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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet har utförts på Danderyds sjukhus, ett akutsjukhus i norra Stockholm med uppdrag 

att erbjuda sjukvård till drygt 440 000 invånare, och närmare bestämt på hjärtsektionen inom 

akutmottagningen (hjärtakuten).  

Med utgångspunkt i nya interna målsättningar samt de statligt satta målen, att 80 % av patienterna 

ska färdigbehandlas inom 4 timmar på akutmottagningar från år 2009, påbörjades ett 

förändringsarbete på Danderyds sjukhus akutmottagning. Detta förändringsarbete mynnade ut i ett 

nytt flöde och arbetssätt, benämnt Lean, på akutmottagningen och implementerades i början av 

2009. Efter att ha använt det nya arbetssättet i ett år finns behov att utvärdera förändringen och 

utveckla förändringsarbetet. Syftet med examensarbetet fastställdes därför till att kartlägga de 

förändringar som gjorts på hjärtakuten och vilken effekt som förändringarna gett. Detta för att kunna 

föreslå fortsatt arbete med att förbättra flödet genom hjärtakuten. 

Med hjälp av observationer och intervjuer kartlades patientflödet genom hjärtakuten före och efter 

förändringen. En viktig del var är också att beskriva arbetet med förändringen, alltså hur 

förändringen togs fram och genomfördes. För att kunna bedöma vilken effekt som förändringarna 

gett och dessutom föreslå fortsatt arbete med att förbättra flödet genom hjärtakuten utarbetades en 

teoretisk referensram. Denna består av två huvudsakliga delar, vilka främst stödjer varsin del i 

analysen. Den ena inkluderar teorier om Lean production, Process- och funktionsorientering, Supply 

chain management och koordinering. Jämförelser mellan kartläggningen och dessa teoribildningar 

gav en förståelse för vilka beståndsdelar som hjärtakutens förändring och förändringsarbete bestod 

av samt vilken effekt som förändringarna gett, där effekten främst bestod av kortare behandlingstid 

för patienterna under år 2009. Den andra teoridelen inbegriper en studie av förändringar som utförts 

på andra akutmottagningar och vilka resultat dessa gett. Likheter och skillnader gentemot 

förändringen på hjärtakuten har därefter identifierats. Dessa delar i analysen ger upphov till konkreta 

förbättringsförslag samtidigt som intressanta områden identifierades för den sista delen i analysen. 

Denna del är mer praktiskt lagd och består främst av en kvantitativ analys av flödet och arbetet på 

hjärtakuten.     

Med hjälp av både den teoribaserade och den praktiska analysen identifierades ett antal 

förbättringsförslag gällande både det fortsatta förändringsarbetet och den dagliga verksamheten.  

I det fortsatta förändringsarbetet identifierades ett behov av att öka koordineringen och samarbetet 

med röntgen och laboratoriet (dit blodprover med mera skickas). Hjärtakuten rekommenderas även 

att arbeta efter de grundläggande principer som finns inom teoribildningen Lean Production för att 

uppnå sin strävan om ett arbetssätt som är just Lean. För att åstadkomma en jämnare 

arbetsbelastning för personalen, rekommenderas att schemaläggningen för främst sjuksköterskor 

och undersköterskor, men även för läkare, granskas och nya metoder för att bedöma 

arbetsbelastningen eventuellt inkorporeras.  

I det dagliga arbetet ges förslag om att patienterna anvisas till läkare vars kompetens-

/erfarenhetsnivå är lämplig för komplexiteten i patientens sjukdomsbild. Att utöka antalet mätningar 

som används på hjärtakuten med några specifika mätetal förordas även det.   



 

 
 

ABSTRACT 

This master thesis has been conducted at the heart section of the emergency department at 

Danderyd hospital, an emergency hospital situated in the northern region of Stockholm city that 

gives medical care to 440 000 citizens.  

In 2009 the emergency department at Danderyd hospital launched a project aiming at improving the 

patient flow and work methods. This was a response to new in-house objectives and public directives 

that at least 80 percent of the patients visiting the emergency department should be treated within 

four hours. A new patient flow and work methodology, called Lean, was developed and implemented 

in the beginning of 2009. After one year of using the new work methodology and patient flow, there 

is need to evaluate and develop it further. The aim of this master thesis is thereby defined as 

mapping the changes that have been done at the heart section and evaluate what effects the 

changes have implied. Thereafter, actions to continue improving the patient flow and work methods 

at the heart section will be proposed. 

Using observations and interviews the patient flow through the heart section was mapped before 

and after the improvement project. An important part was also to describe how the improvement 

project was carried out. A theoretical framework was constructed aiming at evaluating what effects 

the changes have implied and thereafter, propose actions to continue improving the patient flow 

(according to the aim of the study). The theoretical framework mainly consists of two parts which 

mostly support each part of the analysis. The first part of the framework includes theories about 

Lean Production, process- and functional orientation, Supply Chain Management and coordination 

theory. Comparisons between the mapped patient flow and these theories gave an understanding 

for which components the changes in patient flow consists of besides what effect the changes have 

brought. The key effect was decreased treatment times during year 2009. The second part of the 

framework incorporates a study about improvement projects taken part in other emergency 

departments and results obtained in these. Similarities and differences in comparison to the 

improvement project at the heart section could thereafter be identified.  

These two parts of the analysis created explicit improvement proposals, and at the same time they 

discovered areas of interest for the last part of the analysis. This part is more practical and mainly 

consists of a quantitative analysis of the patient flow and work methods.  

From both the theory based and practical analysis a number of improvement proposals were 

identified concerning both the continuing improvement project and daily activities.   

In the continuing improvement project a need for increased coordination and cooperation with the 

laboratory and X-ray departments was acknowledged. The heart section is also suggested to work 

according to the five principles of Lean Production to become “Leaner”.  To achieve a more even 

workload, the scheduling of nurses and doctors should be reassessed and new methods conferred.  

Among the daily activities, proposals include that patients should be assigned a doctor with suitable 

experience. The number of measurements that is being used at the heart section should be increased 

with a few specific measurements.  



 

 
 

LÄSHÄNVISNINGAR 

Nedan har en förteckning över rapportens kapitel och dess innehåll sammanställts. Med hjälp av den 

följande texten kan därmed varje läsare få inblick i vilka kapitel som är mest intressanta ur deras 

perspektiv.  

KAPITEL 1. INLEDNING 

Redogörelse för bakgrunden och syftet till denna studie. Tar även upp avgränsningar som har gjorts 

för att examensarbetet ska få en lämplig omfattning. Kapitlet är av intresse för de flesta läsare då det 

ger en inblick i vad som kan förväntas av studien.    

KAPITEL 2. DANDERYDS SJUKHUS 

Det andra kapitlet innehåller en allmän beskrivning av Danderyds sjukhus; dess verksamhet, 

organisation och mål. En person utan kunskap om sjukhusets verksamhet rekommenderas att läsa 

även detta kapitel.   

KAPITEL 3. UPPGIFTSPRECISERING 

I uppgiftspreciseringen begränsas uppgiftens omfattning mer specifikt och ett antal frågeställningar 

tas fram, vilka kommer besvaras i de efterföljande kapitlen. Kapitlet rekommenderas för läsare som 

vill skapa sig en mer specifik uppfattning om vad som studeras, och varför.  

KAPITEL 4. METOD 

Hur studien har utförts beskrivs i detta kapitel. Bland annat redogörs för hur information har samlats 

in och hur arbetsgången har sett ut. En läsare som ska utföra en liknande undersökning kan ha god 

nytta av att studera detta kapitel. 

KAPITEL 5. REFERENSRAM 

Referensramen tar upp teorier kring förändringsarbete samt verktyg som använts i arbetet. För den 

akademiskt intresserade och läsare med intresse av att öka sin kunskap om förändringsarbete.   

KAPITEL 6. FÖRÄNDRINGSARBETET PÅ DANDERYDS HJÄRTAKUT 

Kartlägger det förändringsarbete som bedrivits på Danderyds akutmottagning, och närmre bestämt 

på den del av akutmottagningen som tar hand om patienter med hjärtproblem. Kapitlet består 

främst i en beskrivning av hur arbetssättet och patientflödet såg ut före och efter förändringsarbetet, 

samt en redogörelse för hur förändringen genomfördes. Intressant kapitel att läsa om intresse finns 

för hur arbetet bedrivs inom en akutmottagning.  

KAPITEL 7. ANALYS 

Teorier från kapitel 5 jämförs med information från kapitel 6. Analysen utförs för att kunna svara på 

syftet som framlades i kapitel 1. Kapitlet är av intresse för de läsare som vill veta hur studiens syfte 

besvarades.    



 

 
 

KAPITEL 8. SLUTSATSER 

I kapitlet sammanfattas resultaten från analysen. Kapitlet rekommenderas för läsare som snabbt vill 

ta till sig studiens resultat. 

KAPITEL 9. REFLEKTIONER 

Studien avslutas med några intryck och reflektioner som ansamlats under arbetets gång.  
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte och avgränsningar.  

1.1 BAKGRUND 

Danderyds sjukhus AB (Danderyds sjukhus) är ett akutsjukhus i Danderyd, norra Stockholm, med 

uppdrag att erbjuda sjukvård till drygt 440 000 invånare i Stockholmsområdet. Sjukhuset använder 

ett processorienterat arbetssätt, som spänner över klinik- och verksamhetsgränser. (Danderyds 

Sjukhus, 2009a) 

Med ambition att minska behandlingstiden för patienter på akutmottagningar runt om i landet 

upprättade staten målet att 80 % av patienterna ska färdigbehandlas inom 4 timmar på 

akutmottagningar, gällande från år 2009. För att öka drivkraften till förbättring sammankopplade 

Stockholms läns landsting ekonomiska incitament till dessa mål. Utöver detta startade den nytillträde 

VD:n upp ett stort verksamhetsutvecklingsprojekt i början av år 2008 med målsättningen att 

Danderyds sjukhus skulle vara köfritt år 2010 och ett topprankat sjukhus år 2011.    

Med dessa nya målsättningar som utgångspunkt startade Danderyds sjukhus upp ett projekt under 

hösten år 2008 med målet att effektivisera flödet genom akutmottagningen så att minst 80 % av 

patienterna kunde färdigbehandlas inom 4 timmar under år 2009.  

Ett nytt arbetssätt implementerades i omgångar på akutmottagningens sex sektioner under 2009. 

Först ut var hjärtsektionen (hjärtakuten) som i januari började använda det nya arbetssättet, som 

utgick ifrån att patienterna i ett tidigare skede skulle få träffa en erfaren läkare. Arbetssättet visade 

sig framgångsrikt varför det fortfarande används. Efter att arbetssättet på hjärtakuten nu har brukats 

under drygt ett år finns det möjlighet att utvärdera vilka effekter som förändringarna medfört och 

hur arbetet med att förbättra flödet på hjärtakuten kan fortsätta för att uppnå målen för 2010 och 

2011.  

1.2 SYFTE 

Syftet med studien är att kartlägga de förändringar som gjorts på hjärtakuten och vilken effekt som 

förändringarna gett. Detta för att kunna föreslå fortsatt arbete med att förbättra flödet genom 

hjärtakuten. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Akutmottagningen på Danderyds sjukhus är uppdelad efter sex sektioner: kirurg, gyn, urolog, hjärt, 

medicin och ortoped. Detta examensarbete kommer på grund av flera anledningar dock endast att 

studera hjärtakuten. Dels är hjärtakuten den sektionen som har arbetat enligt det nya arbetssättet 

under längst tid vilket ger ett bättre underlag för att undersöka effekten av förändringen. Dels 

arbetar de andra sektionerna i dagsläget på samma sätt vilket medför att det finns god potential att 

resultatet av studien kan generaliseras till de andra sektionerna på akutmottagningen.  
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2. DANDERYDS SJUKHUS 

I detta kapitel ges en beskrivning av Danderyds sjukhus som inleds med allmän information, följt av 

organisationsstrukturen och de målsättningar som sjukhuset har.  

2.1 ALLMÄNT OM DANDERYDS SJUKHUS 

Danderyds sjukhus är ett akutsjukhus där specialistvården i huvudsaklig är inriktad på internmedicin, 

kardiologi, ortopedi, obstetrik, gynekologi och kirurgi. Sjukhuset ligger i Danderyd, norra Stockholm, 

och har som uppdrag att erbjuda sjukvård till drygt 440 000 invånare. (Danderyds Sjukhus, 2009a) 

Danderyds sjukhus drivs i bolagsform och är ett helägt landstingsbolag. (Danderyds Sjukhus, 2009b)  

Danderyds sjukhus använder ett processorienterat arbetssätt, som spänner över traditionella klinik- 

och verksamhetsgränser, där patientens behov ligger till grund för diagnostik, vård och behandling. 

(Danderyds Sjukhus, 2009a) 

2.1.1 DANDERYDS SJUKHUS I SIFFROR 

Från 2008 års siffror har Danderyds sjukhus (Danderyds Sjukhus, 2009a): 

 488 vårdplatser  

 3 300 anställda (varav bland annat 1 200 sjuksköterskor, 800 undersköterskor och 500 läkare)  

 243 000 läkarbesök varav 75 600 akuta  

 69 700 besök på akutmottagningen varav 22 900 inläggningar  

 2,5 miljarder kronor i omsättning  
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2.1.2 ORGANISATION 

Organisationen inom Danderyds sjukhus kan ses i Figur 1 nedan. 

 

FIGUR 1. ORGANISATION DANDERYDS SJUKHUS (DANDERYDS SJUKHUS, 2009C) 

Organisationen kan översiktligt sägas vara ganska traditionell. Under Verkställande direktör (VD) står 

sjukhusledningens stab samt de administrativa avdelningarna Ekonomi; Personal och 

Sjukhusgemensam service (se Figur 1). Varje verksamhetsområde (längst ned i Figur 1) består av ett 

antal avdelningar som bedriver vård för olika patientgrupper.   

VD leder arbetet inom sjukhusledningen, en struktur som inte syns i Figur 1. Sjukhusledningen består 

av: VD; Chefläkare; Ekonomidirektör; Marknads- och kommunikationsdirektör; Personaldirektör; 

Försörjningschef samt alla Verksamhetsområdeschefer (Danderyds Sjukhus, 2009d).  

Forskning bedrivs sedan 1993 tillsammans med Karolinska Institutet och fokus ligger på klinisk 

forskning. (Danderyds Sjukhus, 2009e) 

2.1.3 VERKSAMHETSIDÉ, VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 

Danderyds sjukhus verksamhetsidé är följande:  

“Vi bedriver specialistsjukvård, klinisk utbildning och patientnära forskning för dagens och 

morgondagens patienter. Genom ständig utveckling når vi utmärkta resultat.” (Danderyds Sjukhus, 

2009f) 



 

4 
 

 Danderyds sjukhus vision är:  

”Norra Stockholms akutsjukhus - vänligt och proffsigt, smidigt och säkert.” (Danderyds Sjukhus, 

2009f) 

De övergripande mål som Danderyds sjukhus ständigt strävar mot kan gestaltas av de fyra 

perspektiven (Danderyds Sjukhus, 2009g): 

 Patient- och kundperspektivet – Bemöta sjukhusets patienter på ett vänligt och proffsigt sätt 

och samtidigt erbjuda högkvalitativ sjukvård baserad på patienternas medicinska behov. 

Även studerande och övriga kunder skall få ett gott utbyte av relationen till sjukhuset.   

 Medarbetarperspektivet – Att sjukhuset ska attrahera, utveckla och behålla kunniga 

medarbetare samtidigt som allas kompetens nyttjas för att ge en god och rättvis vård med 

kvalitet och omtanke. 

 Processperspektivet – Leda utvecklingen av processorienterad sjukvård med smidiga och 

säkra processer som levererar hög kvalitet till interna och externa kunder. Att även utöva 

högkvalitativ patientnära klinisk forskning och utbildning. Vara ledande i att systematiskt 

arbeta med målsättning, uppföljning och kontinuerliga förbättringar inom samtliga områden. 

 Ekonomiperspektivet – Genom intäkts- och kostnadsmedvetenhet vid alla beslut uppnå en 

konkurrenskraftig verksamhet. 
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3. UPPGIFTSPRECISERING 

I detta kapitel ska uppgiften tydliggöras genom att uppgiften bryts ned i olika delfrågor samt genom 

att identifiera vilket system som ska studeras. Genom att klargöra uppgiftens delar så ökar även 

möjligheten att undersökningen uppnår ett tillfredställande resultat. 

3.1 DET STUDERADE SYSTEMET 

Det system som kommer studeras är, i enighet med studiens syfte, flödet genom hjärtakuten. Var 

gränserna för detta system kommer att dras visas i Figur 2 som är en förenklad bild över flödet för en 

patient genom hjärtakuten (bilden är dock tillräcklig för att åskådliggöra gränsdragningen). Den 

efterföljande texten motiverar och diskuterar gränsdragningen och dess påverkan på arbetet. 

 

Det inkommande flödet av patienter till hjärtakuten härstammar från olika situationer. En patient 

kan anlända med hjälp av ambulans på grund av en hjärtinfarkt; efter ett samtal till vårdcentral eller 

sjukvårdsupplysning där patienten rekommenderas besöka akutmottagningen; för att patienten 

anser sig få bättre och snabbare diagnos på akutmottagningen jämfört med vårdcentral, och så 

vidare. Anledningarna kan vara många. På grund av denna variation i inflödet till hjärtakuten kommer 

aktiviteterna innan patienten inkommer till hjärtakuten inte inkluderas i denna studie. Arbetet skulle 

vara för tidskrävande och troligtvis inte heller tillföra stort värde till slutresultatet med att förbättra 

hjärtakutens arbete.  

När det kommer till systemgränsen i andra delen av flödet är bedömningen svårare. En naturlig 

gränsdragning skulle vara att undersöka flödet till och med att patienten läggs in på en avdelning 

eller skickas hem. Detta eftersom det är vid den punkten som man kan säga att avdelningen tar fulla 

ansvaret för en patient och patienten på motsvarande sätt tar ansvar för sig själv om denne bedöms 

kunna åka hem. Gränsen dras dock inte på detta sätt utan dras efter det att hemskickning eller 

inläggning har förberetts. Förberedelser består översiktligt av administrativa uppgifter som måste 

utföras innan patienten lämnar hjärtakuten. Motivet till gränsdragningen bygger på att 

förändringsarbetet på hjärtakuten som bedrivits under slutet av år 2008 och under år 2009 har 

koncentrerats till arbetet från det att en patient kommer till hjärtakuten till dess att diagnos ställts 

och förberedelser slutförts. Denna studie kommer alltså att undersöka arbetet till och med denna 

aktivitet.  

Patient inkommer 

till hjärtakuten 

Patient skickas 

hem 

Patient läggs in på 

avdelning 

Diagnos ställs 

Studerat system 

FIGUR 2. DET STUDERADE SYSTEMET 

Inläggning 

förbereds 

Hemskickning 

förbereds 
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De systemgränser som har beskrivits ovan är dessutom de gränser som innesluter ett begrepp som 

kommer att användas under resterande del av rapporten. Detta begrepp är handläggning. I den 

fortsatta rapporten används handläggning som ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som utförs 

med eller på en patient från det att patienten ankommit till hjärtakuten till dess att inläggning eller 

hemskickning förberetts, alltså samma gränser som för det studerade systemet (se Figur 2). 

Handläggningstid, vilket också används frekvent blir därmed den tid det tar för patienten från 

ankomst till hjärtakuten till dess att inläggning eller hemskickning förberetts. 

Det bör också påpekas att Danderyds sjukhus har påbörjat ett projekt med syfte att effektivisera 

arbetet med att lägga in patienter på sjukhusets avdelningar, både vad gäller tids- och resursbehov. 

Detta gäller både patienter som beslutats att läggas in från akutmottagningen som från andra 

instanser. Därmed tar detta projekt vid där förändringsarbetet på hjärtakuten avslutas. Detta bidrar 

ytterligare till att en gränsdragning efter förberedelser för inläggning eller hemskickning är lämplig då 

arbetet annars skulle inkludera även delar av detta andra projekt.  

3.2 SYFTESPRECISERING 

Efter att systemgränserna har klarlagts är det nu dags att precisera syftet. Brukligt är då att repetera 

hur detta såg ut: 

Syftet med studien är att kartlägga de förändringar som gjorts på hjärtakuten och vilken effekt som 

förändringarna gett. Detta för att kunna föreslå fortsatt arbete med att förbättra flödet genom 

hjärtakuten. 

Den första delen av syftet, att ”kartlägga de förändringar som gjorts på hjärtakuten”, utförs genom 

en kartläggning av patientflödet genom hjärtakuten före och efter förändringsarbetet, enligt de 

systemgränser som angavs i förra avsnittet (se 3.1). En kartläggning av patientflödet är lämplig 

eftersom ändamålet med arbetet på hjärtakuten är att ställa en diagnos över vilket problem som 

patienten har och till viss utsträckning ge patienten sjukvård för detta problem. Arbetet kretsar alltså 

kring patienterna, och att därför kartlägga hur patienterna hanteras på hjärtakuten bör ge en bra bild 

av det dagliga arbetet.  

Kartläggningen av patientflödet genom hjärtakuten före och efter förändringsarbetet kräver en del 

analytiskt arbete eftersom samband mellan olika arbetsuppgifter och ansvarsområden med mera 

måste klargöras. Kartläggningen kommer därför att tas med i analysmodellen. Dock kommer 

kartläggningen inte inkluderas i analyskapitlet. Motivet till detta är att resultatet av kartläggningen i 

denna rapport till stor del är en redogörelse för patientflödet och arbetssättet på hjärtakuten och 

därmed är starkt kopplad till annan information som inhämtas om hjärtakuten och därför redovisas 

med denna information.   

 Kartläggning av patientflödet före och efter förändringsarbetet är den inledande delen i 

analysmodellen, rapportmässigt kommer dock kartläggningen redovisas med övrig 

information om hjärtakuten i kap 6. 
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En viktig del i besvarandet av syftets första del är också att beskriva förändringsarbetet, alltså hur 

förändringen togs fram och genomfördes. Denna del inbegriper främst insamlande och återgivande 

av information, varför den inte inkluderas i analysmodellen.  

Kartläggningen av patientflödet innan och efter förändringsarbetet ligger till grund för besvarandet 

av syftets andra del, att kartlägga ”vilken effekt som förändringarna gett”, genom att jämförelser 

mellan patientflödet innan och efter förändringsarbetet kan identifiera de grundläggande 

förändringar som införts, alltså vilka delar som förändrats. Ytterligare information i form av vilka 

effekter som förändringarna har gett fordras också för besvarandet av denna del av syftet.   

Det är dock inte tillräckligt med den information som tas upp ovan då det utifrån en enbart 

beskrivande text är svårt och vanskligt att fastställa samband mellan en förändring och observerade 

resultat. Därmed uppstår det inledande behovet av en analys för att undersöka effekten av 

förändringarna. Genom jämförelser med relevant litteratur kan troligen en bättre uppfattning fås om 

vilken effekt förändringarna har medfört. Relevant litteratur studeras här utifrån två angreppssätt: 

 Kategorisera förändringarna – Då förändringsarbetet på hjärtakuten enligt källa utgått från 

teoribildningen Lean Production anses det befogat att som en del i analysen jämföra 

förändringarna på hjärtakuten med Lean Production och andra logistiska teoribildningar. 

Jämförelsen ger därmed en grund för att klargöra om den effekt som urskiljts är en trolig 

följd av förändringarna.  

 Jämföra mot andra akutmottagningar – Det andra angreppssättet utgår ifrån en jämförelse 

av hjärtakutens förändringar med ändringar på akutmottagningar som dokumenterats i 

sjukvårdslitteratur. Även denna jämförelse kan ge grund för att bedöma om effekten är en 

rimlig följd av förändringarna.  

Att utröna ”vilken effekt som förändringarna gett” bör med hjälp av ovanstående delar vara möjligt. 

Denna analys blir därmed den första delen i analyskapitlet, alltså: 

 Del 1 i analysen består av en utvärdering över vilken effekt förändringarna gett 

Litteratur enligt de två ovanstående angreppsätten kan även användas för att ”kunna föreslå fortsatt 

arbete med att förbättra flödet genom hjärtakuten”. Genom att identifiera likheter och skillnader 

mellan de logistiska teoribildningarna och de förändringar som utförts på hjärtakuten finns potential 

till att kunna föreslå fortsatt arbete. På samma sätt kan hjärtakutens förändringar jämföras med 

förändringar som genomförts på andra akutmottagningar och dokumenterats i sjukvårdslitteratur. 

Därmed har de två följande delarna i analysen identifierats: 

 Del 2 i analysen består av en kategorisering av hjärtakutens förändringar utifrån logistiska 

teoribildningar. 

 Del 3 i analysen består av en jämförelse mellan hjärtakutens förändringar och förändringar 

på andra akutmottagningar  

Den sista delen i analysmodellen benämns: Patientflöde och arbetssätt. Tanken med denna del är att 

den ska bidra till att föreslå fortsatt arbete genom en kvantitativ analys. Detta är möjligt eftersom 

information för varje patient bokförs i datasystem på hjärtakuten. Vilka aspekter som ska analyseras 
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kvantitativt inhämtas från del två och tre av analysen, men inte del ett eftersom den delen inte 

studerar rekommendationer för fortsatt arbete utan endast analyserar vilka effekter förändringarna 

gett. Dessutom kan aspekter som identifierats som intressanta under informationsinsamlingen, 

undersökas genom en kvantitativ analys. Då aspekter som identifierats i del två och tre av analysen 

inkluderas i analysen så kommer innehållet i analysens sista del också gås igenom när den genomförs 

och definieras alltså inte tydligare i detta skede. Denna analys upptas alltså som den fjärde och sista 

delen i analysen, alltså: 

 Del 4 i analysen består av en kvantitativ analys över hjärtakutens patientflöde och arbetssätt.  

Som summering av avsnittet visar Figur 3 den totala analysmodellen. De numrerade delarna är alltså 

de analyser som rapportmässigt finns i analyskapitlet, vilket inte kartläggningen av patientflödet gör 

(se diskussion ovan). 

 

 

 

 

 

3.3 UPPGIFTSNEDBRYTNING 

Efter föregående avsnitt har analysmodellen delats up i fem delar: kartlägga patientflödet, 

förändringarnas effekter, kategorisera förändringarna, jämföra mot andra akutmottagningar och 

patientflöde och arbetssätt (se Figur 3). I detta avsnitt ska de frågeställningar som ska undersökas 

ställas upp.  

Först tas frågeställningar kring information som ska samlas in från hjärtakuten upp. Detta inkluderar 

information som i mångt och mycket går in under den inledande delen i analysmodellen, kartlägga 

patientflödet, men som även används i de efterföljande analysdelarna (se Figur 3). Avsnittet döps till 

informationsinsamling. Strukturen i avsnittet kommer därmed inte följa uppdelningen av 

analysmodellen fullt ut. 

2. Kategorisera 

förändringarna 

3. Jämföra mot andra 

akutmottagningar 

4. Patientflöde och 

arbetssätt 

Analysmodell 

FIGUR 3. ANALYSMODELL 

Kvalitativ analys 

Kvantitativ analys 

Kartlägga 

patientflödet 

1. Förändringarnas 

effekter 
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3.3.1 INFORMATIONSINSAMLING 

En kartläggning av hjärtakutens patientflöde och förändringsarbete kräver först och främst en 

noggrann kartläggning av patientflödet före och efter förändringen. För att åstadkomma en bra 

kartläggning behövs olika verktyg som kan användas vid kartläggningar studeras. Även verktyg som 

inte främst används för att kartlägga patientflöden, utan flöden i allmänhet, kan vara lämpliga. Detta 

ger upphov till frågeställningarna: 

1. Vilka verktyg för kartläggning av flöden finns i litteraturen? 

2. Vilket eller vilka av dessa ska användas? 

För att kunna göra en kartläggning behövs ganska uttömmande information om hjärtakuten. Först 

och främst behövs de aktiviteter som utförs på och med patienterna utredas. De arbetsroller som 

finns på hjärtakuten måste också kartläggas, tillsammans med vilka arbetsuppgifter som varje 

arbetsroll innehar. Flödet av information behöver också studeras, både det manuella 

informationsflödet, i form av journaler med mera, och det elektroniska informationsflödet i de 

datasystem som används. Denna information måste dessutom inhämtas både gällande hur flödet såg 

ut innan och efter förändringarna infördes. Frågeställningarna blir alltså: 

3. Vilka aktiviteter kan identifieras i patientflödet? 

4. Vilka arbetsroller finns? 

a. Vilka arbetsuppgifter har varje arbetsroll? 

5. Hur ser informationsflödet ut (både det elektroniska och det manuella)? 

Förutom att kartlägga flödet innan och efter förändringen behövs vägen från det gamla till det nya 

flödet beskrivas. Detta inkluderar hur förändringen genomfördes, organisation, målsättning med 

mera. Huvudfrågorna tas upp nedan:  

6. Hur såg organisationen kring förändringsarbetet ut? 

7. Hur bedrevs förändringsarbetet? 

8. Vilken målsättning fanns med förändringsarbetet? 

Även efter att förändringen implementerats kvarstår intressanta frågeställningar för denna studie 

vad gäller om förändringsarbetet har fortsatt i någon form. Om några mätningar har utförts, och i så 

fall dess resultat är också intressant för att kunna kartlägga förändringarnas effekt. 

Frågeställningarna blir därmed: 

9. Utfördes några mätningar och i så fall vilka? 

a. Vilka resultat identifierades av mätningarna? 

10. Har förändringsarbetet fortsatt i någon form och i så fall hur? 

3.3.2 LOGISTISKA TEORIBILDNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR PÅ ANDRA AKUTMOTTAGNINGAR 

När det kommer till att kunna utföra främst del ett, förändringarnas effekter, och del två, 

kategorisera förändringarna, av analysen krävs att ett begränsat antal logistiska teoribildningar väljs 

ut. Genom författarens grundläggande kunskaper i ämnet kommer dessa att väljs ut i det här 

avsnittet.   
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Eftersom det nya arbetssättet enligt källa betraktas som Lean är det givet att en jämförelse med 

teoribildningen Lean Production är aktuell. Då Danderyds sjukhus använder ett processorienterat 

arbetssätt (Danderyds Sjukhus, 2009a) är även en analys utifrån process- och funktionsorientering ett 

naturligt val. Teoribildningen Supply chain management behandlar området kring koordinering och 

samarbete inom och mellan organisationer. Att inkludera Supply chain management kan därför vara 

lämpligt eftersom patientflödet på en akutmottagning ofta kan vara komplicerat då varje patient 

visar upp ett i princip unikt problem och sjukdomsbild. Som komplement till teori om supply chain 

management tas även grundläggande teori om koordinering med. Bristande koordinering har även 

visat sig vara vanligt inom sjukvården och främst inom akutsjukvård enligt Glouberman och 

Mintzberg (2001), varför det är intressant att inbegripa detta i studien. Det finns självklart fler 

teoribildningar som skulle vara tillämpliga för en jämförelse, men en begränsning görs här på grund 

av tidsåtgång och arbetsbörda. Alltså: 

 Jämförelsen ska göras mot Lean Production, process- och funktionsorientering, Supply chain 

management och koordineringsteori.  

När det kommer till att kunna utföra del 2, förändringarnas effekter, och del 4, jämföra mot andra 

akutmottagningar, av analysen behöver förändringar på andra akutmottagningar som 

dokumenterats i litteratur studeras. En förändring som har utförts på flera akutmottagningar är 

intressant eftersom det tyder på att förändringen ger goda resultat. Eftersom litteraturen på 

området troligen är omfattande om alla förändringar ska studeras görs därför en begränsning till 

förändringar som utförts på flera akutmottagningar. Alltså: 

 Endast förändringar som dokumenterats på flera akutmottagningar inkluderas i studien. 

Utöver vilka förändringar som införts är resultatet av förändringarna intressant där goda resultat 

självklart är positivt. Övergripande blir frågeställningarna därmed: 

11. Vilka förändringar har införts på andra akutmottagningar? 

a. Vilka resultat har dessa förändringar gett? 

När frågeställningar kring informationsinsamling och teorier i litteraturen har behandlats är det läge 

att gå in på de olika delarna i analysen och vilka frågeställningar dessa ska besvara. 

