
början       

Patientcenter       

Patientfokuserade 
vårdkedjor       

Samverkan i egna 
verksamheten X X X X X X 

Samverkan utanför  
egna verksam-
heten 

  X X  Lite 

5P   X    

Mikrosystem   X    

Värdekompassen    X   
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8.2 Strategiskt förändringsarbete jämfört med operativt 
Vid flera landsting och regioner har det under de senaste åren startat en 
utvecklingsenhet med mer strategiskt inriktat arbete. Dessa enheter är 
olika utformade med varierande tyngdpunkt på deras arbete men kan 
ändå ses som ett strategiskt stöd vid vårdenheternas förändringsarbete.  

Utvecklingsenheterna arbetar på olika sätt. I Östergötland arbetar Vårdprocesscentrum 
operativt med att införa lösningar som gynnar hela regionen. De har även arbetat med 
Genombrott vilket speglar genomfört förändringsarbete på Mariebergs vårdcentral och 
det finns ett visst samband mellan det strategiska och operativa arbetet mellan dessa 
enheter. Sergelkliniken har däremot använt sig av andra förändringsmetoder som 
produktionsplanering. Sergelkliniken är en mindre privat klinik vilket kan vara en 
anledning till att det saknas ett samband till Vårdprocesscentrums strategiska arbete.  

Qulturum i Jönköping har inriktat sitt arbete mot att ta fram metoder och verktyg som är 
lämpliga att använda vid förändringsarbete och ger ett strategiskt stöd. De metoder och 
verktyg som Qulturum har arbetat fram finns tydligt med i förändringsarbetet som 
utförts av vårdenheterna i Jönköpings län. Vaggeryds vårdcentral och Ortoped- och 
reumatologklinken i Jönköping har flera likheter i deras förbättringsarbete. Båda 
vårdenheterna har arbetat processorienterat, tagit fram standardiserat arbetssätt och haft 
PDSA-cykeln som arbetsmetod i grunden. Målet med förändringsarbetet har för båda 
varit ökad tillgänglighet. Vårdenheterna har utgått från metoder som Qulturum har och 
sedan anpassat dem till sin egen verksamhet varför det finns en tydlig koppling mellan 
det strategiska och operativa förändringsarbetet. 

Utvecklingscentrum i Region Skåne har en liknande stödjande verksamhet som 
Qulturum i Jönköping. Det finns dock ingen tydlig koppling mellan 
Utvecklingscentrums arbete och det operativa förändringsarbete som utförts på 
ortopeden och röntgen i Hässleholm. Vårdenheterna har inte haft ett uttalat samarbete 
men det finns likheter i deras arbetssätt, som att flöden har studerats och patienten har 
inkluderats i sin egen vård i större utsträckning, vilket tyder på att klinikerna har 
inspirerats av varandra. Det är dock svårt att säga om detta beror på att klinikerna är 
närliggande eller om de har fått strategiskt stöd i deras förändringsarbete av 
Utvecklingscentrum. 

Hur utvecklingsenheterna arbetar är upp till varje landsting men det viktiga är att de 
finns och att de kan initiera förändringsarbete hos vårdenheterna och vara ett strategiskt 
stöd. Utvecklingsenheternas verksamhet är i de flesta fall relativt nystartad och det är 
främst på senare år som den har vuxit och befäst sin vikt. Därför finns det inte ett tydligt 
utvecklat strategiskt förändringsarbete på alla ställen och det blir ett glapp mellan det 
strategiska förändringsarbetet och det operativa. Det finns sällan en strategisk tanke 
bakom förändringsarbetet eller ett uttalat strategiskt arbetssätt. Detta hade kunnat vara 
ett bra stöd för vårdenheterna och ökat förutsättningarna för en hållbar utveckling.  
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8.3 Likheter och skillnader mellan vårdenheterna 
Genomförda fallstudier visar att det finns en rad likheter mellan de 
olika vårdenheterna trots att deras verksamheter skiljer sig åt samt att 
de ligger inom olika landsting. Nedan analyseras vilka likheter och 
skillnader det finns mellan studerade vårdenheter vad gäller 
förändringsarbete, mål, resultat och mätning samt framgångsfaktorer. 