3.3.3 FÖRÄNDRINGARNAS EFFEKTER 

Som nämndes i 3.2 utgår denna del av analysen från en jämförelse mellan patientflödet innan och 

efter förändringsarbetet, vilken kan identifiera de grundläggande förändringarna som införts. Detta 

ger den första frågeställningen:  

12. Vilka grundläggande förändringar har införts på hjärtakuten? 

Utöver detta behövs också information i form av vilka effekter som förändringarna har gett. Detta 

område täcktes emellertid in av frågeställningarna i slutet av 3.3.1. Det kan dock finnas effekter av 

förändringarna som inte studerats på hjärtakuten. Om sådana identifieras under studiens gång, och 

det finns möjlighet att mäta effekterna skall detta göras. Detta ger grund för frågeställningarna:  

13. Finns det några effekter av förändringarna som inte studerats? 
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a. Är dessa möjliga att mäta? 

För att kunna värdera kopplingen mellan förändring och effekt är en jämförelse med litteraturen 

tillämplig. Eftersom många teoribildningar kommer inkluderas i studien skulle en jämförelse med alla 

dessa ta stor plats i rapporten och dessutom kräva en stor arbetsinsats. Därför kommen jämförelsen 

med litteraturen endast diskutera de likheter som identifieras med förändringarna som hjärtakuten 

infört. Alltså: 

 Det är endast likheter mellan litteratur och grundläggande förändringarna på hjärtakuten 

som kommer analyseras. 

Efter att en likhet mellan en förändring på hjärtakuten och ett område i litteraturen urskiljts måste 

en diskussion följa om vilken effekt förändringen kan ha gett utifrån litteraturen. Frågeställningarna 

bli därmed som följer: 

14.  Vilka likheter mellan förändringarna på hjärtakuten och litteratur kan identifieras? 

a. Vilken effekt är trolig av den förändringen enligt litteraturen? 

Genom att besvara ovanstående frågeställning för varje grundläggande förändring finns potential för 

att klargöra vilka effekter som är troliga enligt de förändringar som hjärtakuten infört. 

3.3.4 KATEGORISERA FÖRÄNDRINGARNA 

I 3.3.2 bestämdes att jämförelser skulle göras mellan hjärtakutens förändringsarbete och 

teoribildningarna Lean Production, process- och funktionsorientering, Supply chain management och 

koordineringsteori. Undersökningen av kopplingar mellan teoribildningar och förändringsarbetet kan 

göras utifrån två perspektiv, vad som förändrades och hur förändringen utfördes. Det första 

perspektivet är att jämföra teoribildningarna med den förändring som har genomförts, exempelvis 

om det nya arbetssättet är mer processorienterat än det gamla.  

Det andra perspektivet jämför teoribildningarna med hur förändringarna har genomförts, exempelvis 

om förändringsarbetet innehar influenser från förändringsarbete som tas upp inom teoribildningen 

Lean Production. 

För varje perspektiv är det av intresse att granska likheter och skillnader mellan perspektivet och 

Lean Production samt undersöka om det finns influenser från andra teoribildningar. 

Frågeställningarna i detta avsnitt blir alltså enligt följande: 

15. Vilka likheter och skillnader finns mellan förändringarna/förändringsarbetet på hjärtakuten 

Lean Production? 

16. Finns det influenser i förändringarna/förändringsarbetet på hjärtakuten från andra 

teoribildningar? 

Ovanstående frågeställningar bör alltså besvaras för båda perspektiven: vad som förändrades och 

hur förändringarna genomfördes för att svara upp mot syftet.  
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3.3.5 JÄMFÖRA MOT ANDRA AKUTMOTTAGNINGAR 

I den tredje delen av analysen ska jämförelser göras mot förändringar på andra akutmottagningar. 

Först och främst behövs en god bild av vilka de grundläggande förändringarna är, den delen fås från 

frågeställningarna inom 3.3.1. När detta står klart är det främst två aspekter på jämförelsen som är 

intressanta.  

Den första aspekten jämför själva förändringarna i litteraturen med de förändringar som utförts på 

hjärtakuten. Genom att jämföra förändringarna kan inspiration fås till ytterligare förändringar som 

kan vara lämpliga att utföra på hjärtakuten. Det finns även en möjlighet att identifiera likheter mellan 

hjärtakutens förändringar och förändringar på andra akutmottagningar. I studier som innehar 

likheter med förändringarna på hjärtakuten finns även en chans att komponenter i förändringar som 

andra genomfört kan vara applicerbara på hjärtakuten. I alla de ovan nämnda jämförelserna är det 

även viktigt att undersöka vilka resultat förändringar på andra akutmottagningar medfört. 

Frågeställningarna bli därmed: 

17. Finns det några förändringar som utförts på andra akutmottagningar som skulle kunna passa 

in på hjärtakuten? 

a. Vilka resultat har dessa förändringar gett? 

18. Vilka likheter finns det med förändringar på andra akutmottagningar? 

a. Vilka resultat har liknande förändringar medfört? 

b. Finns det några komponenter i dessa förändringar som hjärtakuten ej har inkluderat? 

Den andra aspekten behandlar de mätetal som används i studier på andra akutmottagningar. Genom 

att undersöka vanligt förekommande mätetal kan en uppfattning fås om vilka mätetal som är viktiga 

och vilka områden, exempelvis kostnad, kvalitet och tid, som bör prioriteras vid mätningar. Detta 

område kan bli ganska smalt och därför kommer det kompletteras med allmän teori om mätningar 

och mätetal. De aktuella frågorna blir då:   

19. Vad säger allmän teori om mätningar och mätetal? 

a.  Är detta relevant för hjärtakuten? 

20. Vilka mätetal används vid förändringsarbete på akutmottagningar? 

a. Mäts dessa mätetal på hjärtakuten?  

3.3.6 PATIENTFLÖDE OCH ARBETSSÄTT 

Som nämndes i slutet av syftespreciseringen (se 3.2) kommer denna del definieras och struktureras 

när del två och tre av analysen är slutförda. 
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4. METOD 

I detta kapitel redogörs studiens inriktning och undersökningsansats som grund för arbetets fortgång. 

Därefter gås datainsamlingsmetoder och arbetsgång igenom för att ge läsaren information om hur 

studien bedrivits. Kapitlet avslutas med en metodreflektion som tar upp styrkor och svagheter med de 

metoder som använts i studien.   

4.1 INRIKTNING 

Det finns fyra grundläggande inriktningar som ett arbete kan ha. Dessa är explorativa 

(undersökande), deskriptiva (beskrivande), explanativa (förklarande) och normativa (förutsägande). 

Valet av inriktning på en undersökning kan styras av vilken kunskapsmängd och/eller vilka slutsatser 

som vill dras av studien. Flera inriktningar kan dock användas i en undersökning. (Björklund & 

Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Explorativa undersökningar används då mycket begränsad kunskap innehas om det aktuella området. 

Fokus ligger därmed på att införskaffa information om området som ska studeras för att därefter 

kunna göra en undersökning med högre ambitionsnivå. (Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & 

Wahlbin, 2001) En förstudie kan därför ofta sägas ha en explorativ karaktär, så även för detta 

examensarbete där en explorativ ansats använts vid fördjupningen i logistiska teoribildningar och 

verktyg (referensramen).  

Deskriptiva undersökningar används när det finns grundläggande kunskap inom området och syftet 

är att beskriva hur det ser ut men inte förklara varför det ser ut på det sättet. Metoden besvarar 

alltså ett antal tydliga frågeställningar. (Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Beskrivningen av Danderyds sjukhus (kap. 2) och förändringsarbetet på Danderyds hjärtakut (kap. 6) 

utformades genom en deskriptiv undersökning. 

Explanativa undersökningar syftar till att både beskriva och förklara samband inom ett område och 

går därmed djupare kunskapsmässigt än enbart deskriptiva undersökningar (Björklund & Paulsson, 

2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). Skillnaden mellan en explanativ och deskriptiv studie kan ibland vara 

hårfin, generellt kan dock sägas att explanativa undersökningar koncentreras kring ett relativt 

begränsat antal variabler medan deskriptiva studier ofta har ett bredare anslag (Lekvall & Wahlbin, 

2001). Analysdelen att detta arbete kommer att ha en mer explanativ inriktning.  

Normativa undersökningar beskriver Björklund och Paulsson (2003) som användbara när det finns 

viss kunskap och förståelse för området, och då målet är att ge vägledning och föreslå åtgärder. 

Lekvall och Wahlbin (2001) uttrycker normativa undersökningar efter inriktningen att göra 

förutsägelser eller prognoser över någon företeelse. Enligt Björklund och Paulssons (2003) 

formulering kan analysdelen på denna studie även anses ha delvis normativ inriktning vilket inte kan 

sägas enligt Lekvall och Wahlbins (2001) framställning. 

Som avslutning på avsnittet kan sägas att det finns ett mått av ökad ambitionsnivå med varje nivå av 

undersökning i det avseendet att informationsinnehållet i slutresultatet ökar successivt. Enligt 

samma synsätt ökar även kunskapskraven genom att exempelvis en deskriptiv undersökning behöver 
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grundläggande kunskap som motsvaras av en explorativ studie. (Lekvall & Wahlbin, 2001) En 

successivt ökad kunskapsbas är även grunden för resultatet av denna studie.  

4.2 UNDERSÖKNINGSANSATS 

Valet av undersökningsansats handlar om hur en studie tekniskt ska utföras för att kunna dra de 

slutsatser som är målet enligt studiens inriktning (se 4.1). Undersökningsansatsen bestäms enligt två 

huvuddimensioner (Lekvall & Wahlbin, 2001): 

 Med avseende på studien ska analysera ett enskilt eller fåtal fall djupare, fallstudieansats, 

eller studera ett större antal fall mer översiktligt, tvärsnittsansats. 

 Huruvida kvantitativ eller kvalitativ data ska användas och analyseras i arbetet. 

De ovanstående dimensionerna är de renodlade formerna och man ska komma ihåg att blandformer 

ofta förekommer. Till exempel kan intresset i en undersökning både rikta sig mot jämförelser på 

bredden som på djupet om exempelvis ett intressant fenomen identifieras i en delmängd av 

undersökningsobjekten. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Med utgångspunkt i hur data analyseras kan skillnaden mellan fallstudie- och tvärsnittsansats 

gestaltas. I Tabell 1 nedan visas tvärsnittsanalysen genom den röda horisontella markeringen 

eftersom denna typ av ansats medför att få variabler för många fall medan fallstudieansatsen 

analyserar många variabler i ett eller ett fåtal fall, vilket visas av den röda vertikala markeringen. 

Variabel\Studerat fall 1 2 3 4 … n 

1 x x x x … x 

2 x x x x … x 

3 x x x x … x 

… … … … … … … 

m x x x x … x 

TABELL 1. ANALYS AV DATA VID TVÄRSNITTS- OCH 

FALLANALYSANSATS, FRITT UTFORMAD EFTER LEKVALL OCH 

WAHLBIN (2001) 

 

I kvantitativa studier analyseras och värderas data numeriskt till skillnad från kvalitativa studier där 

insamlad data inte kan uttryckas i sifferform varför icke-numeriska analysmetoder används. 

(Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001) En begränsning med kvantitativa studier är att 

allt inte kan mätas kvantitativt vilket sätter en begränsning för hur mycket ny kunskap som kan 

genereras inom området. En motsvarande nackdel med kvalitativa studier är att möjligheten till 

generalisering är mindre. Observationer och intervjuer är ofta mer lämpade för kvalitativa studier 

medan enkäter och statistiska metoder passar bättre för kvantitativa studier. (Björklund & Paulsson, 

2003) 

 

Efter att ha gått igenom de två huvuddimensionerna för undersökningsansatsen står det sig tämligen 

självklart att denna undersökning kommer att utföras enligt en fallstudieansats som främst baseras 

på kvalitativ data (jämför med Figur 3 på sidan 8). Inslag av tvärsnittsansats kommer dock 

förekomma, exempelvis genom jämförelser mellan Danderyds förändringar och mätningar gentemot 

förändringar och mätningar på akutsjukvård från litteraturen samt den sista analysdelen.  
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Efter att ha gått igenom de två huvuddimensionerna hos undersökningsansatsen redogörs här för 

ytterligare dimensioner. Den tredje dimensionen behandlar om en undersökning gestaltar 

förhållanden vid en särskild tidpunkt eller utvecklingen över tiden. Att studera utvecklingen över 

tiden förekommer för både fallstudie- och tvärsnittsanalys där fallstudieansatsen kan vara ett mycket 

bra val för att studera komplexa tidsförlopp. Fokus ligger i allmänhet på att studera en förändring 

mellan två tidpunkter där många fler variabler än tid studeras. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Eftersom 

denna studie kommer att inkludera analys av både specifika tidpunkter och utvecklingen mellan 

dessa torde valet av fallstudieansatsen vara lämplig.  

Valet att bygga en undersökning på primärdata, data som införskaffats i syfte att användas i 

undersökningen, och/eller sekundärdata, data som tagits fram i annat syfte än det som föreligger 

studien, motsvarar nästa dimension. Undersökningar som enbart bygger på primärdata förekommer i 

princip inte. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Detta gäller även för detta arbete som använder både 

sekundärdata, främst för referensramen och primärdata, i stor utsträckning i kartläggningen av 

förändringsarbetet på hjärtakuten. 

4.3 DATAINSAMLINGSMETODER 

De datainsamlingsmetoder som främst används är intervju, observation och litteratur, men 

kvantitativ data har även insamlats. Nedan beskrivs vad som bör beaktas vid användningen av dessa 

datainsamlingsmetoder samt hur metoderna används i denna studie. 

4.3.1 INTERVJU 

Intervju är en typ av insamlingsmetod där någon form av utfrågning bedrivs, genom personlig 

kontakt, telefon, mejl eller annat sätt. Alla typer av intervjuer ger dock tillgång till primärdata (se 4.2) 

i form av de svar som fås på utfrågningen. (Björklund & Paulsson, 2003) 

En intervju kan varieras på många sätt, exempelvis på hur lång tid den tar. Korta intervjuer, 5 – 20 

minuter, räcker för att gå djupt inom ett mycket begränsat område eller täcka in en del fakta om ett 

bredare område. På en längre intervju, 40-60 minuter, finns möjlighet att inkludera flera 

intervjuområden och fördjupa sig inom de mest intressanta. Korta intervjuer är som regel mer 

strukturerade medan längre intervjuer är mer öppna. (Kylén, 2004) 

Björklund och Paulsson (2003) tar upp strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. I 

en strukturerad intervju är alla frågor bestämda på förhand och tas upp i bestämd ordning, medan en 

semi-strukturerad intervju har bestämda ämnesområden och intervjuaren ställer följdfrågor när 

denne anser det lämpligt. Den sista varianten, ostrukturerad intervju, bedrivs som ett vanligt samtal 

där frågorna uppkommer efter hand. Frågorna kan även vara mer eller mindre ledande, det är dock 

eftersträvansvärt att undvika ledande frågor. (Björklund & Paulsson, 2003) 

I denna studie kommer främst semi-strukturerade intervjuer användas vid personliga kontakter. 

Detta för att intervjuer främst har funktionen av att kartlägga flödet och arbetet på hjärtakuten och 

att semi-strukturerade intervjuer troligen är mindre hämmande än strukturerade intervjuer. 

Följdfrågor kommer användas för att tydliggöra oklarheter som undersökaren uppfattar och fylla 

eventuella luckor i informationen som uppfattas i beskrivningen av arbetsuppgifter, flöde eller 

liknande.  
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Vid telefonintervjuer kommer dock en mer strukturerad intervjuform användas för att hinna med alla 

frågor inom en begränsad tid enligt vad Kylén (2004) framhåller.  

4.3.2 OBSERVATION 

När det kommer till observationsmetoder är direkt observation en vanlig form där observatören med 

egna ögon iakttar området av intresse. Fördelar och nackdelar med insamlingsmetoden är (Lekvall & 

Wahlbin, 2001): 

 Skeenden kan registreras utan beroende av vad en person känner till, kommer ihåg eller vill 

säga. 

 Endast beteenden kan studeras, inte kunskaper, åsikter, värderingar med mera. 

 Endast pågående skeenden kan studeras, alltså varken dåtid eller framtid. 

 Det finns alltid en risk att observatörens närvaro påverkar beteendet hos personer.    

Man kan skilja mellan en strukturerad och ostrukturerad observation. Vid strukturerade 

observationer vet observatören exakt vilka beteendemönster som kan förekomma samt vilka som 

ska studeras och kan därför planera hur registrering skall ske. Om denna kunskap inte innehas är en 

ostrukturerad observation lämpligast för att vid ett senare tillfälle kunna göra en strukturerad 

observation med den ostrukturerade observationen som kunskapsbas vid utformningen. (Kylén, 

2004; Lekvall & Wahlbin, 2001) 

En ytterligare uppdelning är den mellan planerad och oplanerad observation. Vid en planerad 

observation är det i förväg bestämt vad som ska observeras och hur detta ska göras, medan en 

oplanerad observation kan utföras utan dessa beslut. (Kylén, 2004) Denna uppdelning är dock 

mycket snarlik den ovan.  

Observation kan även ske dolt eller öppet. En dold observation bedrivs som ordet antyder utan att 

den observerade är medveten om observationen. (Björklund & Paulsson, 2003; Kylén, 2004; Lekvall & 

Wahlbin, 2001) 

Ostrukturerad och öppen observation är den kombination som främst kommer användas i denna 

undersökning. Ostrukturerad observation utnyttjas eftersom tillräcklig kunskap inte innehas om 

patientflödet på hjärtakuten för att utföra en strukturerad observation. Kunskapen om patientflödet 

kommer dock öka under arbetets gång varför en mer strukturerad observationsform kan användas i 

slutet av studien. Att en öppen observationsform påverkar beteendet hos observerade personer i 

större utsträckning anses inte troligt då det är vanligt med läkar- och sjuksköterskestudenter som har 

praktik på Danderyds akutmottagning och då studerar arbetet som utförs.    

Som nämndes i föregående avsnitt kommer intervjuer att användas för att komplettera 

observationerna och därmed undvika begränsningen att observationer endast kan studera 

beteenden. Eftersom observationer inte kan användas för att studera arbetssättet innan 

förändringen på hjärtakuten genomfördes, kommer intervjuer användas för datainsamling på detta 

område.  
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4.3.3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudier används ofta för att kartlägga existerande kunskap inom ett område och använda 

detta som en teoretisk grund för fortsatt arbete. En styrka med litteraturstudier är att man snabbt 

kan tillgodogöra sig stora mängder information. En nackdel är dock att litteratur är sekundärdata (se 

4.2), varför insamlingsmetoden och syftet med litteraturen inte alltid framgår. Budskapet som 

förmedlas kan därmed vara vinklat eller bristande och bör därför kritiskt granskas. En ytterligare 

felkälla med denna insamlingsmetod är att sökrutiner och sökord kan medföra att litteraturstudien 

blir ofullständig. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Som första fas i litteratursökningen besöktes det Humanistiska-samhällsveteskapliga biblioteket vid 

Linköpings universitet i syfte att hitta litteratur kring process- och funktionsorientering, Lean 

Production och Supply chain management. Då litteraturen inom dessa områden var begränsad kunde 

utbudet studeras och lämpliga böcker lånas för att användas till referensramen. Sökningar gjordes 

även på Linköpings universitetsbiblioteks hemsida för att hitta böcker inom dessa ämnen som fanns 

på något av universitetets bibliotek.  

Artiklar har även sökts för att komplettera och fördjupa referensramen. När sjukvårdslitteratur om 

förändringar på akutmottagningar skulle inhämtas var artikelsökningar det absolut främsta verktyget. 

De sökmotorer som främst har använts är Business Source Premier och Pubmed. För att minska risken 

att sökrutiner och sökord medför att litteraturstudien blir ofullständig har en sökningsmetodik enligt 

följande används. Sökningarna har inletts brett för att sökningen inte ska exkludera eventuellt 

relevanta artiklar. Om antalet träffar på sökningen är för stort för att översiktligt granska har 

ytterligare relevanta sökord lagts till för att minska ner antalet träffar. 

Vid sökningarna i Business Source Premier har i vissa fall ett första urval gjorts genom att träfflistan 

bara ska innehålla fulltextsartiklar (”Full text”); artiklarna ska vara kvalitetsgranskade (”Scholarly 

(Peer Reviewed) journals”); innehålla minst 5 sidor samt att sökordet/sökorden skall finnas med i 

sammanfattningen. Denna begränsning av antal träffar har som syfte att exkludera mindre kvalitativa 

artiklar, sammanfattningar av artiklar samt artiklar som ej har en stark koppling till sökordet.  

Sökningar i Pubmed har generellt sett genererat fler träffar för ett specifikt sökord när sökordet är 

sjukvårdsrelaterat. Då de ovanstående begränsningarna av träfflistan som finns i Business Source 

Premier inte finns i Pubmed har därför kombinationer av sökord vidare använts för att minska ner 

antalet träffar vid sökningar i databasen. Även databaserna CINAHL och ERIC har undersökts, men då 

de främst gav specialiserade artiklar med fokus på sjukdomar, vilket inte ligger i linje med denna 

studie, användes de ej ytterligare. 

En sammanställning av sökningar i databaserna Business Source Premier och Pubmed kan ses i bilaga 

1.  

4.3.4 KVANTITATIV DATA 

Insamling och bearbetning av kvantitativ data har utförts främst för analysens sista del, men även för 

en kvantitativ analys i del ett. Även fast innehållet i del fyra av analysen inte definierades i 

uppgiftspreciseringen (se 3.3.6) kommer en redogörelse för den metodologi som har använts för att 

bearbeta den kvantitativa datamängden tas upp här.  
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Den kvantitativa datan har inhämtats från datasystemet AKUSYS som är det datasystem som främst 

används på hjärtakuten. Data för alla patienter som besökt hjärtakuten under 2008 och 2009 har 

analyserats. För varje patient hade information lagrats i datasystemet AKUSYS i följande kategorier 

(se Tabell 2):  

Information Beskrivning 

Namn Patientens namn 

Ankomstsätt Hur patienten ankommer till akutmottagningen, gående eller via ambulans 

Sökorsak Vilket problem som patienten uppsöker hjärtakuten för, exempelvis bröstsmärtor 

Orsak Om det är någon speciell händelse som förgår besöket, exempelvis en bilolycka 

Ankomsttid Vilken tid som patienten ankommer till akutmottagningen, både datum och klockslag 

Prio Vilken triageringskategori1 (1-5) som patienten tilldelas av triagerande sköterska 

Läkare Vilken läkare som ansvarar för patienten 

Aktiviteter Vilka aktiviteter som utförts, exempelvis blodprover. Redovisas genom förkortningar, till 

exempel k, v1, <3 

Sektion Vilken sektion inom akutmottagningen som är ansvarig för patienten 

Utadress Vart patienten skickades efter besöket på hjärtakuten, antingen hem, till specifik klinik på 

Danderyds sjukhus eller till annat sjukhus  

Uttid Vilken tid som patienten lämnade hjärtakuten, datum och klockslag 

TABELL 2. INFORMATION SOM LAGRAS I AKUSYS FÖR VARJE PATIENT SOM HANDLÄGGS PÅ HJÄRTAKUTEN 

Från AKUSYS kunde datan överföras till Microsoft office excel (excel) för att bearbetas. Nedan 

kommer det översiktligt gås igenom hur datamängden bearbetades för att utföra analyserna i del ett 

och fyra av analyskapitlet. 

Koordineringen mellan hjärtakuten och andra avdelningar, som röntgen och laboratoriet, 

undersöktes i del fyra, genom att analysera hur enskilda aktiviteter (se Tabell 2) i datamängden 

påverkade tiden som patienten varit på hjärtakuten (uttid minus ankomsttid i Tabell 2, kallas i 

fortsättningen besökstid). För varje enskild aktivitet beräknades besökstiden för alla patienter där 

aktiviteten utförts. Därefter kunde den genomsnittliga besökstiden när aktiviteten använts beräknas. 

För varje enskild aktivitet beräknades även hur stor procentuell andel av patienterna som aktiviteten 

utförts på. Alla beräkningar i denna analys utfördes på datamängden för år 2009. De aktiviteter som 

utfördes i väldigt liten utsträckning exkluderades dock på grund av att de inte var intressanta för 

analysen. 

En analys utfördes även i del fyra för att studera överensstämmelsen mellan personalbeläggningen 

och antalet patienter som inkommer vid olika tidpunkter till hjärtakuten. Jämförelser gjordes för 

dagar, vardagar och helgdagar eftersom personalbeläggningen varierar mellan vardag och helg för 

läkare men är samma under alla dagar för sjuksköterskor och undersköterskor. För varje delanalys 

beräknades hur stor procentuell del av patienterna som inkom under varje specifik timme, 

exempelvis hur många av patienterna som anlände mellan 08:00-09:00 en vardag delat med totala 

antalet patienter som anlände under de 24 timmarna. Analyserna utfördes för alla dagar under 2009, 

för att få ett stort urval och därmed en fördelning som borde vara representativ. Differensen mellan 

                                                             
1 Varje patient tilldelas en triageringskategori, 1-5, när denne anländer till hjärtakuten efter hur allvarlig 
besöksorsaken/skadan bedöms vara. 1 är allvarligast och 5 inte är så allvarligt. 
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olika veckodagar undersöktes inte då analysen hade blivit svåröverskådlig samt att det inte fanns 

några indikationer på att det skulle vara stor varians mellan exempelvis en måndag och en tisdag.   

För att studera effekten av förändringarna i patientflödet jämfördes medelvärden och 

standardavvikelser för besökstiden under år 2009 mot 2008 års värden i den första delen av 

analysen. Eftersom arbetssättet främst förändrades 08:00-16:00 på vardagar beräknades medelvärde 

och standardavvikelse för 08:00-16:00, 16:00-08:00 och alla tider. En anmärkning bör här göras att 

helger och helgdagar inte exkluderades från analysen från 08:00 till 16:00 även fast det nya 

arbetssättet inte används då. Anledningen var att förenkla beräkningarna.  

4.4 ARBETSGÅNG 

Den arbetsgång som följdes i denna studie illustreras av Figur 4. En genomgång av innehållet i varje 

moment följer efter figuren. Det bör dock poängteras att arbetsgången inte är samma sak som 

kapitelordning. För att se upplägget på kapitlen i studien rekommenderas läshänvisningarna som 

finns innan innehållsförteckningen.  
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4.4.1 FORMULERA SYFTE 

När detta examensarbete antogs av författaren fanns relativt klara anvisningar angående målet med 

arbetet. Därför var inte detta moment kritiskt och ett syfte kunde snabbt klargöras.  

4.4.2 GROV KARTLÄGGNING 

En grov kartläggning gjordes efter besök på Danderyds sjukhus där en ostrukturerad intervju (se 

4.3.1) genomfördes med Sektionsansvarig läkare på hjärtkliniken, som haft en ledande roll i 

hjärtakutens förändringsarbete. En öppen och ostrukturerad observation (se 4.3.2) utfördes även 

under två timmar på hjärtakuten för att samla information om det arbetssätt som används och hur 

patientflödet övergripande ser ut. Observationen kompletterades med frågor vid oklarheter. 

Telefonintervjuer utfördes även med personer som hade framstående roller i förändringsarbetet.  

4.4.3 LITTERATURSTUDIE 

Efter att syftet formulerats startades även en litteraturstudie upp. Litteraturstudien har utförts under 

en längre tidsperiod än exempelvis den grova kartläggningen. Komplettering av referensramen 

genomfördes när behov uppstod. En redogörelse för litteraturstudiens utformning finns i kapitel 

4.3.3.   

4.4.4 PRECISERA UPPGIFTEN 

Uppgiften preciserades i princip parallellt med den grova kartläggningen och litteraturstudien (se 

Figur 4).  

4.4.5 KARTLÄGGA PATIENTFLÖDET 

De frågeställningar som den inledande delen i analysmodellen besvarade kan ses i kapitel 3.3.1. Vissa 

av frågorna besvarades i och med den grova kartläggningen. De flesta frågorna behövde dock ett mer 

exakt och uttömmande svar som inte fanns i den grova kartläggningen. Den grova kartläggningen 

användes emellertid som grund för att en bra kartläggning kunde utföras genom att författaren via 

den grova kartläggningen hade en översiktlig bild över arbetssätt, patientflödes och 

förändringsarbete på hjärtakuten.  

Det praktiska tillvägagångssättet för att genomföra den förfinade kartläggningen är snarlik den för 

den grova kartläggningen och grundar sig på öppna och ostrukturerade observationer av arbetet på 

hjärtakuten. Ostrukturerade intervjuer nyttjades även här att komplettera observationen. Till skillnad 

från den grova kartläggningen utfördes den förfinade kartläggningen under två heldagar istället för 

två timmar. Därmed fanns möjlighet att gå på djupet inom aktiviteter, arbetsroller, arbetsuppgifter 

med mera. En frågelista utvecklades innan besöket på hjärtakuten så att viktig information inte 

glömdes bort.  

4.4.6 FÖRÄNDRINGARNAS EFFEKTER 

Frågeställningarna från uppgiftsprecisering (se 3.3.3) är utgångspunkten för denna första del av 

analysen. Kartläggningen av patientflödet (se ovan) ligger till grund för att analysera vilka de 

grundläggande förändringarna är, detta utförs helt enkelt genom en kvalitativ jämförelse. Att 

identifiera de grundläggande förändringarna torde inte medföra några svårigheter då personalen 

under kartläggningen av patientflödet gärna poängterar det som förbättrats.  
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I uppgiftspreciseringen beslutades även att effekter av förändringarna som inte undersökts på 

hjärtakuten skulle studeras i största möjligaste mån i detta arbete. Identifieringen av sådana effekter 

utgår dock bara ifrån den information som finns lagrad i datasystemet AKUSYS (se 4.3.4). Detta 

eftersom det i princip bara är lagrad information som är möjlig att utvärdera därför att jämförelser 

ska göras mellan år 2008 och 2009, vilka båda är slut.     

Att urskilja likheter mellan de grundläggande förändringarna på hjärtakuten och de teorier som 

inkluderas i studien utförs också genom ett kvalitativt resonemang .  

4.4.7 KATEGORISERA FÖRÄNDRINGARNA 

Denna del av analysen bygger starkt på frågeställningarna från uppgiftspreciseringen (se 3.3.4) med 

kartläggningen av patientflödet som grund. Analysen baseras därför på ett kvalitativt resonemang 

över likheter och skillnader mellan teoribildningar samt förändring och förändringsarbete på 

hjärtakuten, efter de två perspektiven som togs upp i uppgiftspreciseringen.  

4.4.8 JÄMFÖRA MOT ANDRA AKUTMOTTAGNINGAR 

Även jämförelsen mot andra akutmottagningar grundar sig starkt på frågeställningarna från 

uppgiftspreciseringen (se 3.3.5). Analysen utgår ifrån en kvalitativ jämförelse mellan hjärtakutens 

förändringar och förändringar på andra akutmottagningen. När det kommer till att jämföra mätetal 

är jämförelsen mer rakt på då använda mätetal på andra akutmottagningar kan jämföras med de 

mätetal som använts på hjärtakuten.   

4.4.9 PATIENTFLÖDE OCH ARBETSSÄTT 

Denna sista del av analysen utgår från den kvantitativa data som fås från datasystemet AKUSYS. För 

utförande av denna analysdel, se 4.3.4.  

4.4.10 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 

Som avslutning sammanställdes resultaten av analysens alla delar och ett antal av de reflektioner 

som insamlats under arbetets gång dokumenterades.  

4.5 METODREFLEKTION 

En reflektion över de metoder som använts i studien kommer att göras i följande avsnitt utifrån 

begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet.  

4.5.1 VALIDITET 

Med validitet menas i vilken utsträckning en mätmetod verkligen mäter det den avser att mäta 

(Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). En svårighet med validiteten är att det är 

omöjligt att med säkerhet säga om en mätmetod är valid eller inte. Detta eftersom det skulle krävas 

en metod som man visste gav sanna resultatet att jämföra med och i så fall kunde lika gärna den 

metoden användas. Bedömningen kommer därmed mer eller mindre utföras på subjektiva grunder. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001) Att öka validiteten blir på samma sätt som att bestämma validiteten en 

subjektiv bedömning. Genom att använda sig av flera olika metoder för att undersöka en och samma 

företeelse för att på så vis få flera olika perspektiv kan dock validiteten ökas. Att formulera tydliga, ej 

vinklade frågor för användning vid intervjuer och i enkäter kan vara ett ytterligare sätt att öka 

validiteten. (Björklund & Paulsson, 2003) 
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Denna studiens validitet förbättras genom att observationer på hjärtakuten kompletteras med frågor 

när oklarheter uppstår, vilket medför att två metoder används för att undersöka en företeelse. 

Författaren strävar även efter att endast använda tydliga, ej ledande eller vinklade frågor i intervjuer.   

4.5.2 RELIABILITET 

Begreppet reliabilitet åsyftar graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, det vill säga i vilken 

utsträckning samma värde fås om undersökningen upprepas (Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Låg reliabilitet kan orsakas av en mängd olika faktorer: trötthet, hälsa, motivation, 

stress med mera hos en individ i en intervjusituation; oklarheter hos mätinstrumentet samt rena 

slumpfaktorer kan spela in. Generellt kan dock sägas att låg reliabilitet är en följd av att mätmetoden 

inte definierats tillräckligt noggrant. (Lekvall & Wahlbin, 2001) På samma sätt som för validiteten kan 

användandet av flera olika metoder för att undersöka en och samma företeelse öka reliabiliteten. Att 

inkludera kontrollfrågor i enkäter och intervjuer där någon aspekt belyses en gång till kan vara ett 

ytterligare sätt öka reliabiliteten. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Respondenter får i denna undersökning möjlighet att läsa igenom sammanställning på genomförd 

intervju för att komplettera innehållet och redogöra för eventuella fel och misstolkningar, vilka 

annars skulle sänka reliabiliteten. 

4.5.3 OBJEKTIVITET 

Det tredje begreppet, objektivitet åsyftar i vilken omfattning värderingar påverkar studien. Att ge 

läsaren möjlighet att själv ta ställning till studiens resultat genom att tydliggöra och motivera de val 

som görs medför att objektiviteten ökar. Att undvika värderingar är framförallt viktigt vid återgivande 

av information från en källa. Detta innebär (Björklund & Paulsson, 2003): 

 Inga sakfel – Fakta som återges måste vara korrekt. 

 Inget snedvridet faktaurval – Vid oenigheter, delge fakta från alla sidor och inte bara de 

synpunkter som författaren själv förordar. 

 Undvik värdeladdade ord – Exempelvis ord som påstår och inser signalerar att författaren har 

åsikter om det som återges.  

Att följa Björklund och Paulssons (2003) ovanstående anvisningar eftersträvas i detta examensarbete. 

Genom att respondenter får möjlighet att läsa igenom sammanställning på genomförd intervju kan 

risken för sakfel reduceras. 
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5. REFERENSRAM 

Detta kapitel innefattar de teorier som anses relevanta för den analys som skall utföras. 

Referensramen har utarbetats efter den litteraturstudie som redovisades i metodkapitlet, under 

rubrik 4.3.3. 

5.1 REFERENSRAMENS UPPBYGGNAD 

Referensramen är uppdelad efter var de olika delarna kommer användas i studien på så sätt att de 

teorier som först används tas upp först även i detta kapitel. Först redovisas därmed de verktyg som 

kan användas för att kartlägga flöden (vilka används i den inledande delen i analysmodellen, se Figur 

3 på sidan 8). De två verktygen som kommer tas upp är flödeskartläggning och Value stream 

mapping. Motivet till att just dessa verktyg har valts ut är för att de är generella och alltså kan 

användas i de flesta kartläggningar. De förekommer dessutom frekvent i litteraturen vilket styrker 

deras användbarhet och tillförlitlighet. 

Därefter fortsätter referensramen med de teoribildningar som kommer jämföras mot hjärtakutens 

förändringar och förändringsarbete i analysens första och andra del. Dessa är som nämnts tidigare: 

Lean Production, process vs. funktionsorientering, Supply chain management och koordineringsteori. 

Motiveringen till varför just dessa teoribildningar inkluderas ses i 3.3.2. 

De efterföljande avsnitten redogör för förändringar som utförts på andra akutmottagningar följt av 

ett avsnitt om mått och mätmetoder som innehåller både allmän teori och specifika mått för 

akutmottagningar. Dessa avsnitt kommer användas i analysens första och tredje del, motivering kan 

ses i 3.3.3 och 3.3.5.  

5.2 FLÖDESKARTLÄGGNING 

För att veta hur en förändring påverkade verksamheten måste man veta vart man startade, alltså hur 

det stod till innan förändringen genomfördes. En god start är då att kartlägga material- och 

informationsflödet i form av vilka aktiviteter som gås igenom, hur information förs vidare, vilka 

alternativa flödesvägar som finns och vilka personer eller avdelningar som är inblandade i flödet. 

Detta kan göras genom en flödeskartläggning. (Oskarsson et al., 2006) Inom sjukvården är 

processkartor motsvarande, och mycket snarlikt verktyg där flödet av en patient eller patientgrupp 

kartläggs, se exempelvis Ahmed (2009), Lee (2009) eller Sinreich och Marmor (2005). Några vanliga 

symboler vid flödeskartläggning kan ses i Figur 5. 
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Processkartor kan inbegripa fler symboler där vissa även har skild betydelse från flödeskartläggning, 

det förekommer även att tidsangivelser för aktiviteter inkluderas. I flödeskartläggningar studeras 

materialflödet, i processkartor studeras patientflödet. (Sinreich & Marmor, 2005). 

5.3 VALUE STREAM MAPPING 

Value Stream Mapping (VSM) är en metod för att kartlägga ett flöde, mycket snarlik 

flödeskartläggning. Det finns dock tre skillnader (Wedgwood, 2007):  

 Där en flödeskartläggning vanligtvis syftar till att kartlägga material- och informationsflödet 

kring en produkt väljs i VSM vad som ska kartläggas (primära entiteten), om exempelvis en 

order väljs kommer flödet att studera vad som händer med denna order på dess väg genom 

flödet.  

 Aktiviteterna i VSM värderas efter kartläggningen utifrån vilket värde de tillför slutkunden. 

 Även mätningar som görs efter flödet integreras i en VSM. 

Vid användandet av VSM är det vanligt att ett antal steg gås igenom, dessa tas upp nedan: 

Informationsflöde 

Materialflöde Operation/aktivitet 

Lager 

Beslutspunkt 

Pappersdokument Datasystem 

Förflyttning/transport 

Inspektion/kontroll 

FIGUR 5. SYMBOLER SOM ANVÄNDS VID FLÖDESKARTLÄGGNING, FRITT UTFORMAD EFTER HARRINGTON (1991) OCH OSKARSSON ET 

AL. (2006) 
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5.3.1 VALUE STREAM MAPPING INOM SJUKVÅRDEN 

Vid nyttjande av VSM inom sjukvården kan metoden i Figur 6 med fördel anpassas enligt följande 

(Mazur & Chen, 2008):  

Kartläggningen av dagsläget (steg 1 i Figur 6 ovan) bör innehålla både kvalitativ och kvantitativ data. 

Bland kvalitativ data är direkt observation användbart eftersom personal ofta kan beskriva hur en 

process generellt fungerar eller bör fungera men att variationer från dessa ofta förekommer och kan 

ha stor del i problemet. Även direkt konversation behövs för att komplettera bilden som fås enligt 

direkt observation. På så sätt byggs inte analysen på kvalificerade gissningar som en insamling enbart 

byggd på direkt observation ger.   

Bland den kvantitativa delen av kartläggningen finns parametrar som bör beaktas: Varaktighet (hur 

länge en aktivitet tar i anspråk); resurser (vilka resurser, främst i form av personal som behövs för 

varje aktivitet); manuellt och elektroniskt informationsflöde (både den manuella och elektroniska 

informationsöverföringen är viktig då flödena kompletterar varandra); lager och köer (framförallt 

köer där patienter får vänta är viktiga att åskådliggöra då de förlänger genomloppstiden drastiskt). 

När det kommer till analys av dagsläget (steg 2 i Figur 6 ovan) är det tre faktorer som bör fokuseras 

(Mazur & Chen, 2008): 

 Teknologi – Det finns en stark koppling mellan användandet av teknologi och förbättrad 

kvalitet och patientsäkerhet. Därför bör strävan riktas mot högre produktivitet, effektivitet 

1. Kartlägg flödet i 

dagsläget 

2. Analysera 

dagsläget 

3. Ta fram ett nytt 

flöde 

Det första steget är mycket närbesläktat med en flödeskartläggning 

och avser alltså att beskriva hur den primära entiteten färdas genom 

flödet. Först bestäms en startpunkt och slutpunkt för flödet. Därefter 

struktureras entitetens väg genom flödet upp från startpunkt till 

slutpunkt. Symbolerna som används är i princip samma som vid en 

flödeskartläggning. (Wedgwood, 2007) 

I det andra steget analyseras kartläggningen av nuläget. Detta kan 

delas upp i fyra moment: (1) Hitta stora problem (källan, ej 

symptomen); (2) Beskriv förbättringsförslag (vad skall göras?); (3) 

Utforma en implementeringsplan (hur och när skall saker göras?); (4) 

Utarbeta en plan för mätning av effekten (hur jämförs dagsläget med 

det nya flödet). (Mazur & Chen, 2008) Ett annat tillväga gångsätt är att 

klassificera alla aktiviteter i flödet som värdeskapande aktiviteter, icke 

värdeskapande aktiviteter som är nödvändliga eller icke 

värdeskapande aktivteter och därefter rikta in analysen på att ta bort 

den sistnämnda typen av aktivitet. (Wedgwood, 2007) 

Efter att förbättringar av flödet har utarbetats i steg två återstår i steg 

tre att rita det nya flödet i enighet med förändringarna. (Mazur & 

Chen, 2008) 

FIGUR 6. TILLVÄGAGÅNGSÄTT ATT ANVÄNDA VID EN VSM, FRITT UTFORMAD EFTER MAZUR & CHEN (2008) SAMT WEDGWOOD (2007) 
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och patientsäkerhet genom ett förbättrat brukande av automation och teknologi för 

kommunikation och styrning.  

 Process – Ansträngning bör också styras mot att förenkla och standardisera flöden. Syftet 

med att standardisera är här att avlasta personalen i form av att de inte behöver ha så 

många och komplicerade arbetsuppgifter i huvudet samtidigt. Därmed förenklas och 

effektiviseras även arbetet med inskolning av ny personal. 

 Personal – Eftersom sjukvården är en personalintensiv bransch finns ett stort behov till att 

processer och flöden är anpassade till människans styrkor och svagheter. Bland styrkor kan 

nämnas stor minneskapacitet, bred repertoar av reaktioner på olika händelser samt 

flexibilitet och kreativitet vid val av reaktion. Bland svagheter finns problem med att göra 

flera saker samtidigt, återge detaljerad information och begränsad beräkningskapacitet. 

Exemplet i föregående stycke visar på att standardisering kan göras i enlighet med 

egenskaper hos människans natur. 

5.4 LEAN PRODUCTION 

Lean Production (Lean) är utvecklat från Toyota Production Systems och utgår från strävan att 

eliminera alla typer av muda, slöseri på svenska. Utgångspunkten för Lean är fem principer som ses i 

Figur 7 och tas upp i den följande texten. (Hines et al., 2008; Womack & Jones, 1996) 

5.4.1 FEM GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

De fem grundläggande principerna inom Lean finns sammanfattade i Figur 7 nedan. 

Värde definieras av slutkunden och skapas av producenten. Det är dock mycket svårt att specificera 

exakt vilket värde en produkt eller tjänst har. På grund av detta måste utgångspunkten i Lean bli att 

försöka definiera vilket värde en specifik produkt med dess egenskaper ger en specifik kund. Först 

när en förståelse för vilket värde en organisations produkter och/eller tjänster ger kan nästa steg tas. 

(Womack & Jones, 1996) 

1. 

Specificera 

värde 

5. Sträva 

mot 

perfektion 

4. Producera 

efter pull 

3. Skapa 

kontinuerligt 

flöde 

2. Identifiera 

värdekedjan 

FIGUR 7. DE FEM PRINCIPERNA FÖR LEAN, FRITT UTFORMAD EFTER HINES ET AL., 2008 



 

27 
 

Nästa steg i Lean består i att identifiera den värdekedja som skapar varje vara (produkt, tjänst eller 

båda) som en organisation möter sin marknad med. Värdekedjan byggs upp av tre flöden: 

utvecklingen från idé till färdig vara, informationsflödet från beställning till leverans av en vara och 

det fysiska transformationsflödet från råvara till färdig vara. Identifieringen av hela värdekedjan är en 

kartläggning som ofta blottar mycket slöseri. En analys av värdekedjan identifierar ofta tre typer av 

aktiviteter i kedjan (Womack & Jones, 1996):  

 Värdeskapande aktiviteter – Till exempel montering av två komponenter eller diagnos av 

patient. 

 Typ 1 slöseri – Icke värdeskapande aktiviteter vilka är oundvikliga på grund av använd 

exempelvis teknologi eller organisationsstruktur. Exempelvis kvalitetskontroller eller 

inmatning av patientuppgifter i datasystem.  

 Typ 2 slöseri – Icke värdeskapande aktivteter som kan elimineras.  

Eftersom värdekedjan från råvara till slutprodukt ofta går genom flera företag behöver även 

kartläggningen sträcka sig genom alla dessa företag. Detta på grund av att slöseri kan finnas 

exempelvis i form av att flera företag utför samma uppgifter, alltså dubbelarbete eller att 

aktiviteterna som olika företag inte passar ihop vilket ökar resursbehovet och därmed även slöseriet. 

(Womack & Jones, 1996) 

När värde har specificerats och värdekedjan kartlagts åligger nästa steg: att skapa ett kontinuerligt 

flöde av de aktiviteter som ingår i värdekedjan. Det bör här nämnas att det sannolikt har identifierats 

icke värdeskapande aktiviteter i kartläggningen som självklart bör elimineras innan detta steg tar vid. 

Att skapa ett kontinuerligt flöde kräver en mental omställning som är svår eftersom en funktionell 

organisation och produktion i batcher sitter djupt rotat i mångas medvetande. (Womack & Jones, 

1996) 

En effekt av att gå från batchproduktion till kontinuerligt flöde är att genomloppstiden för de tre 

flödena i värdekedjan (se ovan) minskar drastiskt. Detta möjliggör produktion direkt till kund vilket 

medför att kunderna kan dra ut (pull) det som önskas, alltså behövs ingen prognostisering eller 

utförsäljningar av oönskade produkter. (Womack & Jones, 1996) 

Det femte och sista steget benämns att sträva mot perfektion (se Figur 7). Detta kan te sig överdrivet 

men efter att ha genomgått de föregående fyra stegen har en stor potential i sättet att arbeta ofta 

urskiljts, men också vetskapen att det ständigt finns möjlighet att förbättra flödena, bättre förstå 

värde för kunderna med mera. Att ständigt arbeta vidare enligt denna filosofi ter sig självklart varför 

det femte steget återkopplar till det första genom ständig kamp mot slöseri. (Womack & Jones, 1996)  

5.4.2 SLÖSERI, VARIATION OCH ÖVERBELASTNING 

Som nämndes i början av avsnittet utgår Lean från strävan att eliminera slöseri. Därför kommer den 

följande texten behandla sju olika typer av slöseri men också gå in på två andra begrepp inom Lean, 

mura (variation) och muri (överbelastning). (Hines et al., 2008)   

Slöseri är något som inte ökar värdet för kunden, så för att arbeta med att eliminera slöseri har en 

uppdelning i sju typer av slöseri gjorts vilka kan ses nedan (Hines et al., 2008):  
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1. Onödig rörelse – Icke genomtänkt placering av verktyg och komponenter medför att 

arbetaren måste böja eller sträcka sig för att nå dessa. 

2. Väntan – Längre tidsperioder av inaktivitet för personer, information eller produkter vilket 

för med sig svagt flöde och långa ledtider. 

3. Onödiga transporter – Kan vara förflyttning av personer, information eller produkter vilket 

medför slöseri av tid, ansträngning och kostnad. 

4. Överproduktion – Producera för mycket eller för tidigt vilket resulterar i dåligt flöde av 

information eller produkter och ökande lager. 

5. Olämpliga processer – Användning av icke lämpliga verktyg eller metoder i ett arbetsmoment 

eller när enklare tillvägagångssätt finns.  

6. Defekter – Frekventa misstag i skrivbordsarbete, bristande produktkvalitet eller otillräcklig 

service till kund.  

7. Onödigt lager – Överflödigt lager och fördröjning av information eller produkter med följden 

att kostnader ökar och service till kund blir sämre.  

Det kan sägas att alla dessa sju typer av slöseri kan ta formen av både typ 1 slöseri och typ 2 slöseri 

som togs upp under 5.4.1. Den fortsatta rapporten kommer dock använda en uppdelning enligt de 

sju typerna av slöseri eftersom det finns en tydlig distinktion mellan dem. Detta är inte fallet för typ 1 

slöseri och typ 2 slöseri då en tydlig distinktion mellan dessa är svår att göra, exempelvis torde en 

aktivitet som är typ 1 slöseri ur ett kort tidsperspektiv närma sig typ 2 slöseri när tidshorisonten 

förlängs eftersom teknologi kan bytas ut och organisationsstrukturen förändras över tiden (se 5.4.1). 

Variation och överbelastning är två viktiga begrepp efter slöseri. Betydelsen av variation och 

överbelastning samt hur det påverkar organisationen kommer att belysas med ett exempel. Antag att 

orderingången hos ett företag inte är kontinuerligt fördelad utan varierar med dalar och toppar, 

vilket medför att produktionen inte har tillräcklig kapacitet att möta topparna och ledtiderna till kund 

blir för långa. Hur ska denna variation på orderingången och överbelastning på produktionen 

hanteras? (Hines et al., 2008)   

Tillvägagångssättet är då att använda metoden ”5 Whys”, att fråga sig ”varför?” till ett problem fram 

tills grundproblemet uppdagar sig. I detta fall är grundproblemet försäljningsavdelningens 

belöningssystem som ger ojämn försäljning. Att i detta fall exempelvis öka kapaciteten i 

produktionen är inte att angripa grundproblemet varför en god lösning inte går att hitta där. Denna 

typ av relation mellan variation, överbelastning och slöseri (i detta fall olämpliga processer på 

försäljningsavdelningen) är vanligt förekommande varför ingen av dem bör försummas. (Hines et al., 

2008)   

5.4.3 DET HÅLLBARA ISBERGET 

För att lyckas med införande av Lean behövs inte bara principer, begrepp och verktyg som tagits upp 

ovan. Man behöver även lägga ned en stor del arbete på personrelaterade aspekter. Detta kan 

symboliseras av det hållbara isberget som ses i Figur 8 nedan.  
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Figuren visar att de tre elementen strategi, ledarskap samt beteende och engagemang är osynliga 

men ändå mycket viktiga vid införande av Lean. Varför förklaras nedan. 

Att en tydlig övergripande strategi finns i form av vision, affärsidé och strategi är mycket viktigt, men 

även att dessa kommuniceras vidare genom hela organisationen. Personalen skall veta vad målen är 

men också förstå varför dessa är viktiga. Genom denna kunskap kan personalen anpassa sitt arbete 

till att ligga i linje med vision, affärsidé och strategi. (Hines et al., 2008)   

Det andra elementet som ligger under vattenytan är ledarskap. Det finns här en skillnad mellan en 

chef och ledare. En chef har formellt ansvar och befogenheter medan en ledare inte behöver ha 

detta men ändå uppnår en ledarroll genom sin personlighet. Egenskaper som karaktäriserar en 

ledare är integritet, passion och ett visionärt synsätt. Vid förändringar har en ledare rollen att 

inspirera och engagera så många som möjligt i förändringen. (Hines et al., 2008)   

Det tredje och sista elementet är beteende och engagemang. Det engagemang som byggs upp hos 

personalen styr deras beteende och är ofta skillnaden mellan misslyckande och framgång i en 

förändring. Genom att tillämpa de två första elementen finns potential till en bra grund, det finns 

dock många andra faktorer som spelar in, vilka oftast är situationsberoende, exempelvis sociala 

normer och organisationsstruktur. (Hines et al., 2008)   

5.4.4 5S 

5S är en metod för att skapa och bibehålla en organiserad, ren och säker arbetsplats. (Wedgwood, 

2007) Metoden kan ses som ett verktyg i den ständiga kampen mot slöseri, exempelvis kan slöseri i 

form av onödig rörelse (se 5.4.2) reduceras genom implementeringen av 5S. De fem aktiviteter som 

metoden inbegriper är som följer (Wedgwood, 2007): 

 Sortera – Behåll endast vad som behövs på arbetsstationen, ta bort allt annat. 

 Systematisera – Arrangera de kvarvarande sakerna efter hur de används och märk upp var 

sakerna ska finnas. 

Teknologi, verktyg och tekniker Processtyrning 

Ovan vattenytan - synligt 

Under vattenytan - osynligt Strategi 

Ledarskap 

Beteende och engagemang 

 

FIGUR 8. DET HÅLLBARA ISBERGET (HINES ET AL., 2008) 
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 Städa – Håll stationen ren genom kontinuerlig städning baserad på en tydlig 

ansvarsfördelning för utförandet. 

 Standardisera – Förvalta de åtgärder som hittills utförts genom att upprätta en standard för 

hur arbetsstationen skall se ut och dokumentera denna. 

 Skapa vana – Utbilda alla medarbetare i hur ordningen ska bibehållas och vilka regler som 

gäller. Detta är det svåraste steget, så genomför kontroller. 

5.5 PROCESS- OCH FUNKTIONSORIENTERING 

Den grundläggande definitionen av en process är (Bergman & Klefsjö, 2001; Forsberg, 1998; 

Oskarsson et al., 2006): 

 En kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut. 

 En process är både repetitiv och planerad. 

Ytterligare krav kan vara (Bergman & Klefsjö, 2001): 

 Processen har en kund och en leverantör. 

Eller (Oskarsson et al., 2006): 

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

av processen. 

 En process omfattar flera aktiviteter och är funktionsöverskridande. 

I detta arbete kommer den grundläggande definitionen ovan användas. Ett i dagligt tal synonymt ord 

med process är flöde. I fortsättningen av denna rapport används flöde för att beteckna en företeelse 

som är snarlik en process, med skillnaden att kraven ovan inte behöver vara uppfyllda. Benämningen 

flöde används alltså i fortsättningen för ett antal aktiviteter som följer efter varandra.  

Det finns flera olika sätt att indela processer inom en organisation. Ett sätt är att gruppera efter 

strukturen i organisationen. En uppdelning kan då göras mellan (Bergman & Klefsjö, 2001): 

 Individuella processer – Utförs av en enskild individ. 

 Funktionella processer – kopplad till aktiviteter som är knutna till en viss avdelning eller 

funktion. 

 Kärnprocesser – Går tvärs igenom en organisation över flera funktioner eller avdelningar. 

5.5.1 FLÖDESFÖRBÄTTRINGSVERKTYG 

När det kommer till att förbättra flödet går Harrington (1991) igenom 12 verktyg för att åstadkomma 

detta.  

Det första verktyget är eliminering av byråkrati. Då många byråkratiska uppgifter inte tillför något 

värde till kunden syftar detta verktyg helt enkelt till att undanröja administrativa uppgifter, 

godkännanden och pappersarbete. 

Eliminera dubbelarbete är nästa verktyg och handlar precis som det låter om att identifiera och 

eliminera identiska aktiviteter som utförs på olika delar i flödet. 
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Värdeskapandeanalys utförs genom att först granska varje aktivitet i flödet för att värdera vilket 

värde det tillför kunden. Värdeskapande aktiviteter är de aktiviteter som kunden skulle betala dig för 

att göra.  

Nästa verktyg är att förenkla flödet genom att ta bort onödiga aktiviteter eller beslutspunkter. 

Cykeltidsanalys syftar till att hitta sätt att minska cykeltiden för att möta kundernas förväntningar 

samt minska kostnader för lager i produktionen. 

”Error Proofing” är att reducera möjligheterna till att göra en aktivitet på fel sätt. 

Uppgradera. Förbättra effektiviteten genom att ha uppgraderad hårvara och mjukvara i företagets 

alla flöden.  

Genom att använda enkelt språk i skrift och tal reduceras möjligheterna för missförstånd och 

misstag. 

Sträva efter att standardisera aktiviteter så att de utförs på samma sätt varje gång. 

Output av en process är starkt beroende av input. Därför är leverantörssamarbeten viktiga för att öka 

kvaliteten av input. 

När de tio ovanstående inte ger tillräkliga resultat finns behov att söka efter helhetsförbättringar som 

ett kreativt sätt att drastiskt förändra flödet. 

Automatisering är det sista verktyget som genom användandet av datorer, utrustning och andra 

verktyg har potential att frigöra medarbetare från rutinuppgifter.  

5.5.2 FUNKTIONS- OCH PROCESSORIENTERADE ORGANISATIONER 

Efter att olika typer av processer och dess relationer med en organisations funktioner eller 

avdelningar har behandlats är det naturligt att gå in på en uppdelning av organisationer som 

funktionsorienterade eller processorienterade.  
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I en funktionsorienterad organisation går en order eller produkt från funktion till funktion utan något 

samarbete mellan funktionerna. Därmed blir slutkunden osynlig för de flesta i företaget och denna 

osäkerhet hanteras genom att ha mellanlager i varje funktion (se Figur 9).  Några nackdelar med att 

arbeta på detta sätt tas upp nedan (Oskarsson et al., 2006):  

 Problem som uppstår har en tendens att byggas på för varje funktion som en produkt eller 

order går igenom. Detta hanteras genom att varje funktion bygger upp stora lager, vilket 

ökar den totala lagernivån.  

 Vid överlämningar mellan avdelningar finns risken att information glöms bort, förvrängs och 

misstolkas då det inte finns någon ansvarig för helheten. 

 Ett revirtänkande kan uppstå där funktionens bästa prioriteras före företagets. Eftersom 

ekonomiuppföljningssystem är funktionellt baserade ökar konkurrensen då varje funktion 

bedöms var för sig.  

I en processorienterad organisation ligger processerna i fokus istället för funktionerna. Helheten 

bildas här genom ett antal flöden även fast funktionerna finns kvar (se Figur 9). Kunden blir tydlig för 

alla i organisationen eftersom alla arbetar mot en gemensam grupp kunder. (Oskarsson et al., 2006) 

Verkligheten är självklart inte så enkel att ett företag är helt funktionsorienterat eller 

processorienterat utan innehåller komponenter från båda varianterna. Forsberg (1998) redogör 

exempelvis för en modell av Stalk och Black (1994) som delar in företag i fyra kategorier i avseende 

på funktions- och processorientering. En undersökning visar också att en stor del, cirka 75 % av de 

undersökta företagen ingår i kategori 2 eller 3, alltså en blandning av funktions- och 

processorientering (Forsberg, 1998).    

Forsberg (1998) tar även upp tre kategorier av angreppssätt från Rentzhog (1996) som kan användas 

för att öka en organisations processorientering. Den första kategorin är att skapa en ledningsstruktur. 

Primärt ligger fokus här på att få ledningen att arbeta på ett processorienterat sätt. Detta medför att 

Produkt 

1 

Produkt 

2 

Produkt 

2 

Produkt 

1 

Processorienterat företag 

Funktionsorienterat företag 

Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3 

Tydliga kunder 

Otydliga kunder 

FIGUR 9. JÄMFÖRELSE MELLAN EN FUNKTIONS- OCH PROCESSORIENTERAD ORGANISATION (OSKARSSON ET AL., 2006, SID. 24) 



 

33 
 

processorienteringen måste spridas ”nedåt” i organisationen och att ledningen har en god bild över 

vilka processer som är essentiella för organisationen. Kategori två utgår från att bara förbättra 

effektiviteten i processer. Denna kategori används för enskilda projekt där en process ska analyseras 

och därefter förbättras. Den tredje och sista kategorin utgår från att göra personalen 

processorienterad i det dagliga arbetet genom att få personalen att anamma idéerna och filosofin 

bakom en processorienterad organisation.   

Att gå från en funktionsorientering mot en processorientering har visat sig framgångsrikt för många 

företag. Som exempel redogör Oskarsson et al. (2006) för en studie utförd av Tägström et al. (1996) 

som visade på signifikant reducerade ledtider samt ökad produktivitet och vinstmarginal för drygt 

hundra företag, vilka hade ökat sin processorientering. Denna utveckling går dock inte över en natt 

utan måste ske kontinuerligt med en ökande grad av processtänkande, vilket kan symboliseras av de 

fyra nivåerna i Figur 10. (Oskarsson et al., 2006)   

 

På nivå 1 finns starkt funktionsorienterade företag med lager mellan varje funktion och i princip inget 

internt samarbete. Genom att minska antal funktioner och lagerpunkter kan ett företag gå mot nivå 

2. I nivå 3 finns företag där funktionerna fortfarande finns kvar, men är integrerade och arbetar 

utifrån en helhetssyn. I den fjärde och sista nivån har även företaget börjat integrera sin verksamhet 

med leverantörer samt kunder och relevant information delas med dessa. Syftet med denna 

integration är att åstadkomma snabba och kostnadseffektiva kedjor av företag från råvara till 

slutkund. (Oskarsson et al., 2006) Att arbeta med nivå 4 brukar ofta kallas Supply chain management, 

vilket nästa avsnitt behandlar. 

Material-
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FIGUR 10. UTVECKLING FRÅN FUNKTIONSORIENTERING TILL PROCESSORIENTERING (OSKARSSON ET AL., 2006, SID. 26) 
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5.6 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

En definition på supply chain är ”ett set av tre eller fler enheter (organisationer eller individer), vilka 

är direkt involverade i uppströms och nedströms flöden av produkter, tjänster, finanser och/eller 

information från en källa till en kund.” (fritt översatt från Mentzer et al., 2001, sid. 18)  

Följaktligen definieras supply chain management som ”den strategiska koordineringen av de 

traditionella företagsfunktionerna och taktiken mellan dessa funktioner inom ett specifikt företag och 

mellan företag inom dess supply chain, i syfte att förbättra den långsiktiga prestationen hos det 

individuella företaget och dess supply chain som helhet.” (fritt översatt från Mentzer et al., 2001, sid. 

4) 

5.6.1 RAMVERK FÖR UTVECKLING AV SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

I följande avsnitt kommer supply chain management att benämnas styrning av försörjningskedja och 

supply chain alltså försörjningskedja. 

The Global Supply Chain Forum (GSCF) har tagit fram ett ramverk för styrning av en försörjningskedja 

bestående av tre element: försörjningskedjans struktur, försörjningskedjans processer och 

försörjningskedjans komponenter (se Figur 11). Det första elementet består av företag och länkarna 

mellan dessa. Då ett godtyckligt företag har kontakt med många leverantörer och kunder, som i sin 

tur har kontakt med sina leverantörer och kunder, sträcker sig försörjningskedjans struktur långt i 

företagets omgivning. Frågan att ta ställning till blir då: Vilka av medlemmarna i försörjningskedjan 

ska samarbeten ingås med? (Lambert & Cooper, 2000) 

Framgångsrik styrning av försörjningskedjan kräver en övergång från att hantera individuella 

funktioner inom företaget till att integrera aktiviteter till försörjningskedjans processer, vilket är 

nästa element (se Figur 11). Ett exempel är här hur efterfrågan från slutkund ska behandlas och 

information föras vidare uppströms i en försörjningskedja, vilket alltså bildar en av 

försörjningskedjans processer. Detta är alltså nästa steg efter att beslut tagits om vilka av 

försörjningskedjans medlemmar som samarbeten skall ingås med. Den primära frågan blir därmed: 

Vilka processer ska anslutas till varje medlem i försörjningskedjan? (Lambert & Cooper, 2000) 

Det tredje elementet, försörjningskedjans komponenter, innefattar vilka komponenter som 

inkluderas i varje process ett företag skapar med sina samarbetspartners i försörjningskedjan. 

Exempel på försörjningskedjans komponenter är: planering och kontroll, organisationsstruktur samt 

kultur och attityd. För varje komponent som inbegrips i en process ökar alltså djupet på samarbetet 

men också komplexiteten i styrningen av denna. Frågan att främst beakta blir till följd av detta: 

Vilken nivå av integration och styrning ska användas för varje ansluten process? (Lambert & Cooper, 

2000) 
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Ett ytterligare ramverk för styrning av en försörjningskedja har utarbetats av the Supply-Chain Council 

(SCC) och benämns Supply-Chain Operations References (SCOR). Grunden i detta ramverk är de fem 

SCOR-processerna (Lambert et al., 2005): 

 Planera – Balanserar utbud och efterfrågan genom framställning av en handlingsplan, vilken 

på bästa sätt möter kraven från försörjning, produktion och distribution.  

 Försörja – Inkluderar aktiviteter relaterade till införskaffande av produkter och tjänster för 

att möta planerad och verklig efterfrågan.  

 Producera – Aktivteter kopplade till transformationen från inköpta till färdiga produkter för 

att möta planerad eller verklig efterfrågan. 

 Leverera – Tillgodoser färdiga produkter och tjänster för att möta planerad eller verklig 

efterfrågan, vanligtvis inkluderande orderhantering, transportstyrning och 

distributionsstyrning.  