8.3.1 Förändringsarbete 
Det går att se flera likheter i förändringsarbetet mellan samtliga enheter. Samtliga 
vårdenheter har börjat deras förändringsarbete med att göra en kartläggning av antingen 
flödet eller processerna. Något annat som vårdenheterna har gemensamt är att de har 
arbetat med att införa standardiserat arbetssätt eller arbetsförfarande. Många av dem har 
även börjat inkludera patienten till större del och låtit patienten få ökat ansvar för sin 
egen vård och därmed utnyttjat patienten som en resurs.   

Majoriteten av vårdenheterna har tittat på värdeskapande och icke värdeskapande tid. 
De har insett att t ex. administrativ tid, onödiga transporter och dubbelarbete ej skapar 
värde och bör elimineras. Vårdenheterna har även insett betydelsen av att rätt profession 
gör rätt saker och att det i flera fall går att delegera uppgifter från t ex. läkare till 
sjuksköterskor och på så sätt utnyttja en befintlig resurs i större utsträckning.  

Det som generellt saknas i arbetet är strukturerad planering med tydlig fokusering på 
behovet och inte på kapaciteten. Planeringen saknar samordning mellan de olika 
professionerna och det görs i de flesta fall ingen resursbalansering. Resurserna är oftast 
begränsade och saknaden av planering och resursbalansering gör att de tillgängliga 
resurser som finns inte utnyttjas. Flera vårdenheter saknar även ett helhetsperspektiv, 
speciellt utanför den egna enheten. Första steget är att få ett helhetsperspektiv inom den 
egna enheten för att inse vilken betydelse en aktivitet har för övriga enheten. Nästa 
viktiga steg är att se över vårdenhetsgränserna och förstå att även om vi på denna 
vårdenhet arbetar ikapp genom att tillsätta flera resurser skapar det stora problem för 
nästa vårdenhet, om inte även de har tillsatt extra resurser. Detta drabbar i slutändan 
patienten som får vänta mellan de olika vårdenheterna. 

De studerade vårdenheterna är utspridda i tre landsting och har olika verksamheter men 
har trots det likheter i deras förändringsarbete. Därför borde det vara möjligt att i större 
utsträckning dra nytta av varandras erfarenheter av förbättringsarbete. Att starta 
förändringsarbete kan vara svårt och därför är det viktigt att vårdenheterna kan hjälpa 
varandra. Det hör ihop med att ha ett större helhetsperspektiv. Alla vårdenheter har 
samma kund nämligen patienten och de har samma uppdrag att göra patienten nöjd. 
Vårdenheterna har oftast mycket begränsade resurser varför det inte är möjligt att hinna 
bedriva detta arbete. Det är här landstingen borta ta en större och mer övergripande roll 
för att stötta vårdenheterna och hjälpa till att sprida lyckat förändringsarbete.  

Slutligen skiljer sig bakgrunden till förändringsarbetet ofta även om vårdenheterna 
oftast strävar efter samma mål. Själva förändringsarbetet har stora likheter trots att 
vårdenheterna inte har utgått från samma förändringsprinciper. Detta eftersom 
förändringsprinciperna har stora likheter. Vårdenheterna har oftast inte använt en 
specifik förändringsprincip utan delar av metoder från de principer och verktyg som 
tagits upp i referensramen. Fallstudierna visar sammanfattningsvis att vårdenheternas 
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förändringsarbete inte skiljer sig särskilt mycket åt trots att de har olika verksamheter. 
Detta är något som i större utsträckning borde kunna utnyttjas för att skapa lyckat 
förändringsarbete på flera vårdenheter. 

8.3.2 Mål, resultat och mätning av framgångsrikt förändringsarbete 
Målen som vårdenheterna har satt upp har stora likheter. Flera har ökad tillgänglighet 
som främsta mål. Ytterligare mål är att ge högkvalitativ vård kostnadseffektivt, 
hushållning av resurser och nöjda patienter. Dessa mål har patienten i fokus samtidigt 
som verksamheten ska vara lönsam. Andra mål är att minska administrativ tid och att 
minska väntetider. Dessa är något mer konkreta och fokuserar på tiden. Slutligen finns 
även mål om att ha en bra arbetsmiljö och att ha en lärande organisation. Dessa mål är 
mer riktade mot medarbetarna och att dessa ska trivas och utvecklas.  

Målen är, trots varierande definition, relativt lika och de är framförallt övergripande. Få 
verksamheter har tagit fram mer detaljerade mål t ex. hur mycket väntetiderna ska 
minska under en viss tid. Övergripande mål är bra men det kan även vara bra att bryta 
ner dessa. Minskning av väntetider är ett övergripande mål. Genom att säga att 
väntetiderna ska minska med två veckor under tre månader blir målet mer detaljerat. 
Fördelen med detaljerade mål är att det är lättare att jämföra och mäta resultat samt att 
målen är lättare för medarbetare att ta till sig. 

I de genomförda fallstudierna har framgångsrikt resultat sett olika ut beroende på 
vårdenhet. Resultat som har uppnåtts är t ex. borttagning av väntelista, kortare och 
jämnare flöde, standardiserade arbetssätt, lönsamhet, kortare köer och bättre 
tillgänglighet. De flesta av dessa resultat är upplevda dvs. det finns relativt få siffror om 
uppnått resultat. Anledningen till det är att det ofta inte skedde någon mätning innan 
förändringsarbetet påbörjades. Det finns dock lite resultat i siffror. På Mariebergs 
vårdcentral lyckades de frigöra 38 procent sjukskötersketid genom att inför ApoDos i 
ökad utsträckning.  I Hässleholm lyckades Ortopediska kliniken gå från 32 till 44 
genomförda plastiker i veckan. Röntgenavdelningen kunde på bara ett år öka antalet 
undersökningar från 21 000 till 40 000 stycken och har även kortat väntetiderna från 
tidigare 28 veckor för vissa undersökningar till maximalt fyra veckor. Framgångsrikt 
resultat har haft olika betydelse beroende på de problem vårdenheten hade innan 
förändringsarbetet började och vad de hade för mål med förändringsarbetet. Oavsett 
problem och mål har mätning stor betydelse. Det är viktigt att kartlägga innan och 
verkligen mäta exempelvis kötider och tillgänglighet för att kunna se resultat. Positiva 
resultat kan vara små men har ändå betydelse för att t ex. motivera medarbetarna och 
visa dem att förändringsarbetet verkligen har betydelse. 

Samtliga vårdenheter använder mätning som ett verktyg för att kontrollera 
verksamheten. Vilka parametrar som mäts varierar. Patientenkäter och 
medarbetarenkäter utförs på majoriteten av vårdenheterna. Avvikelserapportering 
används också. Ytterligare mätningar som utförs är antal läkarbesök per läkare, 
ekonomisk utfall, antal infektioner och komplikationer samt tillgänglighet. Ortoped- och 
reumatologklinken använder som enda vårdenhet balanserat styrkort för att följa upp 
verksamheten. Vad som mäts och hur ofta skiljer sig mellan vårdenheterna. Detta beror 
på deras verksamhet. På en vårdcentral är antal läkarbesök per läkare en lämpligare 
variabel att mäta än antalet infektioner och komplikationer som en ortopedklinik 
använder. Det kan vara svårt att jämföra mätetal. Antal läkarbesök ger inte alltid en 
rättvis bild eftersom längden på läkarbesök kan variera. Likaså antal operationer, 
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komplexiteten på en operation varierar varför jämförelser är svårt att göra. Därför måste 
förutsättningarna alltid beaktas vid jämförelse av mätetal.  

Mätning används som verktyg men är inte alltid en naturlig del av verksamheten, 
framför allt inte vid förändringsarbete. Att kontinuerligt och regelbundet mäta lämpliga 
variabler är en viktig del i den dagliga verksamheten och en förutsättning för att bedriva 
förändringsarbete eftersom resultat annars inte kan påvisas. Mätning är ett sätt att 
klargöra fakta och är ett viktigt verktyg i samtliga förändringsprinciper.  

8.3.3 Framgångsfaktorer vid förändringsarbete 
Samtliga enheter tar upp flera framgångsfaktorer som anses avgörande för huruvida 
förbättringsarbete blir framgångsrikt eller inte och likheterna mellan 
framgångsfaktorerna är stora. De handlar främst om att få medarbetarna motiverade och 
att engagera många i förändringsarbetet. Det gäller att hitta incitament även om det 
finns lite marginaler. Sergelkliniken lyfte fram incitamentet genom att ha 
produktionsbaserad ersättning vilket dock inte är möjligt i den statliga vården. Att hitta 
incitamentsstrukturer är en utmaning som anses vara en betydande framgångsfaktor.  