 Returnera – Hanterar returflödet av produkter och sträcker sig även till kundservice efter 

leverans.   

Varje process analyseras och implementeras med hjälp av tre komponenter: Omkonstruering, 

benchmarking och konkurrentanalyser. Omkonstruering används för att fånga utgångsläget för att 

sedan bestämma önskat läge för de fem processerna ovan. För att bestämma önskat läge för varje 

process används benchmarking. Genom att utföra konkurrentanalyser hos liknande företag som 

anses vara toppresterande kan exempelvis lämpligt datasystem eller passande styrningsmetoder 

identifieras som förenklar förändringen. (Lambert et al., 2005) 

5.6.2 INTERN INTEGRATION 

En studie av Pagell (2004) undersökte vilka faktorer som påverkade intern integration mellan inköp, 

produktion och logistik. Huvudfaktorerna som framkom var struktur, företagskultur, kommunikation 

(formell och informell) och mätning, dessa har markerats i Figur 12. Andra faktorer som påverkade 

Försörjningskedjans 

processer 

Försörjningskedjans 

struktur 

Försörjningskedjans 

komponenter 

Vilka av medlemmarna 

i försörjningskedjan ska 

samarbeten ingås med? 

Vilka processer ska 

anslutas med varje 

medlem i 

försörjningskedjan? 

Vilken nivå av 

integration och 

styrning ska 

användas för varje 

ansluten process? 

FIGUR 11. RAMVERK FÖR STYRNING AV FÖRSÖRJNINGSKEDJAN: ELEMENT OCH GRUNDBESLUT (LAMBERT & COOPER, 2000, SID. 70) 
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integrationen var fabriksupplägg samt arbetsrotation och multifunktionella team. Alla faktorer utom 

fabriksupplägg diskuteras i den efterföljande texten.  

 

Struktur definieras här som: ”formella rapporteringsrutiner, grupperingar och system hos en 

organisation” (Pagell, 2004, sid. 470 ). Centralisering påverkar integrationen av logistiken (se Figur 

12), både i positiv och i negativ bemärkelse. Exempelvis medförde centraliserat inköp att 

produktionskostnaderna för ett företag ökade då centraliseringen medförde byte från leverantörer 

som fabriken hade relationer med till nya leverantörer. Detta i sin tur medförde minskade totala 

inköpskostnader. Avgörande för beslut om centralisering blir vilken effekt som är övervägande, alltså 

i detta fall hur totalkostnaden påverkas. (Pagell, 2004) 

En annan faktor som påverkar integrationen är företagskulturen (se Figur 12), vilken definieras som 

”de värderingar, övertygelser och tankemönster som delas av organisationens medlemmar och lärs 

ut till nya medlemmar som korrekt” (Pagell, 2004, sid. 472 ). Företagskultur som uppmuntrar 

öppenhet och samarbete främjar högre nivåer av integration samtidigt som en företagskultur där 

medarbetare fokuserar på att hitta syndabockar snarare än lösningar motverkar en intern 

integration. (Pagell, 2004)   

De flesta definitioner av Supply chain management inbegriper två flöden genom kedjan, det 

materiella flödet och informationsflödet. Studien av Pagell (2004) visar på att företag möjliggör och 

hindrar informationsflödet på många sätt. Informationssystem är ett exempel. Speciellt i stora 

produktionsenheter ökar ett informationssystem möjligheten till realtidsinformation till alla 

medarbetare, vilket ökar integrationen. Utrymme för personlig kommunikation visades sig dock 

viktigare ur ett integrationsperspektiv. (Pagell, 2004)     

Studien klargjorde även att öppen kommunikation av problem och möjligheter ökade integrationen, 

vilket företagen försökte ta tillvara genom möten mellan chefer på olika avdelningar. En nackdel med 

Företagskultur 

Struktur Mätning 

Kommunikation: 

Informell eller formell 

Arbetsrotation och 

multifunktionella 

team 

Fabriksupplägg 

Nivå av 

överenskommelse/

integration 

Prestation/

resultat 

FIGUR 12. FAKTORER SOM MÖJLIGGÖR RESPEKTIVE HINDRAR INTEGRATION MELLAN PRODUKTION, INKÖP OCH LOGISTIK (PAGELL, 2004) 
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formella möten är dock att de utförs på regelbunden basis, inte när behov finns. Därför diskuteras 

ofta inte händelser som är överspelade. Exempelvis kan ett problem på en avdelning lösas internt på 

den avdelningen även fast det kan påverka andra avdelningar och när det formella mötet genomförs 

senare i veckan är ärendet glömt.  Studien har alltså visat, och likaså övrig litteratur på ämnet, att 

informell/realtidsinformation är att föredra före tidsbestämd/formell kommunikation. (Pagell, 2004)   

Nyttan med informell kommunikation minskar dock med storleken av en organisation eller 

produktionsenhet, varför formell kommunikation i större grad främjar integration, framförallt i 

jämförelse med ingen kommunikation alls. En annan effekt av ökad organisationsstorlek är att den 

geografiska närheten mellan avdelningar och chefer kan försvinna, vilket ökar behovet av formell 

kommunikation då den informella kommunikationen försvåras av avstånden. (Pagell, 2004) 

Genom att använda arbetsrotation kan en bredare kunskap om företaget skapas hos dess 

medarbetare (se Figur 12). Särskilt rotation av chefer har visat sig positivt i fråga om organisatorisk 

förståelse. Att cheferna, genom arbetsrotationen skaffar sig informella kontakter på olika avdelningar 

vilka kan kontaktas vid behov är en till positiv effekt. Även multifunktionella team visade sig ha 

liknande effekt som arbetsrotationen med en ökad kommunikation och förståelse för helheten i 

företaget. (Pagell, 2004) 

Vad gäller mätning av prestationer och resultat är litteraturen enig om att personer utför de 

uppgifter som belönas. En metod som visade sig framgångsrik var att utgå från företagets 

övergripande mål och bryta ner det till mål för fabriker, avdelningar och så vidare. Genom att 

följaktligen mäta dessa kunde en ökad integration uppnås genom att hela företaget strävade i 

samma riktning och belönades därefter. (Pagell, 2004) 

Två faktorer exkluderas i studien av Pagell (2004) och ses därmed ej i Figur 12. Den första är 

ledningens stöd, vilket enligt litteratur förevisats viktig i alla strategiska förehavanden. Den andra är 

informationsteknologi (IT), vilken Pagell (2004) förespråkar är underordnad integrationen genom att 

en bristande integration inte kan förbättras genom en IT-utveckling. Alltså att IT inte är något 

substitut gentemot andra åtgärder för att åstadkomma integration (Pagell, 2004). Det skall även 

nämnas att studien utfördes genom en litteraturstudie kompletterat med en undersökning på 11 

fabriker, varför allmängiltigheten kan ifrågasättas.  

Bristande integration mellan funktioner visar tydligt på det bristande samarbete som är förknippat 

med en funktionsorienterad organisation (se Figur 9). Christopher (2005) anser att lösningen på dess 

problem ligger i en organisationsstruktur som fokuserar på processen att tillgodose kundernas krav 

(mycket snarlikt den processorienterade organisationen i Figur 9) och som karaktäriseras av:  

 Platt organisationsstruktur. 

 Uppbyggd kring multifunktionella team. 

 Styrd av mätetal som är marknadsbaserade. 

Eftersom ett företag i regel har ett begränsat antal kärnprocesser (vanligtvis några av följande: 

produktutveckling, relationsbyggande med kunder, leverantörer eller båda), bör fokus i det dagliga 

arbetet ligga på att hantera dessa processer. Multifunktionella team är då ett kraftfullt sätt att arbeta 
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då det tar tillvara på specialistkunskapen som finns hos varje person och främjar samarbetet mellan 

funktionerna som här har en sekundär roll. (Christopher, 2005) 

5.7 KOORDINERING 

Sjukvård i allmänhet har en hög grad av differentiering vilket kräver en hög grad av koordinering för 

att styra verksamheten. Bristande koordinering är dock vanligt förekommande inom sjukvården. 

(Glouberman & Mintzberg, 2001) I detta avsnitt tas därför olika typer av koordinering upp, samt när 

de är lämpliga att använda.  

5.7.1 KOORDINERINGSMEKANISMER 

Enligt Glouberman och Mintzberg (2001) finns sex grundläggande mekanismer för att integrera eller 

koordinera arbete inom en organisation. Dessa illustreras av Figur 13 nedan och beskrivs i den 

efterföljande texten.  

 

Ömsesidig anpassning uppstår då två eller flera personer helt enkelt anpassar sig efter varandra 

allteftersom arbetet fortgår, oftast genom informell kommunikation (se Figur 13). Denna form av 

koordinering är den mest direkta. (Glouberman & Mintzberg, 2001) 

Ömsesidig anpassning Direkt ledning 

Standardisering 

av arbete av resultat 

av kompetens av normer 

FIGUR 13. SEX MEKANISMER FÖR ATT KOORDINERA (GLOUBERMAN & MINTZBERG, 2001, SID. 71) 
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Med direkt ledning menas att en tredje part tilldelas ansvaret för att koordinera arbetet vilket 

medför att en hierarki i avseende på ansvar bildas. Denna tredje part kallas vanligen chef. 

(Glouberman & Mintzberg, 2001) 

Koordination kan även skapas genom fyra typer av standardisering (Glouberman & Mintzberg, 2001):  

 Standardisering av arbete sker när arbetssättet/procedurerna standardiseras. Detta görs 

oftast genom att studera arbete och därefter utforma instruktioner för hur arbetet ska 

utföras. Koordinationen befinner sig därmed i designen av arbetsinstruktioner. 

 Standardisering av resultat medför att konsekvensen av arbetet standardiseras. 

Koordineringen fokuserar i och med detta på relationen mellan aktiviteter eftersom output 

för en aktivitet ofta är input till en annan. Standardisering av resultat är därmed en mer 

indirekt form av koordination jämfört med standardisering av arbete, vilket även kan ses i 

Figur 13 ovan.  

 När kompetens standardiseras tränas olika individer i kunskapen om vad som förväntas av 

dem själva och andra individer. Koordinationen kan då uppnå nästan automatisk precision 

genom att varje individ vet exakt vad de själva och andra individer gör, och förväntas göra. 

Denna typ av koordination visas i Figur 13 genom att de streckade pilarna symboliserar 

kunskapen om individernas kompetens.  

 Att standardisera normer är den sista typen av standardiserad koordination. Här används 

socialisering för att uppnå gemensamma värderingar och uppfattningar som ska leda till att 

personalen arbetar mot samma mål. En vanlig benämning på detta är företagskultur.   

Glouberman och Mintzberg (2001) menar också att de flesta mekanismer i någon mån används inom 

dagens organisationer. I det operativa arbetet finns det dock många företag som fokuserar 

koordineringen till en mekanism, vilket då också i stor grad påverkar strukturen som bildas. 

Författarna anser att sjukvården och dess struktur är uppbyggd kring en standardisering av 

kompetens (se Figur 13), speciellt inom akutsjukvård. Att komplementera denna 

koordineringsmekanism med två andra, ömsesidig anpassning och standardisering av normer, 

förespråkas av författarna.  

Ömsesidig anpassning är en flexibel koordinationsmekanism där det oväntade kan hanteras genom 

anpassning och samarbete. Det handlar om informella möten i korridoren, informella nätverk inom 

organisationen eller arbetsgrupper och multifunktionella team. Även fast de två sistnämnda kan ha 

en formell uppkomst sköts kommunikationen på ett informellt och självorganiserande sätt. Vid 

komplexa problem och procedurer är ömsesidig anpassning den koordinationsmekanism som är 

vanligast på grund av sin flexibilitet och enkelhet. (Glouberman & Mintzberg, 2001) 

Ett kraftfullt sätt att öka den ömsesidiga anpassningen är att stärka standardiseringen av normer. 

Med detta menas att förespråka gemensamma värderingar för att ersätta extern kontroll med 

interna attityder. Med en tydlig och stark företagskultur sker koordination automatiskt genom att 

alla individer strävar åt samma håll. Inom sjukvården saknas inte företagskultur, det som saknas är en 

enhetlig företagskultur. Många olika specialiserade funktioner har skapat en spretig företagskultur 

(jämför 5.6.2) som inte klarar av att stödja den ömsesidiga anpassningen. (Glouberman & Mintzberg, 

2001) 
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5.7.2 BEROENDEN OCH KOORDINATION 

Crowston (1997) tar upp en alternativ indelning av koordinationsmekanismer som utgår från 

beroenden mellan resurser och uppgifter (se Tabell 3). Både resurser som används och skapas av 

uppgifter inkluderas här. Uppgifter inbegriper både aktiviteter och mål. Logiskt sätt finns det tre 

typer av beroenden mellan uppgifter och resurser: de mellan två uppgifter, två resurser och en 

uppgift och en resurs. Crowstons (1997) indelning består alltså i vilka koordineringsmekanismer som 

ska användas för att hantera de olika typerna av beroenden mellan uppgifter och resurser. I den 

vänstra kolumnen i Tabell 3 tas alltså olika typer av beroenden mellan uppgifter och resurser upp och 

i den högra kolumnen övergripande koordineringsmekanismer för hur dessa beroenden ska 

hanteras. Om koordineringsmekanismen består av flera steg markeras det genom att åtgärderna 

numreras, annars föregås koordineringsmekanismen av en punkt ( ). 

Beroende Koordineringsmekanism 

Uppgift-uppgift  

Uppgifter delar samma output 

   Samma karaktäristik 

 

   Överlappande 

   Konflikt 

 

 

1. Leta efter likheter mellan uppgifterna 

2. Slå samman eller välj en 

 Kom överens om fördelning 

 Välj en att göra 

Uppgifter delar samma input (samma resurser) 

   Delbara resurser 

   Återanvändbara resurser 

 

   Ickeåteranvändbara resurser 

 

 

 Ingen konflikt 

1. Notera konflikten 

2. Schemalägg användandet av resursen 

 Välj en att göra 

 

Output av en uppgift är input till en annan 

   Samma karaktäristik 

 

 

   Konflikt 

 

1. Beställ uppgifterna 

2. Säkerställ användbarhet av output 

3. Hantera överföring av resurser 

 Återbeställ uppgifter för att undvika konflikt 

 Lägg till en annan uppgift för att reparera 

konflikt 

Uppgift-resurs  

Resurs som krävs av uppgift 

 

 

1. Identifiera nödvändiga resurser 

2. Identifiera tillgängliga resurser 

3. Välj ett paket av resurser 

4. Schemalägg dessa resurser 

Resurs-resurs  

En resurs är beroende av en annan  

1. Identifiera beroendet 

2. Hantera beroendet 

TABELL 3. OLIKA TYPER AV BEROENDEN OCH VILKA KOORDINERINGSMEKANISMER SOM ÄR TILLÄMPBARA (CROWSTON, 1997, SID. 160) 
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5.8 FÖRÄNDRINGSARBETE INOM AKUTSJUKVÅRDEN 

Litteraturen kring användandet och tillgängligheten på akutsjukvård utvecklades betydande under 

80- och 90-talet. Från att ha koncentrerats på ickeakuta besök till akuten och hur dessa kunde 

begränsas har fokus flyttats till överfyllda akutmottagningar och vilka effekter detta medfört. 

(Richardson & Hwang, 2001) Under senare år har utvecklingen gått mot metoder för att minska 

överfyllda akutmottagningar. 

Simulering är en populär metod för att exempelvis maximera genomströmningen och minska 

genomloppstiden av patienter på akutmottagningen genom att reglera personalsammansättning 

under budgetbegränsningar (Ahmed & Alkhamis, 2009). Simulering har även studerats för att kunna 

prognostisera fyllnadsgraden på, eller patientinströmningen till, akutmottagningen (Hoot et al., 2007 

& Hoot et al., 2008). Eftersom simulering främst är ett verktyg och inte kommer användas i denna 

studie görs ingen fördjupning verktyget. Istället kommer några vanliga förbättringsåtgärder från 

litteraturen beskrivas mer utförligt i detta avsnitt.   

5.8.1 TRIAGE 

Triage är en typ av första intervju eller utvärdering som en person som besöker akutmottagningen 

först genomgår innan denne slussas vidare eller skrivs ut. Patienten tilldelas en triageringskategori, 

vanligtvis 1-5, beroende på hur allvarlig skada som denne har. Exakt vilka aktiviteter som triaget utför 

varierar men det är viktigt att en patient skickas vidare till rätt resurs, vid rätt tidpunkt och med en 

god prognos över hur allvarlig skadan är. (Terris et al., 2004) Triageringskategorin ligger ofta till grund 

för i vilken ordning patienter får träffa en läkare, där patienterna med allvarligast skador får träffa 

läkaren först.  

Partovi et al. (2001) undersökte effekten av triage, utfört av erfaren sjuksköterska (vanligt triage), på 

tiden som patienten är på akutmottagningen (TPA). TPA minskade med 18 % under studien, dock till 

en kostnad av 12 $ per patient. Studien gav också 46 % minskning av antalet personer som lämnar 

akutmottagningen utan att ha skrivits ut (LAU). Richardson et al. (2004) och Terris et al. (2004) 

jämförde ett utökat triage med både sjuksköterska och läkare jämfört med vanligt triage. Terris et al. 

(2004) visade på en minskning av antalet patienter som väntade på triage från 18.3 till 5.5 personer 

med utökat triage jämfört med vanligt triage. Med utökat triage kunde även närmre 50 % av 

patienterna skrivas ut från akutmottagningen direkt efter att ha träffat triagepersonalen. Studien av 

Richardson et al. (2004) gav positiva resultat i form av att fler patienter, med utökat triage, sågs inom 

en bestämde tid för visa patientgrupper medan andra patientgrupper inte gav statistiskt signifikanta 

resultat. 

5.8.2 FAST TRACK 

Fast track, en ytterligare metod med syfte att öka effektiviteten och flödet genom akutmottagningen, 

är ett alternativt flöde genom akutmottagningen. Vilka patienter som behandlas i detta flöde 

varierar, men en variant är att patienter med icke-akuta, enkla behov hanteras i fast track-flödet för 

att dessa patienter snabbt ska hanteras och inte förlänga köer på akutmottagningen. (Considine et 

al., 2008)  
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Att istället för som ovan separera patienterna till fast track-flödet när de lämpligen kan behandlas av 

sjuksköterskor eller nyutexaminerade läkare, är en annan variant som till större utsträckning tar 

hänsyn till personalens sammansättning och kunskap. Implementeringen av denna typ av fast track-

flöde medförde positiva effekter i form av 10 % minskad TPA2, 52 % minskning i LAU3 och 50 % 

minskning i patientens väntetid innan denne får träffa en läkare (VIL). Då studien bedrevs över 2 år 

med fast track implementerat under andra året torde resultaten vara tillförlitliga.  (Sanchez et al., 

2006)  

Vega och McGuire (2007) studerade en typ av fast track som involverade en grupp bestående av en 

läkare, en sjuksköterska, en undersköterska och en administratör. Denna grupp hanterade patienter 

som kom in med besökorsaker eller skador som inte var akuta med målsättningen att dessa kunde 

handläggas snabbt och i de flesta fall skickas hem. Det nya fast track-flödet hade en TPA på 97 

minuter vilket gav mycket nöjda patienter i detta flöde. För hela akutmottagningen ökade dock TPA 

marginellt vilket inte kan betraktas som ett positivt resultat. Considine et al. (2008) undersökte ett 

liknande fast track-flöde som bara sköttes av erfarna sjuksköterskor. Studien gav resultatet att 

patienter som inte lades in på sjukhuset fick en minskad TPA med fast track (116 jämfört med 132 

minuter) utan negativ påverkan på TPA för hela akutmottagningen.  

I en ytterligare studie av fast track skiljdes patienterna åt efter hur komplext problem patienten 

hade. De patienter som uppvisade ett ickekomplext problem hanterades av erfarna sjuksköterskor i 

ett fast track-flöde. En bakomliggande tanke var här att en patient som uppvisar ett ickekomplext 

problem var idealistisk att hanteras av erfarna sjuksköterskor. Efter införandet av detta fast track-

flöde minskade VIL4 från 55 till 32 minuter, TPA minskade från 209 till 191 minuter och LAU 

halverades från 6,2 % till 3,1 %. Det uppmätes dock en statistiskt signifikant ökning av andel patienter 

som uppsökte akutmottagningen igen inom två veckor från 3,2 5 till 4 %, vilket inte kunde förklaras. 

(Ieraci, 2008) 

5.8.3 ARBETE I TEAM 

Att dela upp personalen på akutmottagningen i olika team är en annan metod för att öka 

genomflödet och minska väntetider på akutmottagningar. King et al. (2006) studerade en 

akutmottagning där två team träffade patienterna. De triagerande sjuksköterskorna bedömde för 

varje patient om de trodde att patienten skulle behöva läggas in på sjukhuset eller kunde skickas 

hem efter besöket på akutmottagningen. Utefter denna bedömning separerades patientflödet. 

Patienter som förutspåddes att de behövdes läggas in på sjukhuset fick träffa ”A-sidans” 

sjukvårdsteam, vilka träffade patienterna enligt prioritet efter triageringskategorin (se 5.8.1). 

Patienter som förutspåddes att de kunde skickas hem fick träffa ”B-sidans” sjukvårdsteam, vilka 

träffade patienterna efter den ordning de ankom till akutmottagningen (dock prioriterades 

triageringskategori 1 och 2). Resultaten var blandade i avseende på olika parametrar. Förändringen 

medförde sammantaget att patienter med mindre akuta besvär, och alltså högre triageringskategori, 

fick snabbare vård med viss negativ påverkan på patienter med lägre triageringskategori.  

                                                             
2
 TPA = Tiden som patienten är på akutmottagningen. 

3
 LAU = Antalet personer som lämnar akutmottagningen utan att ha skrivits ut 

4 VIL = Patientens väntetid innan denne får träffa en läkare 
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Patel och Vinson (2005) undersökte effekten av arbete i team på en akutmottagning. Varje team 

bestod av en läkare, två sjuksköterskor och en ambulanssjukvårdare. Teamen hade inte ansvar för 

någon specifik triagekategori utan varje team tilldelades en lika stor andel av patienterna. Resultatet 

av studien jämfördes med innan implementeringen. VIL 5  minskade från 72 minuter innan 

implementeringen till 62 minuter efter. LAU6 minskade också från 2,3 till 1,6 %. Patienternas 

tillfredställelse med vården ökad även något. Det ska dock tilläggas att antalet läkare på arbetade på 

akutmottagningen ökade under studiens gång.  

5.8.4 AKUTMEDICINSK ENHET 

En akutmedicinsk enhet (kallat acute medical unit (AMU)) är en allt vanligare enhet inom 

akutsjukvården. Enhetens syfte är att ta hand om patienter, från akutmottagningen eller annan del 

av sjukvården, som behöver akutvård från flera medicinska discipliner under en begränsad tid, 

vanligtvis 24-72 timmar. Därefter skrivs patienten ut eller flyttas till permanent avdelning. En 

akutmedicinsk enhet bemannas ofta av flerdisciplinära team och ligger ofta geografiskt nära 

akutmottagningen på sjukhuset. (Scott et al., 2009) Eftersom en akutmedicinsk enhet inte är en del 

av akutmottagningen utan en separat avdelning på sjukhuset kommer den inte tas upp vidare.   

Vid sökandet efter litteratur kring förändringsarbete på akutmottagningar har även andra 

förbättringsåtgärder identifierats. Då de allra flesta förkommer enstaka gånger tas de inte upp här. 

En sammanställning i tabellform finns dock i bilaga 2 för den intresserade.   

5.9 MÅTT OCH MÄTMETODER 

Vid varje mätsituation måste två huvudfrågor besvaras (White, 1996): 

1. Vad ska mätas? 

2. Hur ska mätningen ske? 

När det kommer till första frågan så kan i princip vad som helst mätas. Inom produktionsteori är de 

flesta mått kopplade till kvalitet, kostnader, flexibilitet, leverans och ledtider (White, 1996). Inom 

omfånget av första frågan tar Parker (2000) upp fem grundförutsättningar som måste uppfyllas för 

att ett mätsystem (en samling mätetal som används inom en organisation) ska vara framgångsrikt: 

 Mätningarna måste ligga i linje med företagets strategi – Vid implementering av varje nytt 

mätetal måste en bedömning göras om det överensstämmer med organisationens vision, 

mål och strategi. Eftersom ett företags vision, mål och strategi förändras över tiden måste 

även mätsystemet ses över med jämna mellanrum så att dessa ej glider ifrån varandra.  

 Mätetal inom ett mätsystem måste fungera tillsammans – Mätetal inom ett mätsystem 

måste inte bara ligga i linje med en organisations strategi, de enskilda mätetalen måste även 

ligga i linje med varandra. Annars kan suboptimering uppstå då en avdelning strävar efter att 

uppnå goda resultat efter sina mätetal medan detta agerande motverkar goda resultat på en 

annan avdelning. 

                                                             
5 VIL = Patientens väntetid innan denne får träffa en läkare 
6 LAU = Antalet personer som lämnar akutmottagningen utan att ha skrivits ut 
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 Mätsystemet måste ha stöd från hela organisationen – Detta gäller både ledningsnivå där ett 

mätsystem måste stödja ledningens arbete genom att mätetalen är användbara i styrningen 

och den operativa verksamheten där mätsystemets syfte och funktion måste kommuniceras 

så att personalen förstår att det är ett stöd i den daliga verksamheten.  

 Mätningar måste ha en påverkan på prestationen – För att mätningar skall få önskat resultat 

måste de analyseras och åtgärder utformas som påverkar utformningen av det som mättes 

så att en sluten cirkel uppstår. Ett enkelt exempel på detta är finansiella belöningssystem 

som främjar väl utfört arbete och därmed goda resultat.  

 Mätningar måste vara tillförlitliga – Eftersom mätningar ofta är beroende på jämförelser 

mellan olika tidpunkter måste mätetal väljas som är tillförlitliga och varaktiga över önskad 

tidsperiod.  

Vad gäller den andra frågan, hur ska mätning ske, är en viktig komponent var data ska insamlas. 

Antingen används intern data, vilket motsvarar vad som har gjorts historiskt, eller så används extern 

data, som alltså har insamlats från företagets omgivning. Exempelvis kan kvalitet mätas genom 

överensstämmelse med produktspecifikationen (intern data) eller kundkrav (extern data). Extern 

data måste dock inte vara kopplad till kunderna utan kan inriktas mot leverantörer, konkurrenter 

eller annan entitet i företagets omgivning. Det är önskvärt att mäta både intern och extern data, det 

ska dock framhållas att extern data ofta kan vara svårare och mer tidskrävande att ta fram, men är i 

många fall även insiktsfull och högt värderad. (White, 1996) 

En vidare uppdelning av data är att kategorisera den som objektiv eller subjektiv. Objektiv data är 

oberoende observerbara fakta medan subjektiv data baseras på åsikter och bedömningar. Data 

hämtad internt är ofta objektiv, framförallt då den insamlats i för att användas i mätningar, medan 

extern data ofta är beroende av personers åsikter och därmed blir subjektiv. På samma sätt som 

intern och extern data är det klokt att införskaffa både subjektiv och objektiv data för att få en bättre 

helhetsuppfattning. (White, 1996) En mycket snarlik uppdelning som objektiv och subjektiv data gör 

Aronsson et al. (1988) mellan kvantitativa och kvalitativa mått. Mätetal som baseras på numerisk 

data är kvantitativa mått medan mätetal som byggs på åsikter är kvalitativa mått. Kvantitativa mått 

dominerar än så länge över kvalitativa mått i antal och användning även fast båda varianterna är 

viktiga. Eftersom kvalitativa mått är svåra att relatera till andra storheter, för att exempelvis göra 

jämförelser och avvägningar tar Aronsson et al. (1988) upp två sätt att ta hänsyn till kvalitativa 

aspekter: 

 Göra de kvalitativa aspekterna till kvantitativa – Detta genom att skapa kvantitativa metoder 

som tar hänsyn till de kvalitativa aspekterna.  

 Strukturera de kvalitativa aspekterna – Om ovanstående omvandling inte är möjlig eller 

lämplig är en uppstrukturering nästa alternativ. Exempelvis kan en checklista uppföras över 

vilka kvalitativa aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Att påvisa eventuella samband 

mellan kvalitativa aspekter är ett annat exempel. Den slutgiltiga bedömningen lämnas dock 

till beslutsfattaren. 

För att fortsätta fördjupningen i komponenter under fråga två, ”hur ska mätningen ske?”, följer efter 

ovanstående indelningar och beslut att bestämma hur datan ska utvärderas. En indelning kan här 
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göras till att göra jämförelser inom företaget vilket vanligtvis medför historiska jämförelser över 

utvecklingen av ett mätetal, eller jämförelser med omgivningen, mestadels kallat benchmarking. En 

fara med att bara använda jämförelser inom företaget är att konkurrenter kan dra ifrån, exempelvis 

när det gäller att uppfylla de krav och önskemål som kunderna har. (White, 1996) 

Den avslutande uppdelningen baseras på om ett mätetal mäts som en input eller output. Eftersom 

output från en process kan vara input till en annan process så grundas indelningen efter vilken 

process som mätetalet syftar till att mäta. Traditionellt sett har mätningar gjorts från bokföringen 

vilket allt som oftast mäter output av en process. Att använda mätetal som mäter input istället för 

output får dock ej negligeras. Detta då om en process har en olämplig input kommer inte mätningar 

på output kunna ge den information och de incitament till förbättring som mätning på input kan 

göra. I exemplet medför en förbättring av input även troligtvis en förbättring på output. (White, 

1996) 

5.9.1 MÅTT OCH MÄTMETODER INOM AKUTSJUKVÅRDEN 

När det gäller mått och mätetal som har använts vid förändringar inom akutsjukvården finns det en 

ganska stor spridning även fast flertalet av måtten mäter tider eller antal patienter i olika delar av 

flödet genom akutmottagningar. En sammanställning av 16 artiklar där förändringar på 

akutmottagningar har införts och resultat uppmätts ses i Tabell 4 nedan.  
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Genomloppstid per patient x  x x   x x  x   x   x 

Kostnad per patient x             x   

Felrapportering  x               

Väntetid innan diagnos    x  x     x x x   x 

Antal väntande pat. innan diagnos    x  x         x  

Kostnadsbesparing m. telefontriage     x            

Tid då akutmottagningen överfull      x           

Direkt utskrivning från akuten        x       x  

Antal dagliga utskrivningar        x         

Andel återbesök        x      x   

Vårdbehov hos patienter         x        

Andel pat. som lämnar utan diagnos          x x x     

Patientnöjdhet           x  x x  x 

Personalnöjdhet            x     

Telefonsamtal till akutsjuksköterska              x   

TABELL 4. MATRIS ÖVER MÄTETAL SOM ANVÄNTS VID OLIKA FÖRÄNDRINGAR PÅ AKUTMOTTAGNINGAR 

Det mest frekvent använda mätetalet är genomloppstiden per patient genom akutmottagningen, 

som hälften av artiklarna använt vid mätningar av resultatet av förändringar. Även väntetid innan 
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diagnos och antal väntande patienter innan diagnos är vanligt förekommande. Dessa tre mätetal är 

alla kopplade till den strävan att öka flödet och minska väntetider som legat i fokus under 2000-talet.  

Att kostnader sällan uppmätts medför att jämförelser mellan olika förändringar är svåra att göra då 

ett mått på kostnadseffektivitet hos en förändring inte kan beräknas.   



 

47 
 

6. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ DANDERYDS HJÄRTAKUT 

I detta kapitel kommer förändringsarbetet som bedrivits på Danderyds sjukhus och på 

akutmottagningen beskrivas först. Förändringsarbetet som utförts specifikt på hjärtakuten tas upp 

efter att patientflödet och arbetssättet före förändringsarbetet skildrats eftersom det då är lättare 

att förstå förändringsarbetets upplägg. Därefter gås patientflödet och arbetssättet efter 

förändringsarbetet igenom. Patientflödet och arbetssätt före och efter förändringsarbetet är den 

inledande delen i analysmodellen men redovisas i detta kapitel (se 3.2 för motivering). 

I slutet av kapitlet beskrivs personalbemanningen, det fortsatta förändringsarbetet på hjärtakuten, 

mätningar och mätetal som använts samt målsättningarna för 2010.  

6.1 FÖRÄNDRINGSARBETETS UPPLÄGG OCH ORGANISATION 

För att läsaren ska få en helhetssyn över det förändringsarbete som utförts på Danderyds sjukhus 

inleds avsnittet med en övergripande tidslinje över förändringsarbetet (se Figur 14). 

Förändringsarbetet som beskrivs ”ovan” tidslinjen i figuren redogör för övergripande 

förändringsarbete på sjukhuset som har påverkat hjärtakutens förändringsarbete. 

Förändringsarbetet som beskrivs ”under” tidslinjen redogör för förändringsarbete som utförts på 

akutmottagningen som helhet, men även förändringsarbete som är utfört specifikt på hjärtakuten. I 

den efterföljande texten beskrivs förändringsarbetet mer utförligt. Förändringsarbetet som 

genomförts på hjärtakuten tas dock inte upp i den efterföljande texten. Hjärtakutens 

förändringsarbete beskrivs istället efter det att arbetssättet och patientflödet före 

förändringsarbetet har skildrats. Anledningen är att hjärtakutens förändringsarbete då är lättare att 

förstå samt även kan beskrivas mer ingående då läsaren fått en grundförståelse för patientflödet och 

arbetssättet på hjärtakuten.  
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6.1.1 FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ SJUKHUSET 

I januari 2008 tillträder en ny VD på Danderyds sjukhus. I samband med detta görs förändringar i 

ledarskap, organisationsstrukturen samt i uppföljningsstrukturen. VD börjar tidigt med att utveckla 

en ny verksamhetsplan tillsammans med en extern konsult.  

Innan VD-skiftet fanns det många olika strukturer för att styra det strategiska och operationella 

arbetet på sjukhuset. Den nya VD:n ändrar till en ledningsgrupp som träffas varje vecka en halvdag, 

och består av Chefläkare, Ekonomidirektör, Marknads- och kommunikationsdirektör, 

Personaldirektör, Försörjningschef samt alla Verksamhetsområdeschefer. 

Verksamhetsplanen utvecklas vidare av VD, den externa konsulten och ledningsgruppen. I augusti 

2008 beslutas att målsättningarna för kommande år ska vara köfritt sjukhus 2010 och topprankat 

sjukhus 2011. Genom att bryta ner målsättningarna till aktiviteter som varje verksamhetsområde ska 

utföra tar verksamhetsplanen form. För att spridda de nya målsättningarna och den nya 

verksamhetsplanen nedåt i organisationen får varje medarbetare på Danderyds sjukhus fylla i ett 

personligt styrkort för vad denne ska göra för att uppnå målen.  

6.1.2 FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN 

Förändringsarbetet på Danderyds akutmottagning inleddes dels som ett svar på det nya statliga 

målet att 80 % av patienterna som uppsöker akutmottagningen ska handläggas inom 4 timmar, alltså 

Vår 2008 Höst 2008 Vår 2009 Höst 2009 

Ny VD tillträder, som startar upp ny ledningsgrupp och påbörjar utvecklandet av en ny verksamhetsplan 

Ledningsgruppen klarlägger målsättningarna: 

 Köfritt sjukhus 2010 

 Topprankat sjukhus 2011 

 
De nya målsättningarna och verksamhetsplanen sprids 

genom organisationen för att alla ska arbete ”åt 

samma håll”  

Akutmottagningens förändringsarbetet startas upp genom bildandet av 

styrgrupp, operativt processansvarig samt flödesgrupper. Målsättningen 

är att minst 80 % av patienterna ska handläggas inom fyra timmar på 

akutmottagningen under år 2009.  

Hjärtakuten testar pilotprojekt 1 (nytt arbetssätt) under 

vecka 42 

Hjärtakuten testar pilotprojekt 2 under vecka 49 

Hjärtakuten testar pilotprojekt 3 under vecka 

3, arbetssättet fungerar så bra att det 

implementeras. Kontinuerligt 

förändringsarbete, kallat Lean, startas upp. 

FIGUR 14. TIDSLINJE ÖVER DET FÖRÄNDRINGSARBETE SOM BEDRIVITS PÅ DANDERYDS SJUKHUS 



 

49 
 

antingen läggas in på en avdelning på sjukhuset eller skickas hem inom 4 timmar, gällande från 1 

januari 2009. Eftersom ekonomiska incitament genom Stockholms läns landsting kopplats till målen 

ökade drivkraften till att uppnå dessa mål för akutmottagningen på Danderyds sjukhus. I resterande 

del av rapporten kommer denna målsättning att återges som ”4 h-målet”.  

Utöver 4 h-målet påverkade det övergripande förändringsarbetet på sjukhuset genom 

verksamhetsplanen och målsättningarna (se 6.1.1). Någon direkt påverkan var dock svår att urskilja. 

Den målsättning som bestämdes för förändringsarbetet var att alla sektioner på akutmottagningen 

skulle uppnå 4 h-målet.  

Som en del av akutmottagningens förändringsarbetet startades en styrgrupp upp under hösten 2008. 

Styrgruppen inkluderade Verksamhetsområdeschefer och Sektionsansvariga läkare från varje 

verksamhetsområde; Verkställande direktör; representant från DS utvecklingsgrupp (tidigare kallat 

Vd:s utvecklingsgrupp i Figur 1 på sidan 3) samt operativt processansvarig (som också var en ny 

befattning som beskrivs nedan). Eftersom många av representanterna i styrgruppen arbetat 

tillsammans i ledningsgruppen (se 6.1.1) kunde bildandet av styrgruppen ske snabbt och arbetet i 

styrgruppen enkelt komma igång. Styrgruppen och övriga strukturer som inrättades för 

förändringsarbetet kan ses i Figur 15.  

 

Styrgruppen agerar som beställare av förändringsarbetet och rapportering om arbetets fortskridande 

läggs fram till styrgruppen. Styrgruppen har sedan uppstarten träffats två till tre gånger varje termin. 

Inför varje möte förs diskussioner om vad som ska tas upp på dagordningen. 

Verksamhetsområdeschefen för Akutvård, Bild- och funktionsmedicin, som sedan sitt tillträdande 

varit ordförande för styrgruppen, förbereder tillsammans med representanten för DS 

utvecklingsgrupp en preliminär dagsordning för mötet. Därefter redogör representanten för DS 

utvecklingsgrupp denna för Verkställande direktör som kan göra ändringar i dagsordningen. 

Representanten för DS utvecklingsgrupp antar därmed rollen som sekreterare i styrgruppens arbete.   

Styrgrupp 

Operativt 

processansvarig 

Flödesgrupp 

Flödesgrupp Flödesgrupp 

Flödesgrupp 

Flödesgrupp 

Flödesgrupp 

Processtöd 

FIGUR 15. ORGANISATIONSSTRUKTUREN KRING FÖRÄNDRINGSARBETET PÅ AKUTMOTTAGNINGEN 
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Eftersom akutmottagningen inte har egna anställda läkare och sjuksköterskor har en tidigare 

problematik funnits i att akutmottagningens arbete försummats till fördel för klinikernas arbete. 

Detta eftersom det är inom klinikerna som läkarna och sjuksköterskorna är anställda. Genom 

tillsättandet av en styrgrupp där alla hierarkiska nivåer i organisationen är delaktig har ett viktigt stöd 

för förändringsarbetet skapats. Detta stöd visas i att styrgruppen kan fatta beslut som omfattar hela 

sjukhusets verksamhet. Exempelvis har det bestämts att klinikerna ansvarar för akutmottagningen, 

och då främst den sektion som varje klinik tillhör medicinskt. Genom styrgruppen har även beslut 

angående bemanning på akutmottagningen tagits. Därmed har den ovan nämnda problematiken 

hanterats genom styrgruppens arbete. Tillsättandet av en styrgrupp medförde även att 

förändringsarbetet fick mandat och stöd från högsta ledningsnivå vilket nämndes som en av 

framgångsfaktorerna för projektet.  

För det operativa förändringsarbetet tillsattes en flödesgrupp för varje sektion på akutmottagningen, 

därmed totalt sex flödesgrupper (se Figur 15). Hur flödesgruppen på hjärtakuten arbetade kommer 

som nämndes tidigare (se 6.1) att tas upp senare i kapitlet.  

Förändringsarbetet organiserades även upp runt en operativt processansvarig (se Figur 15) som 

arbetde mot alla flödesgrupper. Arbetet som ”spindeln i nätet” medförde att allt från övergripande 

arbete, (vad är nästa steg i förändringsarbetet) till operativt (det saknas en läkare på hjärtakuten) 

hanterades av operativt processansvarig. Rapportering gjordes mot styrgruppen, som dock operativt 

ansvarig var en del av. Operativt processansvarig hade en viktig roll i att samordna 

förändringsarbetet i de sex flödesgrupperna. Exempelvis kan denna samordning bestå i att få med 

alla roller på akutmottagningen i förändringsarbetet så att ingen grupp känner sig utanför eller 

förbisedda. Operativt processansvarig har fortsatt sitt arbete med förändrings- och 

förbättringsarbetet även fast flödesgrupperna upplöstes under år 2009.     

En ytterligare del av organisationsstrukturen runt förändringsarbetet var processtöd (se Figur 15). 

Detta stöd gavs av DS utvecklingsgrupp i uppstartsfasen av förändringsarbetet i form verktyg och 

metoder i förändringsarbete, exempelvis hur man gör en flödeskarta. Sammantaget kan processtöd 

sägas ge stöd i hur förändringsarbetet kan utföras. Då förändringsarbetet på hjärtakuten enligt källa 

utgår från Lean (se 5.4), vilket också börjat införas över hela sjukhuset har DS utvecklingsgrupp en 

viktig roll i att stödja detta införande.  

Efter att förändringsarbetet på hjärtakuten hade kommit igång kunde DS utvecklingsgrupp ta en 

perifer roll och ge stöd till flödesgrupperna efter behov. Då operativt processansvarig sitter med i DS 

utvecklingsgrupp förenklas också integrationen mellan flödesgrupperna och processtödet.  

6.2 PATIENTFLÖDE OCH ARBETSSÄTT FÖRE FLÖDESFÖRÄNDRINGEN  

I referensramen togs två verktyg för att kartlägga flöden upp, flödeskartläggning (se 5.2) och Value 

stream mapping (se 5.3). Kartläggningen av patientflödet redovisas i form av processkartor och en 

beskrivande text. Vid upprättandet av processkartor har en metodik liknande den som beskrivs för 

flödeskartläggningar (se 5.2) använts. Tider för de olika aktiviteterna har ej inbegripits eftersom 

mycket arbete skulle behövas för att införskaffa den informationen. De resurser som används för att 

utföra en aktivitet har i de relevanta fallen redogjorts för i den beskrivande texten till processkartan.  
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Den traditionella arbetsmetoden som har använts på hjärtakuten kan ses i Figur 16 nedan. I den 

fortsatta rapporten kommer begreppet flödesförändring användas som samlingsnamn för alla de 

delar av arbetssättet och patientflödet som förändrades från uppstarten av förändringsarbetet under 

hösten 2008 till och med att pilotprojekt 3 implementerades under vecka 3 2009. 

 

När en patient inkommer till hjärtakuten registreras denne i kassan (nr 1 i Figur 16). Registrering 

består av att patienten får besvara några grundläggande frågor och betala patientavgiften. Därefter 

bedöms patienten av en sjuksköterska efter hur akut patientens tillstånd är (nr 2 i Figur 16). Denna 

FIGUR 16. PROCESSKARTA: PATIENTENS VÄG GENOM HJÄRTAKUTEN INNAN FLÖDESFÖRÄNDRINGEN 
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bedömning är det som i referensramen beskrivits som triage (se 5.8.1) och patienten tilldelas en 

triageringskategori, 1-5, där 1 är allvarligast och patienten då behöver omedelbar akutsjukvård. För 

dessa patienter sätts ett team bestående av sjuksköterska, undersköterska och ST-läkare7 in för att 

behandla patienten direkt (nr 3 i Figur 16). Om patienten ej bedöms behöva direkt akutsjukvård 

ligger patientens vårdbehov till grund för vilken triageringskategori som denne tilldelas. 

Triageringskategorin bestämmer vilken ordning i kön som patienten kommer att få träffa 

sjuksköterska och läkare, där de patienter med lägst triageringskategori (och alltså lägst nummer) 

prioriteras. Det blir ofta kö innan en patient får träffa en sjuksköterska som kontrollerar blodtryck, 

puls, kroppstemperatur och syremättnad i blodet (nr 4 i Figur 16). Dessa test kallas tillsammans 

vitalparametrar och tas på varje patient på hjärtakuten (som inte har triageringskategori 1). 

Det är även vanligt att det är kö för att träffa en läkare. Läkaren frågar patienten om besöksorsak, 

sjukdomshistoria, läkemedel som patienten tar, sociala förhållanden (med ett samlingsnamn kallat 

anamnes) och påbörjar en diagnos med hjälp av svaren på frågorna samt värdena på 

vitalparametrarna som sjuksköterskan tagit (nr 5 i Figur 16). Eftersom den läkare som patienten får 

träffa vanligtvis är en AT-läkare8 och därmed inte så erfaren konsulterar denne gärna en ST-läkare 

eller specialistläkare9 innan beslut om åtgärd tas. Denna typ av konsultation kan gås igenom flera 

gånger om exempelvis AT-läkaren glömt att fråga patienten om något viktigt för bedömningen.  

Även provtagning av olika former, främst blodprover som skickas till ett laboratorium på sjukhuset 

för analys, kan behövas. Analysen tar 1-2 timmar varför en kö uppstår för patienter där provtagning 

används. När analysen av proverna är klar uppstår ytterligare väntan för patienten eftersom det är 

den läkare som träffade patienten som också måste bestämma nästa steg efter den vidare 

provtagningen. Detta förfarande gäller även då patienten måste röntgas som del av vidare 

provtagning vilket också tar mycket tid i anspråk. Hjärtats aktivitet kan undersökas genom att ta ett 

elektrokaridiogram (EKG) som därefter skrivs ut så att läkarna kan studera hjärtaktiviteten. När 

nödvändiga tester har utförts tas beslut om patienten bedöms kunna åka hem, ska läggas in på en 

avdelning eller om ytterligare provtagning behövs för diagnosen. Eftersom patientflödet är så 

komplext efter det att en läkare har bedömt patienten visas bara det övergripande flödesvägarna i 

Figur 16.  

När AT-läkaren bedömer att en patient måste läggas in på en avdelning blir nästa arbetsuppgift att 

ringa till avdelningar för att se om de har en plats ledig. Detta moment tar ganska lång tid, speciellt 

då sjukhuset har hög beläggning. Om beslut tas att skicka hem patienten uppstår inte så mycket 

administrativt extraarbete av liknande typ som i de andra beslutsvägarna. 

Det bör tilläggas att informationsflödet är förenklat i processkartan, läkaren registrerar uppgifter om 

patienten och diagnosen under flera tillfällen i patientflödet, speciellt om vidare provtagning 

används, vilket i processkartan motsvaras av ett informationsflöde från aktiviteten träffa läkare (se 

Figur 16). 

                                                             
7 En läkare som har läkarlegitimation och i nuläget gör specialisttjänstgöring (ST) för att specialisera 
sig inom ett visst medicinskt område 
8 En läkare som fullgjort sin läkarutbildning och i nuläget gör allmäntjänstgöring (AT) för att ta 
läkarlegitimation 
9 En läkare som har fullgjort specialisttjänstgöring 
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6.3 FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ HJÄRTAKUTEN 

Nedan redogörs för det förändringsarbete som startades upp under hösten 2008 för att förbättra 

patientflödet och arbetssättet som beskrevs i föregående avsnitt. 

En flödesgrupp tillsattes för hjärtakuten (se Figur 15 på sidan 49) bestående av åtta representanter 

för hjärtakuten under ledning av Sektionsansvarig läkare på Hjärtkliniken, där gruppens roll var att 

leda förändringsarbetet för hjärtakutens räkning. Flödesgruppen träffades en gång i veckan. 

Handläggningstiden ansågs främst vara beroende av fyra variabler: patientantal på hjärtakuten, 

individens förmåga, bemanningen och arbetssättet. Patientantal går inte att påverka utan att neka 

vissa patienter. Individens förmåga måste kunna tolereras att variera inom rimliga gränser för en 

dräglig arbetsmiljö och bemanningen kan inte utökas utan att kostnaderna ökar. Den variabel som 

därmed fokuserades var arbetssättet. Det dåvarande arbetssättet medförde att patienter inte kunde 

tas omhand i den takt de anlände vilket medförde köer, ökar arbetsbelastningen och minskad 

överblick. 

Inspiration hämtades även från St. Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset där 

handläggningstiden (se 3.1 på sidan 5 för förklaring av handläggning) hade minskats för hjärt- och 

medicinpatienter bland annat genom att patienterna tidigare fick träffa erfarna läkare, som 

specialistläkare. Via en probleminventering som flödesgruppen utförde tillsammans med övrig 

personal på hjärtakuten framkom också att det ansågs som värdeskapande för patienten att så snart 

som möjligt erhålla en läkarbedömning.  

Den utgångspunkt som flödesgruppen arbetade efter kan summeras i de sex punkterna nedan: 

1. Gör rätt från start 

2. Ta bort onödigt arbete 

3. Korta kommunikationsvägar 

4. Fastställda arbetspositioner och tydlig rolldefiniering 

5. Löpande medarbetarengagemang med sikte på ständig förändring/förbättring 

6. Mäta – visualisera - korrigera 

6.3.1 PILOTPROJEKT 1 PÅ HJÄRTAKUTEN  

Efter några få möten med flödesgruppen hade ett pilotprojekt utformats som iscensättes under 

vecka 42, 2008. Grundprincipen i pilotprojektet var att samtliga patienter, så snart som möjligt efter 

ankomst, bedömdes av ett team som bestod av en specialist i kardiologi tillsammans med en 

underläkare10  och sköterska11 . Grundtanken var att ”göra rätt från början”, effektivisera och 

framförallt minimera tiden som patienten spenderade på akuten. Specialisten gick mellan teamen 

                                                             
10

 Underläkare är en läkare som inte fullgjort specialisttjänstgöring och alltså är en ST- eller AT-läkare 
11 Sköterska är ett samlingsbegrepp för en sjuksköterska eller underskökerska 
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och styrde upp arbetet medan den fortsatta handläggningen sköttes av underläkaren och sköterskan 

gemensamt. Projektet pågick under en arbetsvecka ordinarie kontorstid, 09.00 - 16.00. 

Resultaten av pilotprojekt 1 var goda med avseende på handläggningstid. Då patienttillströmningen 

till hjärtakuten har stor variation resulterade detta dock i att patienter under perioder med högt 

inflöde fick vänta okontrollerade (utan vitala parametrar uppmätta) på att underläkaren skulle hinna 

klart med dokumentation, överrapportering till avdelning med mera. Detta medan sköterskan och 

specialistläkaren stod och väntade. Arbetssättet medförde att underläkaren upplevde situationen 

som stressande. 

Ytterligare lärodomar från pilotprojekten var att den stora tidsåtgång som vidare provtagning (se 

Figur 16) tar i anspråk medför att patienterna bör bedömas av läkare så tidigt som möjligt efter 

ankomst till hjärtakuten. Det ansågs också av stor vikt att patienten erhåller den på hjärtakuten mest 

kvalificerade bedömningen så tidigt som möjligt. 

6.3.2 PILOTPROJEKT 2 PÅ HJÄRTAKUTEN 

Under det andra pilotprojektet, som genomfördes vecka 49, 2009, anpassades arbetssättet efter 

patientflödet.  

Under perioder där inflödet av patienter matchade arbetstakten hos underläkarna (lågflöde) 

användes samma arbetssätt som under det föregående pilotprojektet eftersom fördelarna ansågs 

stora med avseende på handledningsmöjligheter och undervisning från specialistläkare genom 

teamarbetet. 

Under perioder då underläkarna var uppbundna med arbete kring tidigare inkomna patienter 

(högflöde) och väntetiden till bedömning/kontroll kunde väntas överstiga 30 minuter arbetade 

specialistläkaren och sköterskan tillsammans. De genomförde kontroller och anamnes för att 

därefter ta fram ett beslutsunderlag för fortsatt handläggning. Även viss provtagning kunde 

genomföras och eventuell remiss till röntgen utföras. Under dessa perioder koordinerades och 

tilldelades underläkarna patienter av vårdlagskoordinatorn.  

Flödesläget avgjordes av den sjuksköterska som agerade som vårdlagskoordinator. Denne hade till 

uppgift att ansvara för de patienter som befann sig på hjärtakuten samt hänvisa patienter till 

mottagarteamet för bedömning. 

  



 

55 
 

6.4 PATIENTFLÖDE OCH ARBETSSÄTT EFTER FLÖDESFÖRÄNDRINGEN  

Pilotprojekt nummer 3 iscensattes vecka 3, 2009 och var tänkt att fortgå i tre veckor. Pilotprojektet 

fungerade dock så bra att arbetssättet inrättades på hjärtakuten och fortfarande används. 

Patientflödet ser ut enligt följande (se Figur 17).    

Om man jämför processkartorna innan och efter flödesförändringen (se Figur 16 på sidan 51 och 

Figur 17 ovan) är det inte så stor skillnad. Skillnaden ligger dock i att arbetsfördelningen och roller, 

mer än patientens flöde genom systemet har förändrats, vilket beskrivs i följande text. En mer 

djupgående kartläggning av patientflödet och arbetssättet har gjorts efter flödesförändringen 

jämfört med patientflödet och arbetssättet innan flödesförändringen. Skälet är att det är enklare att 

kartlägga nuvarande arbetssätt och patientflöde då information från intervjuer kan kompletteras och 

fördjupas genom observationer. 
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Eftersom kartläggningen av patientflöde och arbetssätt efter förändringsarbetet är mer djupgående 

har en karta över hjärtakuten ritats upp (se Figur 18). De gråa pilarna markerar patientens väg genom 

de första aktiviteterna till och med preliminärbedömning som utförs i hjärtrum 1 eller 2. Detta gäller 

patienter som inte är i akut behov av sjukvård. Alla komponenter i kartan förklaras inte här utan 

hänvisning kommer istället att göras till figuren när så är lämpligt. Utan att gå in för ingående på hur 

lokalerna användes innan förändringsarbetet startade kan några saker nämnas. Området som 

benämns station läkare användes innan förändringen av sköterskorna för administrativa delar av 

arbetet och läkarna var stationerade på arbetsplatser som inte syns men är belägna längre bort till 

vänster om bilden. I övrigt användes lokalerna på ett snarlikt sätt jämfört med efter 

flödesförändringen.   

 

 

 

6.4.1 KASSA 

När en patient inkommer till hjärtakuten registreras denne i kassan (nr 1 i Figur 17). Det bör här 

nämnas att kassan är gemensam för alla sektioner av akutmottagningen utom gyn, som ligger i annan 

del av sjukhuset. Registreringen består av att patienten får visa legitimation för sjuksköterskan i 

kassan så denne kan fylla i personinformation i journalen som ”startas upp” i och med denna 

aktivitet. Journalen används i efterföljande aktiviteter för att dokumentera information om patienten 

allteftersom diagnos ställs och beslut tas (se Figur 17). För att besöka akutmottagningen tas även en 

patientavgift ut på 350 kronor. Sjuksköterskan i kassan dokumenterar även i journalen patientens 

svar på frågorna:  

 Vad har du besvär med? 

 Har du fått sjukvård i annat land? 

 Är du eller någon i din närhet utsatt för penicillinresistenta bakterier? 

 Får vi tala om att du är här på akutmottagningen för personer som söker dig?  
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Det klockslag som patienten anländer till akutmottagningen registreras även i datasystemet AKUSYS. 

Datasystemet används som stöd för akutmottagningens personal genom att varje patient registreras 

i systemet och information om patienten noteras allteftersom patienten tas omhand i flödet genom 

hjärtakuten. Patienten hänvisas därefter vidare till den sektion som bäst överensstämmer med det 

svar som patienten gett på den första frågan.   

Ovanstående beskrivning gäller för patienter som inkommer gående till akutmottagningen. Patienter 

som ankommer med ambulans transporteras till den sektion som ambulansskötarna anser mest 

lämpad att ta hand om patienten. Ambulansskötarna fyller därefter i ett papper för patientens 

räkning så att personalen i kassan kan registrera denne på samma sätt som ”gående” patienter.  

Bemanningen i kassan är två sjuksköterskor mellan 10:00 och 19:00 där en av dem kan hjälpa till som 

sjuksköterska på en sektion när belastningen är stor. Övrig tid är det endast en sjuksköterska i 

kassan.   

6.4.2 TRIAGE OCH AKUTSJUKVÅRD 

Efter att patienten är klar i kassan träffar denne en så kallad vårdlagskoordinator vid disken i Figur 18 

(nr 2 i Figur 17). Vårdlagskoordinatorn är en erfaren sjuksköterska som frågar patienten om 

besöksorsak lite mer utförligt jämfört med kassan. Efter patientens svar prioriteras denne enligt en 

femgradig skala (triageringskategori):  

 Prio 1 – Patienten ska behandlas direkt då tillståndet är livshotande. 

 Prio 2 – Patientens bör preliminärbedömas direkt, inom 15 minuter maximalt, då tillståndet 

är allvarligt. Patienten ska därefter hållas under övervakning. 

 Prio 3 – Patienten bör preliminärbedömas inom 60 minuter och observeras minst varannan 

timme. 

 Prio 4 – Patienten bör preliminärbedömas inom 120 minuter och observeras minst varannan 

timme. 

 Prio 5 – Patienten bör preliminärbedömas inom 240 minuter och observeras minst varannan 

timme. 

Patienter med prio 1 behöver vård direkt varför de inte hanteras på samma sätt som andra patienter 

(nr 3 i Figur 17). Ett så kallat larmteam, bestående av en undersköterska, en sjuksköterska och en 

erfaren läkare tar istället hand om patienten. Vid behov ringer dessa även efter kirurger, 

narkosläkare eller annan personal som anses nödvändig för vård av patienten. Prio 1 patienter vårdas 

i akutrum 1 eller 2 (se Figur 18) där all nödvändig utrustning finns tillgänglig. Många av patienterna 

med prio 1 inkommer med ambulans, ambulanssjukvårdarna ringer då till akutmottagningen innan 

de anländer till Danderyds sjukhus och ger den information de har. Denna beskrivning gäller prio 1 

patienter med alla typer av skador och vårdbehov, alltså är denna struktur gemensam med alla 

sektioner på akutmottagningen. För hjärtakuten är den läkare med mest erfarenhet så kallad 

larmläkare och ingår därmed i larmteamet för patienter med hjärtproblem eller kan ringas upp om 

hjärtkompetens behövs.  

Triageringskategorin ligger för ickeakuta fall till grund för i vilken ordning patienterna ska 

preliminärbedömas, prio 2 bedöms före prio 3, prio 3 bedöms före prio 4 och så vidare. Denna 
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prioritering kan ibland kringgås om vårdkoordinatorn anser det lämpligt. Exempelvis om en prio 4 

patient har väntat många timmar och en prio 3 patient inkommer till hjärtakuten precis innan det är 

prio 4 patientens tur kan prio 4 patienten ändå gå in före prio 3 patienten. Vid kö till 

preliminärbedömning får patienterna vänta i ett rum bredvid hjärtrummen, på en övervakningsplats 

(exempelvis Ö3) eller i hjärtakutens vänterum (se Figur 18). Om en patient behöver övervakas innan 

preliminärbedömning placeras denne företrädelsevis på en övervakningsplats eftersom 

vårdkoordinatorn då kan övervaka patienten samt även koppla in patienten till en EKG-apparat så att 

hjärtrytmen kan övervakas.  

Vårdlagskoordinatorn kan alltså ses lite som spindeln i nätet på hjärtakuten. Det är 

vårdlagskoordinatorn som bestämmer i vilken ordning som patienterna preliminärbedömas och har 

koll på vart alla patienter är och i vilken del av flödet de är. Datasystemet AKUSYS är en stor hjälp för 

vårdkoordinatorn i detta arbete. Genom att vårdlagskoordinatorn registrerar i AKUSYS de tidpunkter 

som olika aktiviteter utförs på patienterna kan en överblick fås över flödet genom hjärtakuten. 

Eftersom vårdlagskoordinatorn oftast är upptagen med diverse uppgifter blir inte tiderna som 

registreras i AKUSYS så exakta, utan är mer ungefärliga tider.  

6.4.3 PRELIMINÄRBEDÖMNING 

Aktiviteten preliminärbedömning utförs i ett av de två hjärtrummen (se Figur 18) som hjärtakuten 

har till förfogande (nr 4 i Figur 17). Där får patienten träffa en sköterska, en underläkare samt en 

specialistläkare. Sköterskan kontrollerar vitalparametrarna. Test av vitalparametrar utförs ibland 

innan preliminärbedömning och ibland samtidigt. Det föredras dock av sköterskan om 

vitalparametrar kan tas innan preliminärbedömningen. Om vitalparametrar tas innan 

preliminärbedömningen finns även en möjlighet att prioritera om en patient. Detta eftersom det i 

akutjournalen finns en standardiserad mall för prioritering baserat på patientens värden på 

vitalparametrarna. Sköterskan tar även en EKG som skrivs ut så att läkarna kan studera 

hjärtaktiviteten.  

En preliminärbedömning görs av specialistläkaren baserat på en anamnes. Underläkaren antecknar 

patientens svar på frågorna i journalen under preliminärbedömningen, vilken bör ta maximalt 10 

minuter. Om specialistläkaren anser sig säker på vad som ska göras meddelas patienten detta i slutet 

av preliminärbedömningen. I annat fall diskuterar specialistläkaren med underläkaren när 

preliminärbedömningen är klar och de kommer tillsammans fram till nästa steg. Underläkaren 

meddelar därefter patienten vad som ska göras. Även sköterskan informeras om vilka uppgifter som 

denne ska utföra. Genom denna arbetsmetod får all personal som närvarar vid 

preliminärbedömningen samma information och arbetsfördelningen mellan rollerna blir tydlig.  

Efter en avslutad preliminärbedömning utför specialistläkaren nästa preliminärbedömning i det 

andra hjärtrummet (se Figur 18). Om en ledig underläkare finns att tillgå deltar denna i 

preliminärbedömningen enligt beskrivningen ovan. Om alla är upptagna så utför specialistläkaren 

preliminärbedömningen utan underläkare närvarande. Specialistläkaren ansvarar i princip inte för 

någon journalföring eller administrativt arbete förutom då bedömning görs att patienten kan skickas 

hem utan att underläkare närvarat vid preliminärbedömningen. 
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6.4.4 FORTSATT ARBETE EFTER PRELIMINÄRBEDÖMNINGEN 

Efter att preliminärbedömningen utförts tas beslut om patienten ska skickas hem, läggas in på 

avdelning eller om vidare provtagning av någon form ska tas. Efter vidare provtagning utförts uppstår 

ett till beslut av detta slag (se Figur 17). Att mer detaljerat rita upp möjliga flödesvägar för patienter 

efter preliminärbedömning anses inte lämpligt då variationen i patienternas flödesväg är stor. En så 

detaljerad kartläggning skulle också kräva mycket tid utan att för den delen tillföra proportionerligt 

med nytta till undersökningen. Den följande beskrivningen kommer därför att redogöra för det 

grundläggande arbetssätt som används. 

Preliminärbedömningen ligger alltså till grund för underläkarens och sköterskans fortsatta arbete 

med patienten. Patienten flyttas ut från hjärtrummet till en övervakningsplats, ett rum eller till 

hjärtakutens väntrum (se Figur 18) vid beslut om vidare provtagning eller om patienten ska läggas in 

på avdelning.  

Om det beslutas att en patient ska skrivas ut kan denne självklart lämna hjärtakuten. Underläkaren 

dikterar då informationen från journalen och händelseförloppet till ett litet band som bifogas till 

journalen. Allt läggs i en plastficka som läggs i en korg. Akutmottagningen har anställda sekreterare 

som skriver in informationen från banden till ett databaserat journalsystem. Pappersjournalen 

katalogiseras också av akutmottagningens sekreterare.  

Den senare delen av flödet skiljer sig inte så mycket från det föregående arbetssättet. Underläkarna 

arbetar dock mer självständigt än tidigare eftersom specialistläkaren har gett en 

preliminärbedömning som de kan utgå ifrån. En tumregel på hjärtakuten är att en underläkare inte 

ska handlägga mer än 2-3 patienter som inte avslutats samtidigt. 

Vid beslut att lägga in en patient på en avdelning på sjukhuset finns, till skillnad från före 

flödesförändringen, platskoordinatorer som kan kontaktas via telefon för akutmottagningens alla 

sektioner. Dessa personer har som arbetsuppgift att vara uppdaterade på var det finns platser lediga. 