Att motivera arbetarna ställer krav på bra ledarskap. Ledarskap ska skapa möjligheter 
och samtidigt visa vägen vilket även Thor (2002) poängterar (kap. 4.3.2). Det är dock 
inte en ledares uppgift att säga till medarbetarna vad de ska göra. En ledare har i hälso- 
och sjukvården en svår uppgift. Nästan varje dag står det i media något negativt om 
vården som är en av Sveriges största arbetsgivare. Att gå till ett ständigt kritiserat arbete 
dagligen är inte en lätt uppgift och det är inte en bra grund för motiverade arbetare. I 
denna situation spelar chefen en otroligt viktig roll för att vända den negativiteten till att 
verkligen inspirera till förändringsarbete. Samtidigt är det viktigt att denna ledare har 
fullt stöd från ledningen. Har inte ledaren tillräckligt med auktoritet är det svårt att få 
förtroende från medarbetarna. En bra ledare med ledningens stöd är således en viktig 
framgångsfaktor vilket även Kim et al. (2006) uppmärksammade som en viktig faktor 
(kap. 4.2.2).  

Att ha ett standardiserat arbetssätt har av intervjuade setts som en framgångsfaktor. Ett 
standardiserat arbetssätt säkerställer kvaliteten då arbetet utförs till det bästa kända 
sättet. Ett standardiserat arbetssätt betyder dock inte att arbetet alltid ska ske på det 
sättet utan det ska givetvis utvecklas då nya väl fungerande metoder kommit fram. 
Samtidigt måste metoden anpassas efter patienten. Om patienten uppvisar avvikande 
symptom måste avvikelser från det standardiserade arbetssättet ske. En metod eller 
tillvägagångssätt kan dessutom hela tiden förbättras och då är det viktigt att uppdatera 
det standardiserade arbetssättet så att alla jobbar enligt bästa sätt. Att ha ett 
standardiserat arbetssätt är dock inte en direkt framgångsfaktor för ett lyckat 
förändringsarbete utan snarare en metod inom flera principer som fungerar bra på 
sjukvården och är därför lämplig att använda vid förändringsarbete. 

Ytterligare en framgångsfaktor anses vara att inte fastna i en metod vid 
förändringsarbetet. Metoden är ett sätt att arbeta och för att använda den korrekt behövs 
en viss kunskap om metoden och dess verktyg för att utnyttja den på bästa sätt. När en 
lösning har arbetats fram anser flera intervjuade att den bör testas i liten skala. Efter att 
lösningen testas analyseras resultatet för att se om ytterligare förbättringar i lösningen 
bör göras eller om den är redo att användas. Att pröva i liten skala anses vara en viktig 
framgångsfaktor. Metoden PDSA-cykeln är ett exempel på detta. Där testas en lösning i 
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liten skala innan den studeras, analyseras och därefter förbättras ytterligare innan den 
testas på nytt. Att metoden används av flera vårdenheter visar även att den är ett bra 
verktyg. 

Andra nämnda framgångsfaktorer är att förändringsarbetet initieras av medarbetarna, 
vilket även Ballé (2007) tog upp som en förutsättning för lyckat förändringsarbete (kap. 
4.2.2), samt att en motiverande dialog förs med patienten. I samband med nämnda 
framgångsfaktorer tog de intervjuade upp flera svårigheter med förändringsarbete. Att 
lyckas driva förändringsarbete på lång sikt och att inte fastna i projekt utan få 
kontinuerligt förändringsarbete är några av dessa svårigheter. 

Flera olika vårdenheter redogör för liknande svårigheter vid förändringsarbete. Starka 
professioner nämns som en svårighet då de oftast motsätter sig förändringsarbete. 
Speciellt svårt är det att få med den äldre läkargruppen. Hälso- och sjukvårdens 
organisation nämns även ofta som ett problem. Dess storlek, att den är hierarkisk och 
organiserad i stuprör skapar stora svårigheter vid förbättringsarbete. Organisationen 
skapar barriärer för att få ett helhetsperspektiv och för att undvika suboptimering.  