Hjärtakuten har gått steget längre och utformat befattningen hjärtkoordinatorer som bemannas av 

sjuksköterskor under deltid. Hjärtkoordinatorerna finns tillgängliga på telefon och kommer också ner 

till hjärtakuten några gånger per dag för att ta över patienter som ska läggas in. Läkarna behöver 

alltså inte längre ringa till avdelningarna för att försöka lägga in en patient, hjärtkoordinatorerna 

sköter detta arbete. Hjärtkoordinatorerna är dessutom uppdaterade på vilka hjärtkliniker som har 

vårdplatser lediga och diskuterar inläggningsbeslutet med läkaren. Detta är ett bra stöd för oerfarna 

AT-läkare som kan vara osäkra på om en patient ska läggas in eller ej. När hjärtkoordinatorerna slutar 

vid klockan 16:00 kommer en av dem ner till hjärtakuten och lämnar över en lapp där det är 

antecknat hur många vårdplatser det finns på de olika hjärtavdelningarna som stöd för nattens 

arbete. Upprättandet av hjärtkoordinatorer är en kostnadspost som tillkommit efter 

flödesförändringen.  

De främsta hjälpmedel som används av läkarna på hjärtakuten är EKG, röntgen, olika prover samt 

information om patienten. Förutom anamnesen vid preliminärbedömningen inhämtas information 

om patienten från äldre journaler och aktuella läkemedel. Prover som tas är främst blodprover av 

olika slag. Prover kan tas av sköterska, märks upp och skickas via rörpost till laboratoriet. På 

hjärtakuten märks blodproverna med akut vilket medför att proverna analyseras snabbare, och 
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vanligtvis tar 1-2 timmar. Denna typ av markering används inte på klinikerna som ofta skickar prover 

till laboratoriet över natten.  

Det finns många olika typer av röntgen som kan användas med olika syften och tar olika mycket 

resurser och tid i anspråk. Sammantaget röntgas två tredjedelar av patienterna som inkommer till 

akutmottagningen. För varje patient på akutmottagningen som ska röntgas skrivs en remiss via 

datasystemet Doris. Där fyller läkaren i patientuppgifter, diagnos och anamnes kortfattat. Den 

viktigaste informationen som fylls i är dock vilken frågeställning som ska besvaras (exempelvis, är 

något ben i foten brutet?) och vilken prioritet som önskas. Valen för prioritet är: akut, inom 24 

timmar, normal, drop in eller tidsbokning.  

Sköterskor utför som nämnts tidigare provtagningar, kontrollerar vitala parametrar och sköter 

transporter av patienterna på hjärtakuten. Det finns dock skillnader i vilka uppgifter som en 

sjuksköterska och undersköterska får utföra eftersom en sjuksköterska har genomgått längre 

utbildning. Den grundläggande skillnaden är att en undersköterska inte får tillföra kroppen något, 

utan endast ”uttaga” från kroppen. Exempelvis får en undersköterska inte sätta en nål som behövs 

för att ge patient dropp eller ordinera mediciner.  

6.5 PERSONALBEMANNING 

Bemanning under dagtid på vardagar, från cirka 8:00 till cirka 16:00, är en specialistläkare och två till 

tre underläkare. Att jämföras med innan flödesförändringen har en deltidstjänst utökats till en 

heltidstjänst på hjärtakuten för en underläkare vilket även har ökat kostnaden. Läkarna som arbetar 

bestämmer tillsammans ett schema för när varje person tar en halvtimmes lunch, vanligtvis runt 

11:30-13:30. Det överenskomna lunchschemat skrivs upp på en liten tavla. Observation visade dock 

på att det är svårt att hålla dessa tider och att lunchen kan ta lite mer tid än en halvtimme. Enligt 

observation och intervju är det vanligt att det kommer in få patienter innan 10:00 på förmiddagen. 

Tre av de fyra läkarna börjar dock sina skift vid 8:00 eller 9:00 och är därmed ganska sysslolösa fram 

till 10:00. På helgen arbetar två till tre läkare på hjärtakuten under dagen. Sköterskornas schema 

skiljer inte på vardag och helg utan dagtid bemannas hjärtakuten av två sjuksköterskor och en 

undersköterska.  

Under natten är bemanningen av sköteskor gemensam för hela akutmottagningen med sex 

sjuksköterskor och sju undersköterskor. Av dessa brukar ungefär två sjuksköterskor och två 

undersköterskor arbeta på hjärtakuten. Vad gäller läkare arbetar två stycken, minst ST, på 

hjärtakuten varav en också ansvarar för alla redan inlagda hjärtpatienter nattetid. En 

vårdlagskoordinator delas även med sektionen medicin som har sina lokaler angränsande till 

hjärtakuten. Arbetssättet som används på natten följer inte arbetssättet under dagen med 

preliminärbedömningar. Istället är arbetet mer fritt för den arbetande personalen att bestämma hur 

de själva vill arbeta. Då arbetsbelastningen är lägre på natten och observation av arbetet på 

hjärtakuten inte har gjorts under natten så kommer arbetssätt och flöde under natten endast att 

inkluderas i liten utsträckning i denna studie.  

För en exakt förteckning av personalbeläggningen under en vecka se bilaga 3.  
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6.6 FORTSATT FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ HJÄRTAKUTEN 

Tillsammans med flödesförändringen som implementerades i vecka 3 2009 har en ny syn på arbetet 

och arbetsplatsen, kallat Lean börjat att användas på hjärtakuten. Detta synsätt inkluderar att ta 

ansvar för arbetsplatsen, produkten och medarbetarna. Det ska också sägas att när 

förändringsarbetet startades upp fanns inga intentioner på att implementera Lean, utan det är något 

som växt fram och påbörjades att tillämpas i och med testandet av pilotprojekt 1.  

Exempel på detta synsätt kan ses i att det varje morgon klockan 8.00 när arbetsdagen börjar hålls ett 

kort möte med syfte att fördela uppgifter, informera om ändringar i arbetssätt samt delge viktig 

information inför skiftet. På eftermiddagen, runt 15.30 hålls ett ytterligare kort möte där syftet är att 

lyfta sådant som ej fungerat under dagen och förslag till förbättringar. Detta möte hålls framför en 

tavla där även mätningar över dagens arbete antecknas. Tavlan är utformad som Tabell 5 nedan. 

Operativt processansvarig (se Figur 15) är sporadiskt närvarande vid dessa möten. 

V.42 Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 

Prod.Ansvarig Fletcher       

<4h 

Dag/Dygn 

 

80/83% 

      

Pat.Ant. 

Dag/Dygn  

 

32 / 51 

      

VårdTy. 1-5 3       

Avvikelse: 

Förbättring: 

Vad? 

Vem? 

När? 

      

TABELL 5. RESULTATTAVLA PÅ HJÄRTAKUTEN 

Ett annat verktyg som används på hjärtakuten kan ses i Bilaga 4 och finns på samma whiteboardtavla 

som resultattavlan i Tabell 5. Verktyget består av att personalen gör en problemanalys, beslut om 

åtgärd, uppföljning och arbetsfördelning och fyller i hur dessa åtgärder ska utföras och när de ska 

utföras på whiteboardtavlan. Verktyget används för att åstadkomma ständiga förbättringar i det 

dagliga arbetet på hjärtakuten. De två mötena som genomförs varje dag, ett på morgonen och ett på 

eftermiddagen ligger till grund för arbetet med verktyget.  

För att ge stöd och öka användandet av verktyget har ansvarsposten leancoacher upprättats. Dessa 

har som uppgift att strukturera upp och stödja arbetet med ständiga förbättringar genom 

användandet att detta verktyg. Det finns även planer på att upprätta leangrupper där leancoacherna 

ska leda arbetet i gruppen. Tanken är då att leangrupperna ska ersätta flödesgruppen och arbeta 

med ständiga förbättringar av flödet och arbetet på hjärtakuten. Genom bildandet av leangrupper 

finns även aspirationer på att medarbetarna på hjärtakuten ska få möjligheten att förändra och 

förbättra sitt eget arbete samt även få tid till att göra detta.   

Det fortsatta förändringsarbetet fortgår även fast det nya arbetssättet, gestaltat av processkartan i 

Figur 17, består. Numera ligger fokus på ständiga förbättringar enligt verktygen och metoderna ovan.  
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Ett annat exempel på arbetet mot ständiga förbättringar är att verktyget 5 S (se 5.4.4) har börjat 

användas för att förbättra ordningen på hjärtakuten (för att se ett resultat, se Bilaga 5). Enligt 

observation har 5 S dock inte använts i någon större utsträckning, än så länge på hjärtakuten.  

6.7 MÄTNINGAR OCH MÄTETAL 

Mätningar har även utförts för att följa förändringsarbetet och dess resultat. Mätningarna har gjorts 

utifrån data i AKUSYS och bygger på information som lagras i AKUSYS om varje patient. Främst är det 

persondata, data om vilka aktiviteter som utförts och när dessa aktiviteter utfördes samt ankomsttid 

och uttid (klockslaget då patienten lämnade hjärtakuten).  

Andelen patienter som handlades under 4 timmar var för år 2009 88 procent jämfört med 74 procent 

för 2008. I Figur 19 ses hur många procent av patienterna som har handlagts inom 4 timmar på 

hjärtakuten under varje vecka år 2009. En markant skillnad kan ses efter implementeringen av 

flödesförändringen vecka 3. Sektionsansvarig läkare anmärkte att han var en drivande kraft för 

förändringen varför andelen patienter som handlagts under vecka 5 och 6 sjönk då han inte var 

närvarande dessa veckor. 

 

FIGUR 19. PROCENTUELL ANDEL AV PATIENTERNA SOM VARJE VECKA HANDLÄGGS INOM 4 TIMMAR ÅR 2009 

Bland variabler som visar på en effektivisering på hjärtakuten kan nämnas att den genomsnittliga 

handläggningstiden på hjärtakuten för 2008 var 3 timmar och 26 minuter, att jämföra med 2009 där 

den var 2 timmar och 35 minuter. Samtidigt ökade antalet patienter som besökte hjärtakuten från 

12 122 stycken under år 2008 till 12 998 stycken under 2009, alltså nästan en tioprocentig ökning.  

Utöver antal patienter som handlagts inom 4 timmar har även följande mätningar utförts: 

 Antal patienter som avviker utan behandling har uppmätts och har minskat från 230 år 2008 

till 132 år 2009, alltså en minskning på 43 %.  

 Antal patienter som återsöker hjärtakuten inom x antal dagar efter att första gången skickats 

hem har också uppmätts. Mellan 2008 och 2009 kunde ingen statistiskt signifikant skillnad 

för något val av x mätas varför detta reslutat i varje fall tyder på att en större ökning av 

antalet återbesök är osannolik.  
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 Akutmottagningen har även under de senaste åren skickat ut enkäter till slumpmässigt valda 

personer som besökt akutmottagningen. I enkäten ställs frågor om patientens upplevelse av 

sjukvården och bemötandet på akutmottagningen. Inte heller här har någon större skillnad 

identifierats mellan 2008 och 2009 för hjärtakuten. 

 Den upplevda arbetsmiljön för personalen på hjärtakuten har också värderats genom möten 

efter arbetsdagens slut under pilotprojekten. Under pilotprojekt 1 och 2, som båda fortgick 

en vecka, fick personalen efter arbetsdagens slut berätta hur arbetssättet upplevts för 

medlemmarna i flödesgruppen. Eftersom pilotprojekt 3 fungerade mycket bra kunde dessa 

samtal avvecklas när enighet nåtts om att arbetssättet skulle användas även i fortsättningen 

på hjärtakuten.   

6.8 MÅLSÄTTNING ÅR 2010 

Målsättningen för förändringsarbetet under 2009 var att nå upp till 4 h-målet. Danderyds 

akutmottagning klarade inte riktigt detta mål och bötessumman minskade alltså ner den finansiering 

för 2010 som sjukhuset får från landtinget. För 2010 är samma mål satt från statlig nivå och 

landtinget har nu ökat bötessumman för de sjukhus som inte når upp till målet. Läget ser dock bra ut 

för Danderyds sjukhus enligt Verksamhetsområdeschefen för Akutvård, Bild- och funktionsmedicin 

och målet ska kunna nås för 2010. 

Internt har styrgruppen satt upp målet att varje sektion inom akutmottagningen ska klara 4 h-målet. 

Några få sektioner, däribland hjärtsektionen, klarade 4 h-målet för 2009. Dessa sektioner får för 2010 

sätta sina egna mål. Hjärtakuten har internt satt målet om att handlägga 90 procent av patienterna 

inom fyra timmar.  

Under 2009 slogs de två verksamhetsområdena Akutvård samt Bild- och funktionsmedicin ihop. 

Detta gjordes eftersom två tredjedelar av patienterna som besöker akutmottagningen röntgas och 

ett behov av bättre samordning mellan dessa områden behövdes. Den 17 augusti 2009 tillsattes en 

ny verksamhetsområdeschef för Akutvård, Bild- och funktionsmedicin.  
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7. ANALYS 

I detta kapitel beskrivs den analys som gjorts efter den analysmodell som redovisades i 

uppgiftspreciseringen (se 3.2). Om inget annat uppges så är det författarens åsikter som speglas i 

analysen, inte personalen på Danderyds sjukhus åsikter. 

7.1 ANALYS DEL 1. FÖRÄNDRINGARNAS EFFEKTER 

Enligt uppgiftspreciseringen (se 3.3.3) så påbörjas denna analys med 

att urskilja de grundläggande förändringar som införts på 

hjärtakuten. Därefter analyseras effekter som inte uppmätts på 

hjärtakuten. Genom att koppla de grundläggande förändringarna till 

teorin i studien utvärderas vilka effekter som kan härledas till de 

grundläggande förändringarna. Allt summeras under avsnittet sammanfattning.  

7.1.1 DE GRUNDLÄGGANDE FÖRÄNDRINGARNA 

Analysen inleds alltså med en genomgång av de grundläggande förändringar som urskiljts vid en 

jämförelse mellan patientflödet och arbetssättet innan och efter flödesförändringen. De större 

förändringarna gås igenom först, för att sedan gå igenom mindre förändringar. 

Aktiviteterna träffa sjuksköterska och träffa läkare (se Figur 16 på sidan 51) förändrades till 

preliminärbedömning (se Figur 17 på sidan 55). De arbetsuppgifter som sköterskan utförde 

förändrades inte så mycket, utan vitalparametrarna testades i båda flödena i ungefär samma 

tidpunkt relativt patientens ankomst till hjärtakuten. Innan flödesförändringen utförde dock 

sköterskan en kort anamnes vilket inte var är fallet efter flödesförändringen. En längre anamnes togs 

av en AT-läkare innan flödesförändringen, detta utfördes efter flödesförändringen av 

specialistläkaren med underläkare och sköterska närvarande. Eftersom AT-läkaren är oerfaren 

utfördes många konsultationer med mer erfarna läkare innan flödesförändringen. Då 

specialistläkaren utförde anamnesen efter flödesförändringen var denne mer insatt vid frågor från 

underläkaren. Många av de tidigare konsultationerna kunde även elimineras genom att 

specialistläkaren gjorde en preliminärbedömning som låg till grund för underläkarens fortsatta 

arbete. Eftersom både underläkaren och sköterskan var närvarande vid anamnesen efter 

flödesförändringen fick alla närvarande samma information och arbetsfördelningen mellan rollerna 

blev tydlig. 

Rollen för triagerande sköterska förändrades (jämför 6.2 och 6.4 under Triage och akutsjukvård). 

Både före och efter flödesförändringen bedömde triagerande sköterska patientens tillstånd på en 

skala från 1-5. Efter flödesförändringen fick dock den triagerande sköterskan, nu kallad 

vårdlagskoordinator, fler arbetsuppgifter i form av att bestämma i vilken ordning som patienterna 

handläggs och ha koll på vart alla patienter är, geografiskt och i flödet. Det är möjligt att triagerande 

sköterska utförde liknande uppgifter innan flödesförändringen, men det var dock inte uttalat då och 

därmed inget som övrig personal kunde lita på fullt ut.  

Utökad personalbeläggning, direkt och indirekt. En direkt skillnad i personalbeläggning är att en 

deltidstjänst för en underläkare ersattes med en heltidstjänst vid flödesförändringen. En mer indirekt 

ökning av personalbeläggningen är att befattningen hjärtkoordinator skapades. Hjärtkoordinatorerna 
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finns tillgängliga på telefon och kommer också kommer ner till hjärtakuten några gånger per dag för 

att ta över patienter som ska läggas in. Hjärtkoordinatorerna är uppdaterade på vilka hjärtkliniker 

som har vårdplatser lediga och diskuterar inläggningsbeslutet med läkaren. Innan flödesförändringen 

behövde läkaren ringa till avdelningar för att se om de hade en plats ledig. Detta moment tog ganska 

lång tid, speciellt då sjukhuset hade hög beläggning.  

Hjärtkoordinatorns roll kan även gestaltas genom Figur 20 nedan. Varje pil markerar i figuren en 

relation vilket visar att införandet av hjärtkoordinatorn drastiskt minskar antal relationer vilket i 

detta avseende är positivt, då varje relation tar tid i anspråk från läkare och personal på 

avdelningarna.   

 

Att arbetsdagen inleds och avrundas med ett kort möte är en aktivitet som tillkommit efter 

flödesförändringen (se 6.6). Under dessa möten delges information om dagens arbete, aspekter som 

fungerat mindre bra och åtgärder för att förbättra dessa.  

De grundläggande förändringarna sammanfattas i Tabell 6 genom att det redogörs för skillnaden 

mellan innan och efter flödesförändringen. Den effekt som har identifierats tas också med. Det ska 

dock sägas att denna effekt är sådan som framgått genom observation eller intervjuer på hjärtakuten 

och är alltså ingen strikt analys utförd av författaren.   

Innan flödesförändringen Efter flödesförändringen Effekt 

Aktiviteterna träffa sjuksköterska 

och träffa läkare 

Aktiviteten 

preliminärbedömning 

Färre konsultationer mellan läkare 

men bättre samarbete 

Triagerande sköterska Vårdlagskoordinator Större ansvar för koordinering och 

samordning för vårdlagskoordinator 

Deltidstjänst underläkare 

 

Heltidstjänst underläkare - 

Läkarna ringer runt till avdelningar 

vid inläggningsbeslut 

Läkarna ringer hjärtkoordinator 

som sköter inläggningen 

Mindre administrativt arbete för 

läkarna 

- 

 

Kort möte på för- och 

eftermiddag 

- 

TABELL 6. GRUNDLÄGGANDE FÖRÄNDRINGAR OCH DESS EVENTUELLA EFFEKT 

Hjärtkoordinator 

Utan Hjärtkoordinator 

Läkare Läkare 

Med Hjärtkoordinator 

Avdelningar Avdelningar 

FIGUR 20. ANTAL RELATIONER MED OCH UTAN HJÄRTKOORDINATOR 
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7.1.2 HUR FLÖDESFÖRÄNDRINGEN PÅVERKAT HANDLÄGGNINGSTIDEN. 

De mätningar som utförts för att kartlägga hur flödesförändringen påverkat verksamheten visar alla 

på positiva eller neutrala effekter vid en jämförelse mellan 2008 och 2009 (se 6.7). Detta tyder på att 

flödesförändringen har medfört positiva effekter. En effekt som dock ej studerats är om 

flödesförändringen medfört att personalen fokuserar på att uppnå en handläggningstid för varje 

patient som är kortare än fyra timmar och när denna tid för en patient överskridits försummar 

patienten i fråga. Om prioriteringar mellan patienter förändrats på detta sätt borde det ge utslag på 

standardavvikelsen12 på handläggningstiden eftersom patienter som överskridit fyra timmar på 

hjärtakuten får en längre handläggningstid än de skulle fått innan flödesförändringen till fördel för 

patienter med kortare handläggningstid än fyra timmar. Därför kommer standardavvikelsen på 

handläggningstiden studeras.  

För att undersöka vilken effekt flödesförändringen fått på handläggningstiden utfördes en kvantitativ 

analys av datamängden för år 2008 och 2009 från AKUSYS (se 4.3.4 för utförande). Analysen bestod 

av att beräkna medelvärden och standardavvikelser på handläggningstiden. Resultatet av kan ses i 

Tabell 7 nedan. 

2009, alla tider 8-16 16-8 

Medelvärde Medelvärde Medelvärde 

02:35 02:26 02:46 

Standardavvikelse Standardavvikelse Standardavvikelse 

01:47 01:40 01:54 

2008, alla tider 8-16 16-8 

Medelvärde Medelvärde Medelvärde 

03:26 03:22 03:31 

Standardavvikelse Standardavvikelse Standardavvikelse 

02:14 02:05 02:24 

TABELL 7. MEDELVÄRDE OCH STANDARDAVVIKELSER FÖR HANDLÄGGNINGSTIDEN PÅ HJÄRTAKUTEN 

Medelvärdet för handläggningstiden under alla tider hade sedan tidigare uppmätts på hjärtakuten 

(se 6.7). Under de tider som preliminärbedömning används, 08:00-16:00, har handläggningstiden och 

dess standardavvikelse minskat markant. Detta resultat kan därmed förkasta farhågorna om att 

patienter som behandlats längre än fyra timmar försummas till förmån för patienter som kan 

handläggas inom fyra timmar. Detta resultat är positivt eftersom ett eventuellt försummande av 

patienter skulle vara en negativ effekt av arbetssättet.  

Ett intressant resultat av den kvantitativa analysen är att även de tider som preliminärbedömning 

inte används har handläggningstiden och dess standardavvikelse minskat, i ungefär samma 

utsträckning. Detta är självklart ett positivt resultat, som dock ej kan förklaras av den information 

som inhämtats i studien. En möjlighet är att det ökade status som arbetet på hjärtakuten erhållit i 

och med förändringsarbetet medfört att arbetet på hjärtakuten prioriterats högre även under 

                                                             
12 Standardavvikelse är ett mått på hur mycket olika värden bland en mängd värden avviker från medelvärdet. 

Om de olika värdena ligger nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt 

över och under medelvärdet ger en hög standardavvikelse. 
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nattskiften. Att personalen lagt ner mer energi på arbetet, kanske speciellt den jourhavande läkaren, 

som under arbete dagtid på akutmottagningen tar mycket ansvar genom att utföra 

preliminärbedömningen, är dock bara spekulationer.  

Sammanfattningsvis illustrerar resultatet att en klar förbättring har skett vid en jämförelse mellan år 

2008 och 2009.  

7.1.3 FÖRÄNDRINGARNAS EFFEKTER ENLIGT TEORIN 

Som en avslutande del i analysen av förändringarnas effekter ska en jämförelse mellan de 

grundläggande förändringarna (se Tabell 6) och litteraturen som inkluderats i denna studie utföras. 

Målet är att kunna förklara de effekter som identifierats genom att koppla de grundläggande 

förändringarna till teorin.   

PRELIMINÄRBEDÖMNING 

När preliminärbedömning började användas och därmed de mest erfarna läkarna flyttades fram i 

flödet försvann behovet av många konsultationer mellan AT-läkare och mer erfarna läkare. På ett 

mer övergripande plan kan förändringen sägas ha eliminerat slöseri i form av olämpliga processer (se 

5.4.2). Detta eftersom det fanns ett enklare sätt att komma fram till ett beslut om hur patienten 

skulle handläggas genom att låta en specialistläkare utföra en preliminärbedömning. Om 

förändringen bryts ner kan arbetssättet innan flödesförändringen sägas ge upphov till slöseri i form 

av defekter (se 5.4.2) eftersom AT-läkaren utförde mindre misstag, exempelvis i form av att glömma 

fråga patienten om sjukdomshistoria, som byggde på att AT-läkarens kompetens inte var tillräcklig 

för de arbetsuppgifter som denne hade.  

Att slöseriet i flödet minskar torde medföra att effektiviteten i flödet ökar, personalen hinner ju med 

mer värdeskapande arbete om slöseriet minskar. En följdeffekt borde därmed vara att 

handläggningstiden för patienterna minskar, vilket är en av de främst effekter som uppmätts (se 6.7).  

Förändringen till preliminärbedömning visar också på en ökad processorientering. Detta eftersom 

förändringen har förenklat flödet och eliminerat byråkrati enligt Harringtons (1991) verktyg (se 5.5.1) 

för att förbättra ett flöde. En ökad processorientering kan också ses i att informell kommunikation, 

överlämningar av arbetsuppgifter med mera förenklas då specialistläkaren, underläkaren och 

sköterskan som tar hand om patienten alla är närvarande vid preliminärbedömningen (jämför 

”överlämningar mellan avdelningar..” i 5.5.2). Detta fördjupade samarbete mellan olika befattningar 

kan dessutom jämföras med att organisationer går från en funktionell integration till en intern 

integration (se Figur 10 på sidan 33) och därmed blir mer processorienterade. Funktionerna i figuren 

skulle på hjärtakuten motsvaras av olika befattningar och lagren mellan funktionerna motsvaras av 

det kommunikationshinder som snedfördelad informationsmängd om patientens tillstånd medför.  

Att gå från en funktionsorientering mot en processorientering har visat sig framgångsrikt för många 

företag (Oskarsson et al., 2006). Som exempel tar Oskarsson et al. (2006) upp en studie utförd av 

Tägström et al. (1996) som visade på signifikant reducerade ledtider samt ökad produktivitet och 

vinstmarginal för drygt hundra företag, vilka hade ökat sin processorientering (se 5.5.2). Då 

hjärtakutens arbetssätt enligt diskussionen ovan blivit med processorienterat borde också 

produktiviteten ökat, vilket i hjärtakutens fall medför att handläggningstiden minskar.   
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En tydlig effekt av att preliminärbedömning börjat användas på hjärtakuten är att koordineringen 

mellan befattningar förändrats. Genom införandet av preliminärbedömning har utförandet av den 

aktiviteten standardiserats, alltså standardisering av arbete (se 5.7.1) enligt koordineringsteori. 

Specialistläkaren har även fått en mer definierad ledarroll genom att denne gör en 

preliminärbedömning och ger arbetsinstruktioner vilka ofta följs av underläkaren. Det ska dock sägas 

att underläkaren inte måste följa specialistens preliminärbedömning varför direkt ledning (se 5.7.1) 

enligt Glouberman och Mintzbergs (2001) definition inte till fullo införts. Det bör även upprepas att 

många konsultationer mellan läkare har eliminerats, vilka utfördes genom ömsesidig anpassning (se 

5.7.1), varför denna typ av kordinering minskats.  

Glouberman och Mintzberg (2001) rekommenderar att koordinationsmekanismen att standardisera 

kompetens bör kompletteras av två andra koordineringsmekanismer, ömsesidig anpassning och 

standardisering av normer (se 5.7.1). Det är inte främst dessa koordineringsmekanismer som har 

förstärkts genom förändringen till preliminärbedömning på hjärtakuten, den ömsesidiga 

anpassningen har snarare minskat. Vilken verkan detta medför på de parametrar som uppmätts på 

hjärtakuten är svårare att klargöra då en typ av koordinering minskat (ömsesidig anpassning) och en 

ökat (standardisering av arbete).   

Sammantaget tyder förändringen till preliminärbedömning på att slöseriet minskat och 

processorienteringen ökat, vilket enligt teorin borde medföra en minskning i handläggningstiden på 

hjärtakuten. Att koordineringsmekanismerna förändrats i och med införandet av 

preliminärbedömningen är svårare att härleda till någon specifik effekt.  Att handläggningstiden 

minskat kan också påverkat antalet patienter som avviker utan behandling (se 6.7) och den 

minskning som identifierades för detta mätetal. En anledning till att patienter avviker utan 

behandling borde ju vara att de får vänta så länge utan att träffa en läkare eller sjuksköterska att de 

lämnar hjärtakuten. Därmed torde det minskade slöseriet och ökade processorienteringen även 

påverka detta mätetal positivt.    

HJÄRTKOORDINATOR 

En ökad processorientering har uppnåtts genom att befattningen hjärtkoordinator skapades. 

Eftersom hjärtkoordinatorn verkar i gränslandet mellan hjärtakuten och hjärtklinikerna (se Figur 20) 

genom att förenkla överlämningarna mellan enheterna minskar risken att information glöms bort, 

förvrängs eller misstolkas vilket frekventare sker i en funktionsorienterad organisation (se 5.5.2). 

Denna ökade processorientering borde på samma sätt som införandet av preliminärbedömning 

medföra att handläggningstiderna minskar. 

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR 

För de övriga förändringarna; utvecklandet av befattningen triagerande sköterska till 

vårdlagskoordinator; uppgradering från deltidstjänst till heltidstjänst för underläkare samt införande 

av kort möte på för- och eftermiddag har ingen tydlig koppling till teorin som kan förklara effekterna 

av förändringarna identifierats. Därmed inte sagt att dessa grundläggande förändringar inte har 

påverkat de effekter som identifierats i mätningarna, denna studie, med dess begränsningar, har 

dock inte identifierat några sådana kopplingar.  
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MÄTNINGAR 

Även fast mätningar inte tagits upp bland de förändringar som införts (se 6.7) så kan det faktum att 

mätningar införts ha påverkat arbetet på hjärtakuten. Både Pagell (2004) och Christopher (2005) tar 

upp att införandet av mätningar ökar integrationen inom en försörjningskedja (se 5.6.2). Pagells 

(2004) studie visar också på att en ökad integration medför förbättrade prestationer/resultat (se 

Figur 12 på sidan 36). Huruvida införandet av mätningar påverkat prestationerna hos personalen på 

hjärtakuten är svårt att styrka, en möjlighet finns dock att mätningarna medfört ökade prestationer 

hos personalen vilket i sådana fall kan ge positiva effekter på handläggningstiden och antalet 

patienter som avviker utan behandling.  

7.1.4 SAMMANFATTNING 

Ändamålet med denna del i analysen var att besvara den andra delen av syftet, nämligen ”vilken 

effekt som förändringarna gett”.  

Först och främst uppmätes ett antal effekter med hjälp av de mätningar som utfördes för år 2008 och 

2009 (se 6.7). Dessa kompletterades med att medelvärdet och standardavvikelsen för 

handläggningstiden för olika tidsintervall på dygnet beräknades. Dessa beräkningar förkastade 

hypotesen om att personalen försummar patienter som varit på hjärtakuten längre än fyra timmar. 

Vilka av dessa effekter som kunde härledas från de grundläggande förändringar som införts 

analyserades därefter med hjälp av den teori som inbegripits i studien. De grundläggande 

förändringarna kunde härledas till minskat slöseri, ökad processorientering och ökad integration, 

vilka alla enligt teorin torde medföra minskade handläggningstider för patienterna. Som följdeffekt 

borde även antalet patienter som avviker utan behandling minska. Även standardavvikelsen på 

handläggningstiden borde vara starkt kopplad till handläggningstiden och därigenom också påverkas 

positivt av de grundläggande förändringarna. I hur stor utsträckning förändringarna påverkat 

minskningen i handläggningstid och minskningen i antalet patienter som avviker utan behandling går 

dock inte att säga utifrån denna analys. En kvalificerad gissning är att de grundläggande 

förändringarna medfört en betydande del av förbättringen av dessa mätetal.  

Eftersom de flesta av de grundläggande förändringarna endast har införts under dagtid, 08:00-16:00, 

finns ingen förklaring till varför handläggningstiden och dess standardavvikelse har minskat även 

resterande timmar på dygnet.  

Analysen har alltså kunna kartlagt vissa effekter som förändringarna på hjärtakuten medfört, det 

kvarstår dock frågetecken.  

7.2 ANALYS DEL 2. KATEGORISERA FÖRÄNDRINGARNA 

I den andra delen av analysen ska de grundläggande förändringarna 

som gjorts på hjärtakuten kategoriseras efter de teoribildningarna 

Lean, process- och funktionsorientering, Supply chain management 

och koordineringsteori. Enligt uppgiftsnedbrytningen (se 3.3.4) har 

analysen vidare delats upp kring frågeställningarna: vad som 

förändrades och hur förändringen genomfördes.  
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7.2.1 VAD SOM FÖRÄNDRADES 

För att analysen ska bli lätt att följa och överskåda kommer analysen behandla de grundläggande 

förändringar som togs upp i 7.1.1. Jämförelserna mellan de grundläggande förändringarna och 

teoribildningarna är uppdelad till Lean och övriga teoribildningarna. Varje avsnitt inleds med en kort 

beskrivning över vilka teoriavsnitt som är tillämpbara i analysen.   

LEAN 

 Här kommer jämförelser att göras med: Slöseri, variation och överbelastning (se 5.4.2) samt 

Det hållbara isberget (se 5.4.3). 