Det kan vara svårt att få medarbetarna att inse problemen. Det finns ett behov av att på 
ett tydligare sätt visualisera problemen. Förändringsarbete har större möjlighet att 
lyckas om insikt för problemen har skapats bland medarbetarna. Detta kan göras genom 
enkla jämförelser och statistik, att visa medarbetarna hur kliniken verkligen ligger till på 
ett lättillgängligt sätt. 

Slutligen är det svårt att skapa en stabil och hållbar utveckling. Efter att ha genomfört en 
förändring har förändringsarbetet på flera ställen avtagit efter en period och t ex. har 
köerna återigen ökat. Det finns oftast en drivande person vid förändringsarbetet och 
försvinner denna från verksamheten finns det en risk att förändringsarbetet avstannar. 
Det är därför av största vikt att engagera många medarbetare och hela tiden följa upp 
arbetet för att skapa en kontinuitet och hållbar utveckling. Likaså är det viktigt att inte 
enbart tänka i projekt då dessa har en början och ett slut utan att redan få början tänka 
mer långsiktigt vid uppstartande av förbättringsarbete. 

8.4  Övriga lämpliga förändringsprinciper  
Litteraturstudien och fallstudierna tar upp ett flertal 
förändringsprinciper och metoder. Alla dessa återfinns dock inte i båda 
studierna men kan trots det vara lämpliga att använda.  

Vid fallstudierna har metoder från de flesta förändringsprinciper 
använts men även andra metoder har påträffats. Värdekompassen och 

mikrosystemet är två metoder som framkommit under fallstudierna men de saknar 
motsvarighet i teorin. 5P är ytterligare en metod som saknar motsvarighet i 
litteraturstudien. Metoderna har varit lämpliga vid just dessa vårdenheters 
förändringsarbete. Huruvida metoderna är framgångsrika även för andra vårdenheter är 
svårt att avgöra då djupare kunskap om dessa saknas. De är direkt anpassade på hälso- 
och sjukvård och har arbetats fram för att användas inom detta område vilket talar för 
dem. 

Alla förändringsprinciper från litteraturstudien har använts till viss del dock har inte allt 
inom principen tagits upp. Principerna är otroligt breda och innebär i vissa fall en hel 
filosofi. Dessa principer kan användas i sin helhet, det finns exempel från artiklar 
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utanför Sverige, men som vid alla logistikproblem måste principer situationsanpassas. 
Förutsättningar och problem bör tydliggöras för att därefter kunna anpassa principer, 
eller ta delar ur olika, för att få fram ett bra arbetssätt. Det är upp till vårdenheterna hur 
problemen ska lösas men det är viktigt att ge dem hjälp och stöd då det inte är 
förändringsarbete och lämpliga principer som är deras huvudkompetens. Det handlar 
om att använda resurser på rätt sätt. Vårdenheterna har använt flera metoder i deras 
förbättringsarbete med det finns några metoder identifierade i litteraturstudien som inte 
har påträffats under fallstudierna samt en del metoder som använts väldigt lite. 

En del förändringsarbete går att koppla till TOC eller flaskhalsteori dock verkar den inte 
användas medvetet. Att aktivt arbeta med att först identifiera systemets flaskhalsar för 
att därefter försöka åtgärda dessa kan tyckas vara en lämplig teori för sjukvården. Den 
handlar om att inse systemets begräsningar och hela tiden sätta in resurser direkt vid 
flaskhalsar då hela systemet drabbas om dessa inte fungerar som de ska. Att samtidigt 
ha ett helhetsperspektiv och se till hela vårdkedjan som principen Supply chain 
management tar upp kan vara en lösning. Flaskhalsar kanske inte bara syns inom den 
egna vårdenheten utan kan uppstå vid gränsövergångar. Finns förståelse för hela 
systemet och var flaskhalsarna finns är det lättare att sätta in resurser som inte bara 
hjälper en enhet utan hela systemet och i slutändan främst patienten. 