När preliminärbedömning började användas kan tydliga paralleller dras till eliminerat slöseri i form av 

olämpliga processer och defekter (se 5.4.2) enligt diskussion som togs upp i 7.1.3 under rubriken 

preliminärbedömning.  

Att rollen för triagerande sköterska förändrades är svårare att analysera utifrån strävan att eliminera 

slöseri. En parallell kan dock dras till variation (variation) (se 5.4.2) genom att standardiseringen av 

triagerande sköterskas roll och ansvar medförde att variationen i flödet minskades. 

Att utöka personalbeläggningen, både direkt och indirekt, på hjärtakuten kan inte sägas eliminera 

slöseri eftersom samma arbetsuppgifter utförs av fler personer. Dock visar det på att det fanns en 

överbelastning (se 5.4.2) i flödet och eftersom antalet och fördelningen av inkomna patienter inte 

kan påverkas var åtgärden att öka personalbeläggning ett sätt att hantera överbelastningen. 

Åtgärderna som tagits upp ovan hanterar dock denna överbelastning genom att förbättra 

arbetssättet och patientflödet.  

Att korta möten hålls två gånger per dag med syfte att lyfta fram reflektioner över arbetet och 

arbetssättet visar på en strävan att eliminera olika typer av slöseri (se 5.4.2) i flödet på hjärtakuten. 

Att hålla möten två gånger om dagen visar också på viljan att skapa ett engagemang för ständiga 

förbättringar hos personalen (se 5.4.3). Att dessa möten inte alltid utfördes två gånger per dag under 

de dagar som observation utfördes anses endast vara tecken på att denna typ av förändringsarbete 

kräver långsiktigt engagemang och inte kommer lättvindigt.    

ANDRA TEORIBILDNINGAR 

När det gäller de andra teoribildningarna som inkluderats i denna studie kommer analysen att 

behandla sådana delar där likheter kan hittas vid en snabb genomläsning. Annars skulle analysen bli 

långdragen och de relevanta och intressanta delarna ”utspädda” i den stora mängden text.  

 Här kommer jämförelser inom funktions- och processorientering göras med: 

Flödesförbättringsverktyg (se 5.5.1) samt Funktions- och processorienterade organisationer 

(se 5.5.2). 

 Jämförelser inom Supply chain management kommer att göras med: Intern integration (se 

5.6.2). 

 Här kommer jämförelser inom koordineringsteori göras med: Koordineringsmekanismer (se 

5.7.1) samt Beroenden och koordination (se 5.7.2) 
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Förändringen till preliminärbedömning visar på en ökad processorientering enligt diskussion som 

togs upp i 7.1.3 under rubriken preliminärbedömning. 

Vad gäller teori om Supply chain management påverkade struktur och öppen kommunikation positivt 

den interna integrationen mellan funktioner (se Figur 12 på sidan 36). Likheter kan därmed urskiljas 

till att flödesförändringen medförde att en tydligare struktur i arbetssättet anammades på 

hjärtakuten. En mer öppen och tydlig kommunikation av problem och möjligheter uppnåddes också 

då all personal som aktivt arbetade med en patient var närvarande vid preliminärbedömningen och 

därmed insatta i patientens tillstånd.  

En tydlig effekt av att preliminärbedömning börjat användas på hjärtakuten är att koordineringen 

mellan befattningar förändrats genom en ökning av standardisering av arbete (se 5.7.1) och 

minskning av ömsesidig anpassning (se 5.7.1) enligt diskussion som togs upp i 7.1.3 under rubriken 

preliminärbedömning. 

Glouberman och Mintzberg (2001) rekommenderar att koordinationsmekanismen att standardisera 

kompetens bör kompletteras av två andra koordineringsmekanismer, ömsesidig anpassning och 

standardisering av normer (se 5.7.1). Det är inte främst dessa koordineringsmekanismer som har 

förstärkts genom förändringen till preliminärbedömning på hjärtakuten, den ömsesidiga 

anpassningen har snarare minskat. 

Införandet av preliminärbedömning kan även ses som en åtgärd som svar på det beroende som AT-

läkare har gentemot mer erfarna läkare, alltså beroendet mellan två resurser (se 5.7.2). Införandet av 

preliminärbedömning blir därmed ett sätt att hantera beroendet efter att det hade identifierats (se 

5.7.2).  

Genom att skapa befattningen vårdlagskoordinator har mer koordineringsansvar lagts på triagerande 

sköterska. Koordinationen sker främst i form av standardisering av arbete och direkt ledning (se 

5.7.1). Standardisering av arbete sker genom att triagerande sköterskas/vårdlagskoordinators roll 

bättre specificerats efter flödesförändringen. Den koordinering i form av direkt ledning som 

vårdlagskoordinatorn utövar ska inte förväxlas med specialistläkarens. Specialistläkaren förfogar över 

en ledarroll i form av att föreslå hur en patient ska hanteras medicinskt medan vårdlagskoordinatorn 

besitter ledarroll i form av att ansvara för var alla patienter befinner sig i flödet och vilka eventuella 

aktiviteter som inte utförts än.   

En ökad processorientering har uppnåtts genom att befattningen hjärtkoordinator skapades. 

Eftersom hjärtkoordinatorn verkar i gränslandet mellan hjärtakuten och hjärtklinikerna genom att 

förenkla överlämningarna mellan enheterna minskar risken att information glöms bort, förvrängs 

eller misstolkas vilket frekventare sker i en funktionsorienterad organisation (se 5.5.2).  

Att ett kort möte hålls på morgonen och eftermiddagen kan vara ett sätt att öka standardisering av 

normer (se 5.7.1) genom att personalen får ett forum att diskutera sitt arbete, om än i kort form. På 

lång sikt kan då en mer homogen bild av arbetet skapas, samtidigt som företagskulturen stärks.   
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SAMMANFATTNING 

För att sammanfatta denna analys har ett stapeldiagram ställts upp med författarens subjektiva 

bedömning som grund för likheter/influenser som flödesförändringen har med de olika 

teoribildningarna (se Figur 21). Då många paralleller dragits till koordineringsteori är den stapeln 

högst, följd av Lean där paralleller drogs till slöseri, variation och överbelastning (se 5.4.2). 

 

7.2.2 HUR FÖRÄNDRINGEN GENOMFÖRDES 

En kort genomgång av hur förändringsarbetet genomfördes samt vilka roller och strukturer som 

involverades får inleda analysen.   

Förändringsarbetet på Danderyds akutmottagning inleddes som ett svar på 4 h-målet samt det 

sjukhusgemensamma förändringsarbetet (se 6.1.1 och 6.1.2) En flödesgrupp tillsattes för varje 

sektion på akutmottagningen. Hjärtakutens flödesgrupp bestämde sig för att angripa arbetssättet 

och diskuterade fram ett alternativt arbetssätt som testades i Pilotprojekt 1. När Pilotprojekt 3 

testades under vecka 3 år 2009 fungerade arbetssättet så tillfredställande att det anammades och 

fortfarande används.  

Inom förändringsarbetets ramar startades även en styrgrupp bestående av ledning på olika nivåer 

inom sjukhuset. Befattningen operativt processansvarig tillsattes med syftet att denna roll skulle 

agera som ”spindeln i nätet”.   

För hjärtakuten har förändringsarbetet fortsatt med fokus på ständiga förbättringar. Leancoacher har 

tillsatts för detta arbete och tanken är att skapa leangrupper där leancoacherna tar ledarrollen. 

LEAN 

 För att analysera ur vilka aspekter som förändringsarbetet utförts enligt en liknande metodik 

som Lean kommer en jämförelse att göras mot Fem grundläggande principer för Lean (se 

5.4.1).  

Mycket 

Lite 

Inget 

Lean Koordinering Supply chain 

management 

Process- och 

funktionsteori 

FIGUR 21. LIKHETER/INFLUENSER MELLAN FLÖDESFÖRÄNDRINGEN OCH TEORIBILDNINGARNA 
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Att specificera värde är den första principen. Förändringsarbetet utgick främst från 4 h-målet. Även 

fast detta mål inte var satt av patienterna så var det detta mål som stod i fokus under 

förändringsarbetet. Värde kan alltså för detta förändringsarbete anses vara beroende av hur många 

procent av patienterna som kan handläggas inom fyra timmar.  

Nästa steg består i att identifiera värdekedjan (se 5.4.1). Denna del utfördes i flödesgrupperna och 

byggde i mångt och mycket på att alla deltagare hade en inre bild av hur patientflödet såg ut och 

vilka aktiviteter som utfördes av olika roller. Då flödesgruppen efter enbart några få gruppmöten 

hade ett utformat ett pilotprojekt som testades under vecka 42, 2008, kan inte en djupare 

utvärdering av värdekedjan enligt en Lean approach ha genomförts. Arbetet hade dock identifierat 

icke värdeskapande aktivteter (se 5.4.1) i de många konsultationerna mellan AT-läkare och mer 

erfarna läkare vilka eliminerades i pilotprojekt 1.  

Då värdekedjan sträcker sig längre än patientflödet inom hjärtakuten förespråkas en bredare analys 

av flödet enligt de fem grundläggande principerna. Att analysera patientflödet innan patienterna 

inkommer till hjärtakuten skulle vara ett svårt och stort arbete som inte kan åläggas ett projekt av 

den här skalan. Patientflödet efter hjärtakuten, och då främst på avdelningarna på sjukhuset, tas i 

beaktning genom styrgruppen. Genom att styrgruppen består av verkställande direktör och cheferna 

för alla verksamhetsområden finns mandat och möjlighet att samordna akutmottagningens 

förändringar med avdelningarnas arbete. Därmed kunde flödesgruppen på hjärtakuten fokusera på 

patientflödet inom hjärtakuten.  

Att skapa ett kontinuerligt flöde (se 5.4.1) av de aktiviteter som ingår i värdekedjan är den tredje 

principen för Lean. Ett kontinuerligt flöde är dock det som föreligger inom i princip all sjukvård då det 

inte går att lagerhålla exempelvis blindtarmsoperationer utan de utförs när de efterfrågas av en 

patient. Därmed så utförs även den fjärde principen, att producera efter pull (se 5.4.1).    

Den femte och sista principen benämns att sträva mot perfektion. Förändringsarbetet fortsätter 

genom målet att 90 % av patienterna ska handläggas inom fyra timmar samt genom införandet av 

leancoacher och leangrupper. Det visar på en strävan att fortsätta utveckla och förbättra arbetet på 

hjärtakuten.  

Det kan nu sägas att förändringsarbetet på hjärtakuten haft likheter med de principer som är 

tillämpbara på akutsjukvård. Det finns ändå potential att gå igenom principerna en gång till i 

förändringsarbetet, dels för att värde då kan definieras annorlunda och med patienternas upplevelse 

av vården mer i fokus. Dels för att den andra principen, att identifiera värdekedjan kunde genomförts 

utförligare och att det därmed kan finnas mycket slöseri som inte upptäckts i dagsläget.  

 För att styra analysen mer mot strategi, ledarskap och engagemang ska förändringsarbetet 

nu jämföras mot de tre osynliga elementen i Det hållbara isberget (se 5.4.3).  

Eftersom förändringsarbetet inte utgick direkt från vision, affärsidé och strategi var det inte dessa 

som behövdes kommuniceras vidare. I och med att 4 h-målet var statligt satt och att flödesgrupperna 

bestod av personal som jobbade på hjärtakuten kunde information om målsättningen spridas snabbt. 

Själva 4 h-målet hade inte heller en direkt påverkan på hur arbetet skulle utföras. På grund av detta 

behövde inte så mycket fokus läggas på strategi (se 5.4.3) inom förändringsarbetet.  
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Det andra elementet är ledarskap (se 5.4.3). Inom förändringsarbetet har det funnits många 

chefspositioner där styrgruppen, operativt processansvarig och cheferna för varje flödesgrupp är de 

mest framstående. Styrgruppen har uppnått även en ledarroll genom att bestå av representanter 

från sjukhusledningens alla nivåer och visa engagemang i förändringsarbetet. Att styrgruppen tagit 

beslut som har löst problematiken mellan kliniker och akutmottagningen demonstrerar dess 

engagemang kring förändringsarbetet. Även Verkställande direktör har genom att granska 

dagordningen inför varje styrgruppsmöte och komma med egen input lagt ner mer energi än vad som 

kan förväntas.  

Sektionsansvarig läkare, som samtidigt var chef för flödesgruppen på hjärtakuten, har även uppnått 

en tydlig ledarroll. Genom att ha lagt ner mycket tid på mätningar har effekten av förändringsarbetet 

kunnat uppvisas snabbt vilket ökar engagemanget och den positiva känslan hos personalen. 

Sektionsansvarig läkares passion och engagemang kan åskådliggöras genom att andelen patienter 

som handlades inom 4 timmar under vecka 5 och 6 sjönk då han inte var närvarande dessa veckor, 

jämfört med veckorna före och efter då han arbetade på hjärtakuten (se 6.7). 

De två första elementen kan lägga en bra grund för att väcka engagemang hos personalen. I detta fall 

har de säkerligen gett en positiv effekt. Att korta möten hålls två gånger per dag ökar också 

engagemanget hos personalen genom att en vana skapas att ständiga förbättringar är en del av 

arbetet på hjärtakuten.  

Sammantaget tyder dessa exempel på att förändringsarbetet varit framgångsrikt och inkluderat de 

element som är viktiga för att lyckas införa Lean.   

ANDRA TEORIBILDNINGAR 

För att fortsätta analysen av hur förändringen utfördes ska förändringsarbetet analyseras även 

utifrån de andra teoribildningarna.  

 Jämförelser inom funktions- och processorientering kommer att göras med 

Flödesförbättringsverktyg (se 5.5.1)  

 Här kommer jämförelser inom Supply chain management göras med: Ramverk för utveckling 

av Supply chain management (se 5.6.1) och Intern integration (se 5.6.2). 

När det kommer till funktions- och processorientering redogjordes för tre kategorier av angreppssätt 

för att öka en organisations processorientering (se 5.5.2). Att skapa en ledningsstruktur var den 

första kategorin. Även fast en processorientering står med som ett övergripande mål för sjukhusets 

verksamhet så har ingen direkt styrning mot ett mer processorienterat arbetssätt identifierats i 

denna studie. Då målet för förändringsarbetet varit att uppnå 4 h-målet har dock angreppssättet 

enligt kategori två (se 5.5.2) använts. Att utgå från att göra personalen processorienterad är den 

tredje kategorin. Även detta angreppssätt kan inte direkt identifieras i förändringsarbetet. Ett fokus 

kring flödet på hjärtakuten föreligger, en djupare processorientering kan dock vara svårt att uppnå, 

speciellt om en jämförelse görs mellan akutsjukvårdens förutsättningar och definitionen av en 

process. Eftersom en process både är repetitiv och planerad (se 5.5) är detta svårt att kombinera 

med akutsjukvårdens inflöde av patienter, där varje patient är unik. Därför kan flödet på hjärtakuten 
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styras någorlunda strikt fram tills att en första bedömning gjorts. Efter den punkten är de alternativa 

vägarna för patienten genom flödet så många att planering i detalj blir omöjlig.  

Ramverket för styrning av en försörjningskedja, utvecklat av GSCF, består av tre element: 

försörjningskedjans struktur, försörjningskedjans processer och försörjningskedjans komponenter (se 

5.6.1). Om man ser patientflödet genom hjärtakuten som en försörjningskedja där olika företag 

motsvaras av hjärtakuten, de olika hjärtklinikerna, laboratoriet och röntgen kan en analys utifrån 

ramverket göras.  

Den första frågan enligt ramverket är: Vilka av medlemmarna i försörjningskedjan ska samarbeten 

ingås med? Samarbete ingås främst med de strukturer som nämndes ovan: de olika hjärtklinikerna, 

laboratoriet och röntgen, dock i olika utsträckning.  

Eftersom den andra och tredje frågeställningen i ramverket: vilka processer ska anslutas med varje 

medlem i försörjningskedjan? och vilken nivå av integration och styrning ska användas för varje 

ansluten process? är starkt kopplade till varandra så behandlas de samtidigt. Samarbetet med 

hjärtklinikerna är det samarbete som utvecklats mest genom införandet av hjärtkoordinatorerna, 

vilka förenklar koordinationen mellan hjärtakuten och hjärtklinikerna (se Figur 20) samt styrgruppens 

arbete med att öka status för arbetet på akutmottagningen. Utanför projektet med 

akutmottagningens förbättringsarbete så identifierades behovet av bättre samordning mellan 

röntgen och akutmottagningen vilket föranledde hopslagningen av verksamhetsområdena Akutvård 

samt Bild- och funktionsmedicin. Hopslagningen av verksamhetsområdena är dock inget som visat 

resultat i form av förändrat arbete mellan hjärtakuten och röntgen då datasystemet Doris använts 

under många år. Inget fördjupat samarbete har identifierats med laboratoriet.   

Att samarbetet mellan hjärtakuten och hjärtklinikerna kommit längst och utvecklats mest i detta 

projekt är inte så förvånande eftersom personalen på hjärtakuten är anställd på de olika 

hjärtklinikerna. Ett ökat samarbete mellan hjärtakuten och röntgen samt laboratoriet är något som 

kan vara intressant.  

Christopher (2005) anser att fokus bör ligga på processen att tillgodose kundernas krav. Detta bör 

uppnås genom en platt organisationsstruktur uppbyggd kring multifunktionella team som är styrd av 

mätetal som är marknadsbaserade (se 5.6.2). Genom flödesförändringen på hjärtakuten har dessa 

åtgärder vidtagits. Organisationsstrukturen kan ses som plattare eftersom specialistläkaren utför 

preliminärbedömning med underläkaren och därefter diskuterar med denne hur patienten ska 

handläggas. Innan flödesförändringen var arbetet mer hierarkiskt uppbyggt genom att AT-läkare 

konsulterade ST-läkare som konsulterade specialistläkare. Genom flödesförändringen utförs arbetet 

mer teambaserat genom att specialistläkaren, underläkaren och sköterskan alla deltar och har 

arbetsuppgifter under preliminärbedömningen. Jämförelsevis så ligger det mer fokus på mätetal 

efter flödesförändringen än innan. Detta åskådliggörs exempelvis genom resultattavlan på 

hjärtakuten (se Tabell 5 på sidan 61) och även genom att många fler mätetal numera mäts (se 6.7).  
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SAMMANFATTNING 

På samma sätt som i föregående avsnitt har en subjektiv bedömning av vilka influenser/likheter som 

förändringsarbetets genomförande har med teoribildningarna sammanställts i stapeldiagrammet 

nedan (se Figur 22).  

 

7.3 ANALYS DEL 3. JÄMFÖRA MOT ANDRA AKUTMOTTAGNINGAR 

I den tredje delen av analysen ska förändringarna som gjorts på 

hjärtakuten jämföras mot förändringar på andra akutmottagningar. 

Det var två aspekter som togs upp i uppgiftspreciseringen (se 3.3.5), 

jämförelser och likheter med förändringar på andra 

akutmottagningar samt hur mätningar och mätetal används vid 

förändringar på akutmottagningar och i allmän teori.  

7.3.1 JÄMFÖRELSER OCH LIKHETER MED FÖRÄNDRINGAR PÅ ANDRA AKUTMOTTAGNINGAR 

I detta avsnitt görs jämförelser mellan förändringar på andra akutmottagningar och de förändringar 

som gjorts på hjärtakuten.  

TRIAGE 

Vårdlagskoordinatorn har den triagerande uppgiften på hjärtakuten och prioriterar patienterna som 

ska preliminärbedömas efter triageringskategorin. Med resultaten från studierna av Richardson et al. 

(2004) och Terris et al. (2004) (se 5.8.1) som bakgrund skulle det kunna tänkas att ett utökat triage 

skulle förbättra flödet ytterligare på hjärtakuten. Eftersom antalet underläkare som arbetar på 

hjärtakuten är två eller tre under dagen och att dessa handlägger alla patienter både medicinskt och 

administrativt är detta dock tveksamt. Att en av dessa läkare skulle tillföra mer nytta genom att 

arbeta tillsammans med vårdlagskoordinatorn i triaget än genom att handlägga patienter är inte 

troligt. Det kan även diskuteras om inte specialistläkaren genom preliminärbedömningen utför en 

Mycket 

Lite 

Inget 

Lean Koordinering Supply chain 

management 

Process- och 

funktionsteori 

FIGUR 22. LIKHETER/INFLUENSER MELLAN FLÖDESFÖRÄNDRINGENS GENOMFÖRANDE OCH TEORIBILDNINGARNA 



 

77 
 

arbetsuppgift som är snarlik triagets uppgifter i studierna av Richardson et al. (2004) och Terris et al. 

(2004). Preliminärbedömningen kan ju ses som en typ av utvecklat triage där en första diagnos görs 

och dessutom en handlingsplan tas fram. Att utöka personalen i triaget torde därmed inte vara 

lämpligt på hjärtakuten.  

FAST TRACK 

Fast track har i de studier som undersökts gett goda resultat (se 5.8.2). Hjärtakuten nya arbetssätt 

har inga likheter med ett fast track-flöde, men skulle det kunna vara en god idé att införa ett 

alternativt flöde? På samma sätt som ett utökat triage tar resurser från det nuvarande arbetssättet 

skulle ett fast track-flöde ta resurser, förmodligen i större utsträckning, från samma flöde. Att då 

införa ett fast track-flöde helt separerat från nuvarande flöde skulle ta för mycket resurser från 

nuvarande flödet och troligen medföra två separata flöden, båda med låg kapacitet att ta hand om 

patienter.  

Ett alternativt sätt att använda en metod liknande fast track skulle vara att efter 

preliminärbedömningen införa ett alternativt flöde. I praktisk bemärkelse skulle detta lämpligen 

utföras enligt en liknande variant som den som Sanchez et al. (2006) (se 5.8.2) studerade. Därmed 

skulle läkare tilldelas patienter efter den kompetens och erfarenhet de hade. Eftersom underläkaren 

är delaktig i preliminärbedömningen skulle en läkare av lämplig erfarenhet och kompetens behöva 

tilldelas patienten innan preliminärbedömningen. Detta skulle då behöva göras av 

vårdlagskoordinatorn som därmed får ett ännu större koordinationsansvar men också bättre koll på 

vilken läkare som handlägger vilken patient. Genom att underläkarna tilldelas patienter efter sin 

erfarenhets- och kompetensnivå borde konsultationer mellan läkare efter preliminärbedömningen 

minska. Då implementeringen av ett fast track-flöde visade sig ge positiva resultat i studien av 

Sanchez et al. (2006) finns potential till goda resultat vid införande på hjärtakuten.   

ARBETE I TEAM 

Införandet av arbete i team gav inte så goda resultat vid jämförelse med andra åtgärder som triage 

och fast track (se 5.8.3) Arbetet på hjärtakuten har dock blivit mer teambaserat efter 

implementeringen av preliminärbedömning. Eftersom arbetet inte fortgår i teamform efter 

preliminärbedömningen är det dock svårt att dra vidare paralleller.   

AKUTMEDICINSK ENHET 

Som nämndes under rubrik 5.8.4 är en akutmedicinsk enhet inte en del av en akutmottagning. 

Danderyds sjukhus har ingen akutmedicinsk enhet och denna studie har inte den omfattning för att 

analysera om behov finns eller ej.    

7.3.2 MÄTNINGAR OCH MÄTETAL PÅ AKUTMOTTAGNINGAR 

Hur mätning ska ske är en övergripande fråga att ta hänsyn till vid utformning av mätsystem. Här har 

White (1996) gjort en uppdelning mellan intern och extern data, om datan är objektiv eller subjektiv 

(Aronsson et al. (1988) gör här en snarlik uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa mått) och om 

jämförelser görs inom företaget eller om jämförelser görs med omgivningen (se 5.9). En analys av 

hjärtakutens mätningar och mätetal utifrån dessa uppdelningar följer nedan.  
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Hjärtakuten uppvisar samma fenomen som de flesta organisationer enligt Aronsson et al. (1988) gör 

genom att bygga upp sitt mätsystem på kvantitativa mått och interna jämförelser. Att komplettera 

dessa mätetal med kvalitativa mått genom jämförelser med andra sjukhus skulle därför vara ett bra 

komplement. Genom att det inte förekommer konkurrens i samma utsträckning inom den Svenska 

sjukvården i jämförelse med mer öppna konkurrensutsatta marknader finns även en god grund för 

samarbete med andra sjukhus. Då författaren inte innehar djupare insikt och kunskap i relationen 

och samarbetet mellan olika sjukhus kommer dock förslaget att lämnas på denna breda och 

abstrakta nivå.  

 

Intern data Extern data 

 
Mätningarna och mätetalen som används på hjärtakuten bygger främst på data från AKUSYS vilket motsvarar 

intern data. Enkäterna som skickas ut till personer som besökt hjärtakuten kategoriseras dock som extern 

data.  

 

Objektiv data 

(kvantitativa mått) 

Subjektiv data 

(kvalitativa mått) 

 
Objektiv data är den överhängande delen som används för mätningar på hjärtakuten. Subjektiv data används 

dock i enkäterna som skickas till personer som besökt hjärtakuten och när arbetsmiljön diskuterades under 

pilotprojekten.  

 

Jämförelser inom 

företaget 

Jämförelser med 

omgivningen 

 
Den vanligaste jämförelsen av mätetal på hjärtakuten är historiska jämförelser av mätetal. Enda undantaget 

är än en gång enkäterna som skickas ut till personer som besökt hjärtakuten.  

 

Input Output 

 

Alla mätetal som mäts på hjärtakuten är output av flödet på hjärtakuten i sin helhet. Alltså mäts inga enskilda 

delar av flödet exempelvis tiden från ankomst till och med preliminärbedömning för patienterna.  

FIGUR 23. KARAKTÄRISTIK FÖR DE MÄTETAL SOM ANVÄNDS PÅ HJÄRTAKUTEN 
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De mest frekvent använda mätetalen vid förändringsarbete på akutmottagningar är (se Tabell 4 på 

sidan 45): 

 Genomloppstid per patient 

 Andel patienter som lämnar akutmottagningen utan diagnos 

 Patientnöjdhet 

 Väntetid innan diagnos 

 Antal väntande patienter innan diagnos 

Av dessa så mäts i dagsläget de tre första. Dock har ingen väntetid eller antal väntande patienter 

innan diagnos uppmätts. En förklaring kan här vara att det var svårt att exakt definiera när en 

diagnos ställts i flödet innan flödesförändringen. Detta eftersom AT-läkaren ofta konsulterade mer 

erfarna läkare för att ställa en diagnos samt ibland fick komplettera anamnesen vid ett senare tillfälle 

vilket fördröjde diagnosen. Eftersom inga av de mätetalen som används i dagsläget mäter delar av 

flödet (vilket nämndes tidigare i analysen, se Figur 23) kan dessa två mätetal vara till nytta för 

hjärtakuten. Genom att väntetiden innan diagnos kan tas fram ur AKUSYS (se 6.7) och eftersom 

användandet av mätetalet i kombination med handläggningstiden indirekt ger tiden från 

preliminärbedömning till uttid (se 6.7) förespråkas detta mätetal före antal väntande patienter innan 

diagnos. 

Uppmätandet av väntetiden innan diagnos medför även att framtida åtgärder som implementeras 

kan analyseras utifrån hur de påverkar väntetiden preliminärbedömning och tiden från 

preliminärbedömning till uttid. Dessa två tider ger ju mer information än att bara mäta hela 

handläggningstiden varför en bättre och djupare analys kan göras.    

Vid införande av en förändring där läkare tilldelas patienter efter den kompetens och erfarenhet de 

hade, vilket diskuterades tidigare (se 7.3.1 under Fast track), skulle en kontroll på effekten av 

införandet kunna mätas genom mätetalet: andel direkt utskrivna från akuten (se Tabell 4 på sidan 

45). Anledningen till att förändringen skulle kunna ge effekt på andel patienter som blir direkt 

utskrivna från hjärtakuten är att AT-läkare kan vara osäkra på om en patient ska läggas in eller ej. 

Genom att AT-läkarna tilldelas patienter med mindre komplexa problem/skador borde besluten om 

inläggning eller hemskickande bli lättare och färre patienter läggas in på en avdelning i onödan. 

Därigenom ökar andelen direkt utskrivna från akuten. Eftersom det registreras i AKUSYS om en 

patient läggs in på sjukhuset eller skickas hem borde inte mätningen medföra mycket arbete.  

Av de övriga mätetalen är det ingen som identifieras som speciellt användbar för hjärtakuten och 

dess mätsystem.  
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7.4 SUMMERING ANALYS DEL 2 OCH 3 

Enligt vad som beslutades i syftespreciseringen (se 3.2) kommer 

innehållet i den fjärde delen av analysen delvis bestämmas utifrån 

resultaten av analysens andra och tredje del. Detta avsnitt syftar 

därför till att summera resultaten av analysens andra och tredje del 

samt fastslå vilka analyser som är aktuella för den fjärde delen. 

Avsnittet kan alltså ses som de pilar som sammanbinder del två och tre med del fyra av analysen. Det 

bör dock tydliggöras att analysens fjärde del inte enbart bygger på resultaten av den andra och tredje 

delen. Med en mer praktisk utgångspunkt som den fjärde delen har (se 3.2) kan analysen även 

grundas på information som redovisas i hjärtakuten och bedöms vara intressant att vidare studera. 

Hjärtakutens förändringsarbete och dess likheter med de fem grundläggande principerna för Lean 

analyserades (se 7.2.2) och även fast många likheter identifierades hade några av principerna 

försummats varför en till genomgång av principerna rekommenderas. Med en till genomgång kan 

även slöseri (se 5.4.2) i olika former fokuseras samt 5S (se 5.4.4) implementeras i större utsträckning. 

Då eliminering av slöseri och principen identifiera värdekedjan (se 5.4.1) har mycket gemensamt med 

begreppet ledtidsanalys så kan inspiration även hämtas från teori om ledtidsanalys, vilken finns i 

bilaga 6, vid genomgången av principerna inom Lean. Alltså: 

 Arbeta efter de fem grundläggande principerna inom Lean. 

o Inkorporera 5S, eliminering av slöseri och ledtidsanalys. 

Genom den andra delen av analysen identifierades koordination som något som förändrats markant i 

och med flödesförändringen (se Figur 21 på sidan 72). Det kan därmed sägas att detta område är 

viktigt vid förändringsarbete inom sjukvården vilket även förespråkas av Glouberman och Mintzberg 

(2001) (se 5.7.1). Koordinering är också en markant del av GSCF:s ramverk för styrning av en 

försörjningskedja (se 5.6.1). Efter en jämförelse mellan hjärtakutens förändringsarbete och 

ramverket framgick att samarbetet och koordineringen mellan hjärtakuten och röntgen samt 

hjärtakuten och laboratoriet inte var speciellt utvecklat. Med ovan nämnda analyser som grund kan 

det sägas att koordineringen mellan hjärtakuten och dessa instanser är något som bör utredas och 

förbättras. Alltså: 

 I den fjärde delen av analysen ska behovet av koordinering mellan hjärtakuten och röntgen 

samt laboratoriet utredas och förbättringsförslag identifieras.     

Att underläkarna skulle tilldelas patienter efter den kompetens och erfarenhet de hade var ett 

förbättringsförslag som utarbetades efter en jämförelse med fast track-flöde (se 7.3.1, under Fast 

track). Tillsammans med denna förändring förespråkas införande av mätetalet andel direkt utskrivna 

från akuten (se Tabell 4) för att kunna mäta effekten av förändringen (se 7.3.2). Alltså: 

 Underläkarna tilldelas patienter efter kompetens-/erfarenhetnivå. 

o Mät andel direkt utskrivna från hjärtakuten . 

Som komplement till de mätetal som används i dagsläget rekommenderades (se 7.3.2): 



 

81 
 

 Samarbete och kvalitativa jämförelser med akutmottagningar på andra sjukhus. 

 Mät väntetiden innan preliminärbedömning. 

7.5 ANALYS DEL 4. PATIENTFLÖDE OCH ARBETSSÄTT 

I summeringen av analysens del två och tre bestämdes att den fjärde 

delen skulle studera koordineringen mellan hjärtakuten och röntgen 

samt laboratoriet. Denna analys är dock inte den enda som kommer 

utföras i denna del. I empirin identifierades att det är få patienter 

som inkommer till hjärtakuten innan klockan tio, därför väcktes 

funderingen om hur väl bemanningen på hjärtakuten följer belastningen av patienter som inkommer 

till hjärtakuten.  

7.5.1 KOORDINERING OCH SAMARBETE MED RÖNTGEN SAMT LABORATORIET 

För att analysera hjärtakutens koordinering med laboratoriet och röntgen inhämtades kvantitativ 

data från AKUSYS. Information om hur analysen utfördes finns i 4.3.4. Denna typ av analys 

genomfördes eftersom informationen var lättillgänglig samt att en mer djupgående analys av 

integration och samarbete med laboratoriet och röntgen skulle kräva en ganska omfattande 

informationsinsamling vilket det inte fanns tid för i denna studie. En sådan undersökning hade 

dessutom gått utanför systemgränserna för studien (se 3.1).  

Resultatet av analysen består av en tabell över de vanligaste aktiviteterna och vilken effekt de har på 

handläggningstiden. Eftersom det finns ett stort antal aktiviteter har tabellen som helhet lagts i 

bilaga 7. Nedan kan istället en förkortad tabell ses med de aktiviteter som bedömdes som lämpliga 

att analysera vidare. I Tabell 8 kan utläsas vilken den genomsnittliga handläggningstiden var för alla 

patienter under 2009 där en specifik aktivitet utfördes samt hur stor andel av patienterna som 

aktiviteten utfördes på.  

Aktivitet Handläggningstid Andel av pat. > 2:35? > 5 %? 

>3 05:35 4,29% x   

k 03:38 12,79% x x 

r 04:09 7,53% x x 

r1 04:08 5,89% x x 

V1 04:09 3,60% x   

v1 04:41 5,37% x x 

TABELL 8. AKTIVITETER SOM KOMMER ANALYSERAS VIDARE 

Bedömningen över vilka aktiviteter som är intressanta att studera vidare består av två steg. Först 

gjordes en grov uppdelning genom att markera vilka aktiviteter som medförde en längre 

handläggningstid än genomsnittet, två timmar och 35 minuter, samt om aktiviteten utfördes på fler 

än 5 % av patienterna. Resultatet av denna grova uppdelning för de valda aktiviteterna kan också ses 

i Tabell 8. De aktiviteter som medförde en längre genomsnittlig handläggningstid och som utfördes 

på fler än 5 procent av patienterna var här mest intressanta att studera vidare eftersom de ger mest 

förbättringspotential för hjärtakuten.    

I det andra steget av bedömningen utfördes en mer kvalitativ värdering över vilka aktiviteter som är 

intressanta att studera vidare. Genom denna värdering inkluderades aktiviteterna >3 och V1 (se 
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Tabell 8) då de nästan uppnår 5 % av patienter och har en klart längre genomsnittlig 

handläggningstid än 2 timmar och 35 minuter. Samtidigt valdes några aktiviteter bort därför att de 

har en genomsnittlig handläggningstid som är marginellt längre än det totala genomsnittet på 2 

timmar och 35 minuter och därför är mindre intressanta. 

Fram till denna del av analysen har inte författaren innehaft kunskap om vilka egentliga aktiviteter 

som ”gömmer sig bakom” förkortningarna. Dels för att en neutral bedömning av de mest intressanta 

aktiviteterna ska kunna göras, dels för att det kräver en ganska stor kartläggning. För de aktiviteter 

som valdes ut och alltså ses i Tabell 8 motsvarar förkortningarna: 

 >3 – Patienten varit mer än 3 timmar på akuten. 

 k – Prover klara från laboratoriet. 

 r – Röntgen klar. 

 r1 – Patienten väntar på röntgenundersökning. 

 V1 – Väntar på röntgensvar. 

 v1 – Röntgen utförd och svar finns. 

Aktiviteten >3 är det inte så mycket att säga om. Av större intresse är aktivitet k som visar att om 

prover skickas till laboratoriet så finns det en ganska stor risk att patienten inte kommer handläggas 

inom fyra timmar eftersom den genomsnittliga handläggningstiden är 3 timmar och 38 minuter (se 

Tabell 8). Det är även för en stor andel av patienterna, närmre 13 procent, där aktiviteten utförs. Att 

utföra analyser på proverna från hjärtakuten tar självklart tid på laboratoriet men det motsäger inte 

att det efter denna analys finns goda incitament att se över koordineringen och samarbetet mellan 

hjärtakuten och laboratoriet.  

De resterande aktiviteterna, r; r1; V1; v1, relaterar alla till röntgen. Det finns många typer av röntgen 

som tar olika lång tid att genomföra, dock kvarstår det faktum att den genomsnittliga 

handläggningstiden för patienter som genomgår röntgen ligger på drygt fyra timmar. Eftersom 

andelen patienter där de olika aktiviteterna kopplade till röntgen som dokumenterats varierar i 

ganska stor grad (se Tabell 8), är det möjligt att röntgen utförs på fler patienter än dess värden 

påvisar, kanske 10-15 % av patienterna genomgår röntgen. På samma sätt som för laboratoriet finns 

de goda skäl att se över koordineringen och samarbetet även med röntgen.   

När en läkare på hjärtakuten vill att sin patient ska genomgå röntgen eller några blodprover ska tas 

hanteras kontakten med röntgen och laboratoriet via datasystem där aktiviteten som ska utföras 

beskrivs. Det finns dock inget bra sätt att markera hur brådskande ärendet är utan markeringen 

”akut” används till både laboratoriet och röntgen (se 6.4 under Fortsatt arbete). Ett praktiskt förslag 

är då att införa triageringskategorierna som alternativ till ”akut”. Eftersom varje patient har en 

triageringskategori tilldelad medför det knappt något extraarbete för läkaren, och laboratoriet samt 

röntgen får möjlighet att prioritera mellan patienterna när så är lämpligt. Denna åtgärd torde 

emellertid inte förbättra handläggningstiden men det är ett steg i rätt riktning när det gäller att öka 

kommunikation, koordinering och samarbete mellan hjärtakuten och röntgen samt hjärtakuten och 

laboratoriet. 
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För att öka koordinering och samarbete mellan akutmottagningen och röntgen samt laboratoriet 

krävs en större kartläggning av situationen i dagsläget. Ovanstående analys har dock visat att det 

finns stora vinster i att öka koordineringen och samarbetet, inte bara i minskade handläggningstider 

utan också förbättrade patientupplevelser av vården när koordinering mellan olika avdelningar 

fungerar på ett bra sätt.  

7.5.2 PERSONALBELÄGGNING KONTRA PATIENTBELASTNING 

I denna analys undersöktes hur väl personalbeläggningen var anpassad till antalet patienter som 

inkommer under olika tider på dygnet samt under helg och vardag. För information om 

tillvägagångssätt, se 4.3.4.  

Patientbelastningen och personalbeläggningen av läkare under en genomsnittlig vardag kan ses i 

Figur 24 nedan. För Figur 24 och de efterföljande snarlika figurerna redovisas alltså hur många läkare 

som arbetar under varje timme under en vardag samtidigt som antalet inkommande patienter varje 

timme uppvisas. Därmed kan samma graderingsskala användas på den lodräta axeln för läkare och 

patienter. Det bör även poängteras att även fast det inte inkommer så många patienter varje timme 

så är belastningen ganska stor eftersom majoriteten av patienterna är på hjärtakuten längre än en 

timme. 

 

FIGUR 24. PATIENTBELASTNING SAMT PERSONALBELÄGGNING AV LÄKARE UNDER EN GENOMSNITTLIG VARDAG 

Till att börja med bör det poängteras att läkarna börjar ta lunch vid ungefär 11:30, detta är dock inte 

inlagt i figuren. Därmed är det först framåt 13:30 som det är fyra aktiva läkare på hjärtakuten. 

Eftersom antalet patienter som anländer till hjärtakuten ökar kraftigt från 08:00-13:00 medför denna 

personalbeläggning att läkarna är relativt sysslolösa i början av morgonen men att de får mycket att 

göra framåt 11, då luncherna snart är på ingång. Ur detta perspektiv är det mer fördelaktigt om den 

ST-läkare som börjar kl 09:00 (se bilaga 2 för exakta scheman) skulle börja vid 10:00 istället. Genom 

denna marginella ändring kan lunchen för denne förskjutas till runt 14 då patienttillströmningen 

minskat något. Istället för att sluta sin arbetsdag vid 15:30 arbetar ST-läkaren vidare till 16:30 vilket 

också är gynnsamt då patientbelastningen fortsatt är hög under eftermiddagen.  
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Den pik som ses i personalbeläggningen vid 20:00 är på grund av överlämningen till nattpersonalen 

när dessa påbörjar sitt nattskift. Det kan tyckas att personalbeläggningen är stor under natten men 

en av läkarna har också ansvar för alla redan inlagda hjärtpatienter nattetid varför det är svårt att 

minska personalbeläggningen utan risk för patienterna som inkommer till akuten och de som redan 

är inlagda på sjukhuset.  

 

FIGUR 25. PATIENTBELASTNING SAMT PERSONALBELÄGGNING AV LÄKARE UNDER EN GENOMSNITTLIG HELGDAG. 

När det gäller helgen så kan det ses i Figur 25 att patientbelastningen är lägre under en helgdag i 

jämförelse med en vardag. Personalbeläggningen följer dock patientbelastningen ganska bra, i alla 

fall för att vara 2-3 läkare under dagen. Under natten är även här en av läkarna ansvarig för alla 

redan inlagda hjärtpatienter nattetid varför personalbeläggningen inte kan sägas vara obefogat hög. 

På liknande sätt som under en vardag kan det vara motiverat att förskjuta specialistens arbetstid från 

i dagsläget 08:00-14:00 (se bilaga 2 för exakta scheman) till 09:00-15:00 på grund av den låga 

patientbelastning som föreligger mellan åtta och nio på morgonen.  

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

08
-0

9

09
-1

0

10
-1

1

11
-1

2

12
-1

3

13
-1

4

14
-1

5

15
-1

6

16
-1

7

17
-1

8

18
-1

9

19
-2

0

20
-2

1

21
-2

2

22
-2

3

23
-0

0

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

06
-0

7

07
-0

8

A
n

ta
l i

n
ko

m
m

n
a 

p
at

ie
n

te
r 

sa
m

t 
lä

ka
re

Tidsintervall (h)

Antal patienter som inkommer samt arbetande läkare för varje timme  under en 
helgdag

Antal inkommna patienter Antal arbetande läkare



 

85 
 

 

FIGUR 26. PATIENTBELASTNING SAMT PERSONALBELÄGGNING AV SKÖTERSKOR UNDER EN GENOMSNITTLIG DAG. 

Sköterskornas personalbeläggning följer inte mönstret på patientbelastningen som ses i Figur 26 lika 

bra som läkarnas personalbeläggning. Speciellt betydande är det faktum att personalbeläggningen är 

högre under natten än under dagen, även fast patientbelastningen är mycket lägre under natten. Det 

bör dock poängteras att personalbeläggningen under natten var gemensam för hela 

akutmottagningen, varför chefsjuksköterskans uppskattning om att två sjuksköterskor och två 

undersköterskor arbetar på hjärtakuten inte är exakt. Det ändrar emellertid inte att 

patientbelastningen visar på att en ökning av antalet sköterskor på dagen och minskning under 

natten skulle kunna vara rimligt. Skillnaden i patientbelastning under vardagar och helgdagar (jämför 

Figur 24 och Figur 25), vilken självklart är likadan för läkare och sköterskor, visar också på att det 

finns incitament att se över en sådan uppdelning vid schemaläggningen även för sköterskor.  

I en artikel av O’brien och Benger (2007) studerades effekten av att styra personalbeläggningen efter 

vårdbehovet hos de inkommande patienterna till en akutmottagning och inte bara efter 

patientbelastningen. Bedömningsmallen för vårdbehovet var mycket snarlik den som på hjärtakuten 

används för att bestämma triageringskategori för patienterna. Därmed finns möjlighet att på 

hjärtakuten använda inte bara patientbelastningen utan även vårdbehovet i form av 

triageringskategori som bas för schemaläggning av sjuksköterskor och läkare. Som en snabb 

jämförelse beräknades den genomsnittliga handläggningstiden för patienter i de olika 

triageringskategorierna, se Tabell 9. 

Triageringskategori Handläggningstid 

1 01:10 

2 01:54 

3 02:31 

4 02:50 

5 02:09 

TABELL 9. GENOMSNITTLIGA HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR 

PATIENTER INOM DE OLIKA TRIAGERINGSKATEGORIERNA 

Som kan ses i tabellen medför ett allvarligt problem eller skada en kort handläggningstid medan en 

ringa skada medför längre handläggningstid. Detta har att göra med att patienter med allvarliga 
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problem eller skador prioriteras före patienter med mindre problem. Det är därför svårt att i denna 

fallstudie bedöma vilka triageringskategorier som tar mest resurser i anspråk och inkludera detta i en 

bedömning av personalbeläggningen. Det kan dock vara mer lämpat för mer insatta personer på 

hjärtakuten att kunna göra en sådan bedömning och inkludera detta vid schemaläggning varför detta 

rekommenderas.  
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8. SLUTSATSER 

I detta kapitel kopplas det tillbaka till syftet (se 1.2) och studiens besvarande av de olika delarna av 

syftet. Främst sammanfattas de rekommendationer som utarbetats för att fortsätta förbättra flödet 

på hjärtakuten.     

För att sammanfatta detta examensarbete kommer uppfyllandet av syftet redogöras i detta kapitel, 

syftet formulerades som: 

Syftet med studien är att kartlägga de förändringar som gjorts på hjärtakuten och vilken effekt som 

förändringarna gett. Detta för att kunna föreslå fortsatt arbete med att förbättra flödet genom 

hjärtakuten. 

Som i tidigare kapitel görs för tydlighets skull en uppdelning av syftet i tre delar (jämför 3.2) där den 

första delen var att kartlägga de förändringar som gjorts på hjärtakuten. Denna del utfördes främst 

genom observationer på hjärtakuten och intervjuer med representanter för förändringsarbetet. 

Resultatet ses i kapitel 6.2 och 6.4. En sammanfattning av flödesförändringarna på hjärtakuten kan 

även ses i 7.1.1.   

Den andra delen av syftet utgjordes av vilken effekt som förändringarna gett. Denna del av syftet 

studerades i analysens första del. Jämförelserna med teorierna visade på minskat slöseri, ökad 

processorientering och ökad integration vilka kunde härledas till minskade handläggningstider för 

patienterna och därmed färre antal patienter som avviker utan behandling. I hur stor utsträckning 

förändringarna påverkat minskningen i handläggningstid och minskningen i antalet patienter som 

avviker utan behandling går dock inte att säga utifrån denna analys och det kvarstår visa frågetecken 

gällande de andra effekterna. 

Uppfyllandet av den avslutande delen av syftet, att föreslå fortsatt arbete med att förbättra flödet 

genom hjärtakuten upptar den största delen i detta kapitel, då det är denna del som förhoppningsvis 

är till mest nytta i det fortsatta förändringsarbetet på hjärtakuten. De rekommendationer som 

utarbetats i analysen är alltså: 

 Fortsätta förändringsarbetet genom att arbeta efter de fem grundläggande principerna inom 

Lean (se 5.4.1 och 7.2.2 under Lean). Inkorporera i detta arbete även inspiration och element 

från teorier om slöseri (se 5.4.2), 5S (se 5.4.4) och ledtidsanalys (se bilaga 6).  

 Underläkarna föreslås tilldelas patienter efter den kompetens och erfarenhet de har (se 7.3.1 

under Fast track). Tillsammans med denna förändring förespråkas införande av mätetalet 

andel direkt utskrivna från akuten (se Tabell 4) för att kunna mäta effekten av förändringen 

(se 7.3.2).  

 Som komplement till de mätetal som används i dagsläget rekommenderades (se 7.3.2): 

o Samarbete och kvalitativa jämförelser med akutmottagningar på andra sjukhus. 

o Mät väntetiden innan preliminärbedömning. 

 I andra och fjärde delen av analysen identifierades ett behov av ökad koordinering och 

samarbete mellan hjärtakuten och röntgen samt laboratoriet (se 7.4 och 7.5.1.) Ett praktiskt 

förslag utformades också för att åstadkomma ökad koordinering. Detta bestod i att 
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personalen tydligare ska specificera hur brådskande ärendet är genom att inkludera 

triageringskategorin i kontakten med röntgen och laboratoriet (se 7.5.1). 

 Se över schemaläggningen för sköterskor så att den är bättre anpassad till 

patientbelastningen, om lämpligt ta även hänsyn till hur vårdbehov skiljer sig mellan olika 

triageringskategorier och inkludera denna parameter vid schemaläggning (se 7.5.2). För 

läkarna rekommenderades även några mindre schemaförändringar (se 7.5.2). 
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9. REFLEKTIONER 

I det avslutande kapitlet kommer reflektioner om fallstudiens utförande och dess påverkan på 

resultatet diskuteras. Allmängiltigheten i arbetet och dess resultat kommer också avhandlas följt av 

en beskrivning av de främsta lärdomar som har erhållits under arbetets gång.  

9.1 DISKUSSION 

Genom att kartläggningen av hjärtakutens verksamhet och förändringsarbete utförts genom bland 

annat observationer där jag har medverkat fysiskt kan min närvaro påverkat de personer som 

observerades. Vid varje observation framhölls dock att observationen endast hade som syfte att ge 

författaren en förståelse och kunskap om hur arbetet utfördes på hjärtakuten. Någon form av 

mätning utfördes inte och anteckningar fördes i minimal utsträckning under själva observationerna 

av arbetet. Det är dock svårt att eliminera all påverkan av en observant eftersom en observerad 

person omedvetet kan koncentrera sig mer på uppgiften som utförs. Denna effekt är dock inte någon 

som bör ha mer än en marginell påverkan på denna fallstudie eftersom det endast är en 

övergripande förståelse som förskaffats genom observationerna.     

9.2 ALLMÄNGILTIGHET 

Eftersom detta examensarbete är en fallstudie så är generaliserbarheten begränsad. Resultatet av 

arbetet, alltså förslagen till fortsatt arbete på hjärtakuten, har dock god potential att kunna 

generaliseras till övriga sektioner på akutmottagningen. Under arbetets gång och i denna rapport har 

dock inte någon bedömning av generaliserbarheten till andra sektioner inkluderats. Detta eftersom 

fallstudien tydligt avgränsats till hjärtakuten (se 3.1) och därmed ingen informationsinsamling 

bedrivits från de andra sektionerna.  

Om man går ett steg tillbaka och ser på komponenter i detta arbete som är tillämpbara för andra 

akutmottagningar så kan nog visa av metoderna och analyserna vara relevanta. Tredje delen i 

analysen (se 7.3) där jämförelser görs gentemot förändringar och mätetal som använts på andra 

akutmottagningen kan ha stor användbarhet för de flesta akutmottagningar vid förändringsarbete. 

Att anpassa personalbeläggningen efter patientbelastning (se 7.5.2) är också en analys som kan vara 

givande och upplysande vid arbete med schemaläggning.     

Allmängiltighet i vidare bemärkelse är svårt att identifiera. En aspekt som säkerligen har observerats 

tidigare och också i denna fallstudie är att det går att hitta paralleller mellan de flesta teoribildningar 

och verksamheter, vilket gör valet av teori än viktigare för att uppnå hög kvalitet på ett arbete.  

9.3 LÄRDOMAR 

När det kommer till lärdomar och erfarenheter som förskaffats under arbetets gång är komplexiteten 

som uppstår i stora organisationer, som sjukhus den första lärdomen att identifiera. Att tillägna sig 

denna komplexitet och skaffa sig en bild av helheten är lättare sagt än gjort. Jag måste också beundra 

den ordning och struktur som ändå är påtaglig inom den komplexa verksamheten.  

Att arbeta självständigt under detta examensarbete är en erfarenhet som frambringar mycket 

självinsikt, framförallt en djupare förståelse för ens egna styrkor och svagheter. För även om det inte 
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är en dans på röda rosor under alla perioder så är erfarenheten mycket värd och jag rekommenderar 

den starkt.  

Som avslutning måste jag säga att jag aldrig slutar förvånas över det engagemang och den 

hjälpsamhet som man bemöts med ute i verkligheten, ett faktum som gjort denna fallstudie till ett 

sant nöje.  
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BILAGA 1. SÖKRESULTAT EFTER SÖKNINGAR I BUSINESS SOURCE PREMIER OCH 

PUBMED 

Sökord Sökplats Antal 

träffar 

Antal 

relevanta 

träffar 

Datum 

Emergency Business source premier 3686 - 2010-01-11 

Emergency ward Business source premier 40 2 2010-01-11 

Emergency department Business source premier 137 8 2010-01-11 

Accident and emergency Business source premier 268 3 2010-01-20 

Emergency medical journal AND 

emergency AND department 

Pubmed 1491 - 2010-01-19 

Emergency medical journal AND 

emergency AND department AND 

crowding  

Pubmed 7 1 2010-01-19 

Emergency department and 

overcrowding 

Pubmed 268 2 2010-01-20 

Hospital access block Business source premier 14 0 2010-01-20 

Hospital access block Pubmed 260 - 2010-01-20 

Hospital access block And emergency 

department 

Pubmed 56 2 2010-01-21 

Emergency department AND acute 

medical unit 

Business source premier 40 0 2010-01-27 

Acute medical unit Pubmed 33 1 2010-01-27 

Fast track And emergency 

department 

Pubmed 87 4 2010-01-28 

Supply chain management and 

Integration 

Business source premier 199 7 2010-02-01 

Supply chain management and 

coordination 

Business source premier 112 4 2010-02-01 

Supply chain management and 

involvement 

Business source premier 14 0 2010-02-01 

  



 

 
 

BILAGA 2. OLIKA FÖRÄNDRINGAR SOM GENOMFÖRTS PÅ AKUTMOTTAGNINGAR 

 

 

 

 

           

Åtgärd\Artikel 

C
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ffey, 1992 
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, 2007 

K
ing, 2006 
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, 2007 
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iró, 2003 

O
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rien
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r, 2007 

R
ichard

sso
n, 2004 

Sco
tt, 2009 

Sp
aite, 2002 

Su
tto

n, 2008 

Terris, 2003 

V
ega, 2007 

G
o

relick, 2005 

M
u

rray, 1999 
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atel, 2005 

P
arto

vi, 2001 

N
o

ble, 2008 

C
o

n
sid

ine, 2008 

Ieraci, 2008 

San
ch

ez, 2006 

Genomflöde x                    

Lean (stoppa lina)  x                   

Arbete i team   x            x      

Triage    x   x    x     x     

Omorganisation     x                

Prognostisering      x               

AMU        x         x    

Telefontjänst          x           

Labtest direkt              x       

Senarelagd 

registrering 

            x        

Fast track            x      x x x 

Div. förändringar         x            

 

 

 

  



 

 
 

BILAGA 3. BEMANNING PÅ HJÄRTAKUTEN UNDER EN VECKA 

VARDAG, LÄKARE 

DAG OCH KVÄLL 

Befattning Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Specialist 08.00-16.30 08.00-16.30 08.00-16.30 08.00-16.30 08.00-16.30 

ST-läkare 1 11.30-20.30 09.00-15.30 11.30-20.30 11.30-20.30 09.00-15.30 

ST-läkare 2 09.00-18.00 11.30-20.30 09.00-15.30 09.00-15.30 11.30-20.30 

AT-läkare 08.00-16.30 08.00-16.30 08.00-16.30 08.00-16.30 08.00-16.30 

ST-läkare    16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 

HELG, LÄKARE 

Befattning Lördag Söndag 

Primärjour 08.30-18.30   08.30-18.30 

Hjärtjour 08.30-18.30 08.30-18.30 

Specialist 08.00-14.00 08.00-14.00 

Primärjour är placerad endast på akuten och är legitimerad läkare, oftast ST. 

Hjärtjour är en slags mellanjour som förutom tar patienter på akuten också ansvarar för alla redan 

inlagda hjärtpatienter nattetid. 

NATT, LÄKARE 

Primär/Hjärtjour A Primär/Hjärtjour B Primär/Hjärtjour C 

Lör  18.00 – Sön 09.00 Sön  18.00 – Mån 08.30 Ons 20.00 – Tors 08.30 

Mån 20.00 – Tis 08.30 Tis   20.00 – Ons 08.30 Fre  20.00 – Lör  09.00 

 Tors 20.00 – Fre 08.30  

SKÖTERSKOR 

Eftersom sköterskorna är gemensamma för hela akutmottagningen under natten är det svårt att 

tillskriva ett exakt antal till hjärtakuten, men enligt chefsjuksköterskan som lägger schemana är det 

vanligtvis två sjuksköterskor och två undersköterskor som jobbar på hjärtakuten under natten.  

Befattning Tid 

Sjuksköterska, dag, 1 07:00-15:00 

Sjuksköterska, dag, 2,  08:00-16:00 

Sjuksköterska, dag, 3 13:30-21:30 

Sjuksköterska, dag, 4 13:30-21:31 

Sjuksköterska, natt, 1 21:15-07:00 

Sjuksköterska, natt, 2 21:15-07:00 

Undersköterska, dag, 1 07:00-15:00 

Undersköterska, dag, 2 13:30-21:30 

Undersköterska, natt, 1 21:15-07:00 

Undersköterska, natt, 2 21:15-07:00 



 

 
 

BILAGA 4. VERKTYG FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

1. Problem. Vilket problem/behov vill ni komma tillrätta 

med?  

4. Vem gör vad. Medlemmar i förbättringsgruppen och 

ansvarsområden  

  

2. Bakomliggande orsaker. 5 varför  5. Uppföljning. Hur sker uppföljningen?  

1. Varför?  

2. Varför?  

3. Varför?  

4. Varför?  

5. Varför?  

 

3. Förslag till lösning. Vad är det ni vill testa?  6. Tidplan. Under vilken tidsperiod äger testet rum? När sker 

utvärdering?  

  

7. Mötesdatum. När ska gruppen träffas?  

 



 

 
 

BILAGA 5. EFTER ANVÄNDANDE AV 5S  

 

 

 

  



 

 
 

BILAGA 6.  LEDTIDSANALYS 

Att analysera ett material- eller informationsflöde för att minska genomloppstiden kallas vanligtvis 

ledtidsanalys. En god grund för att utföra en ledtidsanalys är att en flödeskartläggning genomförts 

innan. Även kompletterande beskrivningar av flödet kan ibland behövas, exempelvis en uppdelning 

av tiden i aktiv och passiv tid, vilket kommer att gås igenom i följande avsnitt. Därefter kommer ett 

antal grundläggande åtgärder gås igenom för att kunna minska genomloppstiden i flödet. (Oskarsson 

et al., 2006) 

AKTIV OCH PASSIV TID 

Den totala tiden genom ett flöde kan delas in i aktiv och passiv tid. Aktiv tid är då någon form av 

aktivitet utförs exempelvis transport, inmatning i datasystem eller diagnos av patient inom 

sjukvården. Resterande del av den totala tiden är passiv tid, till exempel då ett ärande ligger i 

”inkorgen” på någons skrivbord eller när en patient väntar att träffa en läkare på akutmottagningen. 

För att reducera den totala genomloppstiden är det främst den passiva tiden som skall angripas då 

den ofta står för en stor del av genomloppstiden. (Oskarsson et al., 2006) 

TIDSREDUKTION I PROCESSER OCH FLÖDEN 

För att åstadkomma tidsreduktioner i flödet är det främst den passiva tiden som skall fokuseras, men 

den aktiva tiden kan även den reduceras utan att försämra flödet i någon aspekt. Det finns många 

verktyg och åtgärder, mer eller mindre generella och konkreta att använda i syfte att minska totala 

tiden i ett flöde. Nedan tas några utvalda metoder upp med avstamp i fem åtgärder av Oskarsson et 

al. (2006):  

1. Eliminera – Ta bort aktiviteter som inte tillför något värde i flödet, exempelvis dubbelarbete. 

2. Förenkla – Gör aktiviteter som måste utföras mindre komplexa, till exempel förenklar ett 

bättre användargränssnitt i datorprogram.  

3. Integrera – Knyt samman aktiviteter som utförs var för sig utan att det genererar mervärde, 

genomför till exempel kontrollåtgärder samtidigt som aktiviteten utförs och inte efteråt.  

4. Parallellisera – Utför om möjligt två aktiviteter parallellt istället för sekventiellt, exempelvis 

patientregistrering samtidigt som diagnos på akutmottagning.  

5. Synkronisera – Styr flödet så att en aktivitet påbörjas direkt efter den föregående, därmed 

kan den passiva tiden mellan aktiviteterna minimeras. Ett exempel är att 

operationsinstrument görs i ordning precis till nästa operation skall påbörjas.  

De ovanstående åtgärderna bör av naturliga skäl utföras i den ordning de beskrivits för att onödigt 

arbete ska undvikas. Det är ju exempelvis ingen mening att parallellisera två aktiviteter som man 

sedan eliminerar den ena. (Oskarsson et al., 2006) Fler åtgärder, som dock ej behöver utföras i en 

specifik ordning radas upp nedan: 

 Kommunicera – Förbättra informationsflödet genom snabbare, säkrare, mer ändamålsenlig 

och korrekt information, exempelvis tydliga diagnoser som förs vidare till nästa avdelning på 

ett sjukhus. (Oskarsson et al., 2006) 



 

 
 

 Förbereda – Gör i ordning allt nödvändigt material i förväg så att en huvudaktivitet kan 

påbörjas direkt, till exempel bör alla arbetsinstruktioner finnas tillgängliga vid arbetsplatsen 

och inte i ett förråd eller liknande. (Oskarsson et al., 2006) 

 Differentiera – Att behandla flöden för olika produkter eller tjänster kan vara ett ytterligare 

sätt att uppnå tidsreduktion. Då vissa flöden har högre tidskrav än andra kan det exempelvis 

vara befogat att minska kötiden mellan aktiviteter i ett flöde på bekostnad att kötiden ökar i 

ett annat. (Persson, 1995) 

 Minska osäkerheten – Eftersom det alltid finns en viss grad av osäkerhet i ett flöde finns det 

också potential att minska denna osäkerhet. Genom att minska osäkerheten behövs mindre 

säkerhetsmarginaler vilket minskar genomloppstiden. Prognostisering, samarbete med 

flöden innan och efter det studerade kan vara metoder för att minska osäkerheten. (Persson, 

1995) 

 Senarelägg aktiviteter – Genom att förskjuta aktiviteter tills det är säkert att de måste 

utföras är en metod för att minska onödigt resursutnyttjande vilket minskar 

genomloppstiden eftersom resurser frigörs. (Persson, 1995) 

 Integration mellan företag och mellan funktioner – Buffertar och marginaler finns mellan 

funktioner och företag för att integration och samordning saknas. Genom att samordna 

flödena kan därför tidsvinningar fås. Detta kan uppnås genom informella eller formella 

kontakter mellan funktioner eller företag. Men också genom den struktur som en 

organisation har, vilken påverkar integrationen och samordningen mellan olika delar av 

företaget. (Persson, 1995) 

  



 

 
 

BILAGA 7. HANDLÄGGNINGSTID KONTRA AKTIVITETER 

I tabellen nedan redogörs för den genomsnittliga handläggningstiden och andelen av patienter som 

föreligger när en specifik aktivitet utförts. De markerade aktiviteterna är de som studerats vidare i 

arbetet.  

Aktivitet Handläggningstid Andel av pat. > 2:35? > 5 %? 

>3 05:35 4,29% x   

A1 02:33 41,97%   x 

a1 02:50 3,08% x   

AS 02:42 1,31% x   

as 03:06 0,26% x   

B 03:58 1,18% x   

BO 03:13 0,62% x   

c 05:28 2,44% x   

c1 05:21 2,64% x   

C 03:02 0,62% x   

C1 03:04 1,25% x   

IB 02:58 0,15% x   

K 02:39 58,66% x x 

KH 02:25 15,76%   x 

k 03:38 12,79% x x 

KA 03:27 1,67% x   

KD 02:49 0,58% x   

KL 02:33 2,82%     

LA 02:49 20,45% x x 

la 03:30 1,80% x   

PV 02:37 38,98% x x 

pv 03:15 1,68% x   

PB 02:12 32,11%   x 

pb 02:57 1,92% x   

R 03:14 1,84 % x  

r 04:09 7,53% x x 

r1 04:08 5,89% x x 

R1 02:41 1,92% x   

RA 02:18 14,71%   x 

ra 02:11 0,72%     

so 04:15 0,10% x   

SU 04:31 0,22% x   

SE 04:17 0,20% x   

SB 04:46 0,16% x   

SK 04:39 1,30% x   

SI 03:25 1,99% x   

sk 05:52 0,07% x   

T2 04:20 1,29% x   

t2 05:17 0,27% x   

TI 02:46 2,45% x   

u 04:45 0,32% x   

u1 04:53 0,33% x   

U1 04:01 0,09% x   



 

 
 

V1 04:09 3,60% x   

v1 04:41 5,37% x x 

vk 04:22 0,92% x   

 

 