I fallstudierna finns vissa kopplingar till samverkande vårdnätverk dock används detta 
ganska lite. Ytterligare alternativ är att ha patientcenter där kompetens är samlat kring 
specifika sjukdomar eller patientfokuserade vårdkedjor. Dessa är samtliga metoder inom 
Patienten i fokus. Fallstudierna tar upp att vårdenheterna arbetar mer med att ha 
patienten i fokus. Ibland förefaller det dock vara mer ett synsätt istället för en princip att 
arbeta efter. Dessa tre produktionslogiska flöden skulle kunna vara användbara 
principer för att verkligen arbeta för ett ökat patientfokus. Ökat patientfokus kräver 
precis som vid identifiering av begränsningar ett helhetsperspektiv och att se till hela 
vårdkedjan som principen Supply chain management tar upp. Denna helhetssyn saknas 
på många ställen men där enheter har samverkat har positivt resultat getts. En bättre 
helhetssyn med patienten i fokus behövs enligt flera fallstudier trots att det saknas idag. 
Supply chain management och Patienten i fokus tar upp detta och båda har därför stor 
potential som framgångsrika förändringsprinciper. 

Inom Lean production och processorientering talar man om eliminering av defekter eller 
”error profing” och TBC tar upp betydelsen att göra rätt från början. Att göra rätt från 
början och undvika att göra fel sparar inte bara tid och resurser utan gynnar främst 
patienten. Sjukvården är givetvis en otroligt komplex bransch och det finns få 
standardiserade behandlingsmetoder eftersom varje patient trots samma diagnos kan 
behöva olika behandlingar. Metoden kan tyckas vara extra lämplig inom hälso- och 
sjukvården där betydelsen av att göra rätt är större än i en annan bransch. Dess 
komplexitet vid anpassning kan göra den svåranvänd men den är väl värd att ha i 
åtanke. 

Samtliga vårdenheter planerar sina resurser men med varierande effektivitet och 
samordning. Få vårdenheter har en verksamhetsplanering och balansering av resurser 
förekommer sällan. Att aktivt påverka efterfrågan är exempelvis en del i planering som 
inte återfinns i fallstudierna. Planering är en viktig del i en fungerande verksamhet. 
Därför borde det finnas ett ökat produktionstänk. Detta gäller planering av scheman 
men även planering kring t ex. dyra maskiner. En dyr röntgenmaskin som t ex. en CT 
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bör under inga omständigheter vara stillastående. Inom industrin skulle denna beläggas 
till närmast nittio procent då varje tid den står still kostar pengar. Patienterna är inte 
produkter men det går i stor utsträckning att använda liknande grundläggande metoder. 
Att planera efter behov istället för resurser är grundläggande i samtliga verksamheter 
samt att hela tiden balansera tillgång och efterfrågan. I vilken bransch om inte 
sjukvården är det viktigt att planera efter produkten i detta fall patienten och inte efter 
behoven hos medarbetarna? För att lyfta fram ett exempel: Hur skulle de flesta reagera 
om de handlar mat en fredag och kön till kassan är ofantligt lång eftersom de flesta 
kassörskorna ville ha fredagen ledig? Det är inte hållbart och handlaren skulle förlora 
kunder eftersom ingen väljer att handla där halva fredagskvällen går åt att stå i kö. I 
sjukvården finns inte den konkurrensen men tanken om frustrationen hos kunden är 
ändå ganska talande. Att själv som medarbetare ha möjligheten att bestämma över sitt 
schema kan ses som ett incitament för ibland svåra arbetsförhållanden men det är ändå 
viktigt att tänka på vem det drabbar. Patienten är kunden och kunden bör alltid vara i 
fokus, i sjukvården likaväl som i alla branscher. 
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9 Slutsatser 
Utifrån analysen dras slutsatser om vilka logistiska förändringsprinciper som är 
framgångsrika inom hälso- och sjukvården. I kapitlet tas även studiens trovärdighet upp 
beroende på gjorda avgränsningar och hur resultatet kan generaliseras till att gälla för 
hela hälso- och sjukvården. Slutligen poängteras studiens betydelse, för 
forskningsprojektet men även för hälso- och sjukvården i övrigt. 
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9.1 Framgångsrika förändringsprinciper i hälso- och 
sjukvården 

Studien har visat att det finns ett antal logistiska förändringsprinciper som är 
framgångsrika i hälso- och sjukvården. Litteraturstudien resulterade i följande logistiska 
förändringsprinciper och verktyg som anses vara framgångsrika i hälso- och sjukvården; 
Lean production, processorientering, flödesorientering, Time-based competition, Theory 
of Constraints, Supply chain management, Planering, Mål och mätmetoder, Patienten i 
fokus, Genombrott och Advances access. De tre senare är förändringsprinciper som 
enbart finns i hälso- och sjukvården och inte i industrin. Många av principerna har 
likheter och berör samma områden. Metoder de använder sig av skiljer sig något men 
flera återkommer i olika principer. Vanligt förekommande metoder är eliminering av 
slöseri, standardiseringar, ledtidsreduktion, kartläggning av flöde/process, flytta 
aktivitet, matcha kapacitet och efterfrågan, påverka efterfrågan samt att göra rätt från 
början.  

Fallstudierna visade att endast en vårdenhet medvetet använde en specifik 
förändringsprincip i deras förändringsarbete nämligen processorientering. I övrigt 
använde vårdenheterna flera olika metoder som kan härledas till samtliga 
förändringsprinciper.  Fyra metoder utmärker sig från de övriga då de har använts i stor 
utsträckning vid flera vårdenheter. Dessa är; eliminera slöseri, standardiseringar, 
kartlägga flöde/process och samverkan inom enheten. Andra metoder som också 
förekommit men inte i lika stor utsträckning är; ledtidsreduktion, PDSA- cykeln, flytta 
aktivitet, matcha kapacitet och efterfrågan samt ändra systemet. Flera av dessa metoder 
kan identifieras i processorientering. Metoderna kan även härledas till Lean production 
och Genombrott.  

Det kan konstateras att det generellt sett finns ett glapp mellan det strategiska och det 
operativa arbetet i de fall som har studerats. På den operativa nivån saknas medvetenhet 
om vilken metod eller princip som arbetas efter. Vid ett större samarbete mellan 
utvecklingsenheten och vårdenheterna skulle de olika vårdenheterna kunna dra större 
nytta av varandras förbättringsarbete, något som inte görs idag. Vid större stöd från 
utvecklingsenheten hos vårdenheten skulle även förutsättningarna för en hållbar 
utveckling öka. 

Det har visat sig finnas flera framgångsfaktorer för ett framgångsrikt förändringsarbete. 
Motiverade medarbetare är en av dessa och vikten av att ha incitament för att delta i 
förändringsarbetet. En annan ofta nämnd framgångsfaktor är ledarskap. Hälso- och 
sjukvården är i behov av inspirerande ledare som inger förtroende och har auktoritet. 
Flera vårdenheter bedömer också mätning som en viktig del av förändringsarbete vilket 
även teorin styrker. Kontinuerlig mätning av flera olika parametrar gör det möjligt att 
följa vårdenhetens utveckling och resultat. Slutligen är det viktigt att inte fastna i en 
specifik metod eller princip utan bara använda dessa som verktyg. Nämnda 
framgångsfaktorer hade en viktig roll i förändringsarbetet vid de studerade 
vårdenheterna och framförallt hade de betydelse för att få en bestående lösning vilket är 
det förändringsarbetet främst strävar efter.  

Litteraturstudien och fallstudierna tar upp ett flertal metoder. Alla dessa återfinns dock 
inte i båda studierna men kan trots det vara lämpliga att använda. Förutom dessa finns 
det även några som förekommer men i väldigt liten utsträckning. Identifiering och 
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eliminering av begränsning, göra rätt från början, patientcenter och patientfokuserade 
vårdkedjor är metoder som litteraturstudien lyft fram men som inte förekommit vid 
fallstudierna. Påverkan av efterfrågan och samverkan utanför enheten förekom i väldigt 
liten utsträckning. I fallstudierna förekom däremot 5P, mikrosystem och 
värdekompassen som saknar motsvarighet i litteraturstudien.  

Flera av metoderna som förekom i litteraturstudien men i mindre utsträckning i 
fallstudierna kan härledas till förändringsprinciperna planering, Supply chain 
management och Patienten i fokus. Produktionsplanering arbetar endast ett fåtal 
vårdenheter med. Dessa har dock fått kortare köer och väntetider och ett jämnare flöde 
med mindre variationer. Litteraturstudien förstärker att produktionsplanering av 
verksamheten kan ge stora förbättringar. Ett helhetsperspektiv med patienten i fokus 
saknas på flera ställen. Alla de studerade vårdenheterna har insett betydelsen av 
helhetsperspektiv och stävar efter att ha patienten i fokus men det framkommer inte 
tydligt i deras förändringsarbete. Planering, Supply chain management och Patienten i 
fokus kan därför vara lämpliga förändringsprinciper att använda.  

De metoder som utmärkt sig i både litteraturstudien och fallstudierna och därför kan 
sägas vara framgångsrika inom hälso- och sjukvården är; eliminera slöseri, 
standardiseringar, kartlägga flöde/process och samverkan inom den egna enheten. De 
förändringsprinciper som anses vara framgångsrika är Lean production, 
processorientering och Genombrott. Viktigt att poängtera är att dessa principer måste 
anpassas till den specifika situationen och vårdenheten. 

9.2 Studiens trovärdighet 
Studien består av två delar, en teoretisk och en praktisk, för att ta fram framgångsrika 
logistiska förändringsprinciper. Litteraturstudien tar upp samtliga förändringsprinciper 
som har påträffats där exempel på användande inom hälso- och sjukvården även funnits. 
Studien har logistikfokus varför sökningar i första hand har utförts via logistiska 
förändringsprinciper för att därefter hitta exempel på anpassningar på hälso- och 
sjukvården. Ett medicinskt fokus genom att först söka i medicinska databaser för att 
därefter hitta motsvarigheter i industrin skulle kunna ge studien en annan vinkling. 

Vid fallstudierna görs en rad avgränsningar. Antal studerade vårdenheter är begränsat 
till sex stycken. Endast vårdenheter med planerad vård och en specifik vårdepisod 
studeras. Slutligen är antalet intervjuade per vårdenhet i de flesta fall endast en. Dessa 
avgränsningar kan ha påverkan på fallstudiernas resultat. Litteraturstudien är en grund 
som tillsammans med fallstudierna besvarar syftet. Endast tydliga liknelser mellan 
litteraturstudie och fallstudier betonas medan övriga resultat diskuteras.  

De studerade vårdenheterna har en bredd både vad gäller verksamhet, storlek och 
lokalisering. Detta gör att de liknelser som kan urskiljas stärks om de även finns med i 
litteraturstudien. Bredden vad gäller vårdenheterna och litteraturstudiens grund gör att 
de likheter som tas fram kan sägas gälla för hela hälso- och sjukvården i Sverige. 
Studerade vårdenheter med planerad vård och specifik vårdepisod uppvisar tydliga 
likheter i deras förändringsarbete trots skillnader vad gäller verksamhet, storlek och 
lokalisering. Därför anses framtagna förändringsprinciper vara framgångsrika och 
tillämpbara på vårdenheter med de egenskaperna i svensk hälso- och sjukvård.  
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9.3 Studiens betydelse 
Studien har betydelse både för forskningsprojektet Innovation Implementation System 
for Better Health och för hälso- och sjukvården i övrigt.  

För forskningsprojektet utgör studien en grund eftersom den kartlägger lämpliga 
förbättringsteorier för hälso- och sjukvården. Studien visar även hur ett antal 
vårdenheter arbetar med förändringsarbete och belyser framgångsfaktorer och 
svårigheter. Detta ger en bakgrund inför de förändringsstudier som kommer att 
genomföras på ett antal kliniker inom forskningsprojektet. 

För hälso- och sjukvården i övrigt ger studien idéer på förändringsmetoder och viktiga 
faktorer att tänka på inför ett förändringsarbete. Den kan även ge motivation genom att 
den visar framgångsrika exempel där förändringsarbete har gett stora resultat. Studien 
visar också att teorier och metoder som är utvecklade inom industrin i stor utsträckning 
är tillämpbara i andra branscher som i detta fall hälso- och sjukvården. 
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Bilaga 2 – Systemkarta ortoped- och reumatologkliniken, 
Länssjukhuset Ryhov 
Bilden på nästa sida visar hur ortoped- och reumatologkliniken är uppdelad i processer. 
De processer markerade med röd färg är de som anses vara strategiskt viktiga.  
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