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Sammanfattning 
 
 
Inom vården utförs ofta schemaläggning av personal manuellt, vilket kräver mycket tid 
och resurser. Att planera arbetet för en grupp läkare, med dess ofta mycket komplexa 
sammansättning vad gäller exempelvis arbetsuppgifter och kompetenser, är ingen lätt 
uppgift. Detta examensarbete studerar huruvida en automatiserad taktisk 
bemanningsplanering med en tidshorisont på ett halvår till ett år, skulle kunna underlätta 
denna uppgift. 
 I rapporten presenteras en måloptimeringsmodell som implementerats i AMPL för 
att med CPLEX som lösare generera förslag till bemanningsplaner. För att utveckla en 
matematisk modell som väl representerar de förutsättningar som råder vid 
bemanningsplanering av läkare har alternativa formuleringar provats och utvärderats. 
Den mest lovande av modellerna, som baseras på måloptimering, har i en pilotstudie 
testats på data från Onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. 
Flexibiliteten i modellen gjorde att den enkelt kunde användas på de data som erhölls 
därifrån. Resultatet från pilotstudien indikerar att den utvecklade modellen har kapacitet 
att ge förslag till rimliga bemanningsplaner. 
 
Nyckelord: Taktisk bemanningsplanering, läkare, måloptimering  
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Abstract 
 
 
Scheduling of staff in the health care industry is typically done by hand, thus consuming 
a lot of time and effort. To plan the work for a group of physicians is a complex task, 
having to take into account factors like individual preferences and competences among 
the physicians. This thesis studies whether an automated tactical workforce planning, 
with a time horizon of half a year to a year, could facilitate this task. 
 This thesis presents a goal programming model for generating suggestions to 
workforce plans for physicians. The model has been implemented in AMPL and is 
solved using CPLEX. During the development of the mathematical model for workforce 
planning, alternative model formulations have been tested and evaluated, and some of 
these are presented in the report. The most promising of them is one based solely on 
goal programming, and it has been tested in a pilot study on data from the Oncology 
Clinic at the University Hospital in Linköping. The flexibility of the model made it easy 
to use on the data provided by the clinic. The result of the pilot study indicates that the 
developed model has the capacity to give reasonable suggestions for workforce plans. 
 
Keyword:  Tactical Workforce Planning, Physicians, Goal Programming 
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 Nästa tack går till min familj, mina föräldrar och syskon. Det känns bra att veta att 
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att alltid kunna förmedla energi, motivation och inspiration. 
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Kapitel 1  

Inledning  
 
 
 
Har du någon gång funderat på hur ett arbetsschema blir till eller reflekterat över det 
stora arbete som kan ligga bakom det färdiga resultatet? Vissa scheman kan liknas vid 
svårlösliga pussel där det krävs mycket tid och arbete för att få alla bitar på plats. 
Arbetet som läggs ned kan också bestå av mycket mer än att bara konstruera det 
faktiska schemat. Precis som när man lägger ett pussel och inleder med att sortera 
bitarna efter färg eller att lägga alla kantbitar för sig, kan man planera och förbereda en 
schemaläggning. Det kan faktiskt handla om en hel planeringsprocess där en grundlig 
förberedande och långsiktig planering kan underlätta den faktiska schemaläggningen. 
Det är denna långsiktiga planering, även kallad taktisk bemanningsplanering, som står i 
fokus i detta examensarbete. Genom att läsa denna rapport får du följa med i arbetet 
bakom utvecklandet av en modell för taktisk bemanningsplanering av läkare, och du 
kan också läsa om hur den färdiga modellen testas i en pilotstudie på Onkologiska 
kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. 

1.1 Bakgrund 
Det finns många verksamheter där schemaläggning är en allt annat än problemfri 
uppgift. Att lägga scheman för en grupp läkare är en av dem, eftersom de 
arbetsuppgifter läkarna ska utföra ofta är många och av helt skilda slag. Det kan röra sig 
om allt från arbete på olika mottagningar och vårdavdelningar, till jourtjänstgöring, 
administration och forskning. Förutom denna stora variation har läkarna ofta olika 
kompetenser och kunskaper inom sina specialområden, vilket gör att de lämpar sig olika 
bra för olika arbetsuppgifter, precis som det många gånger finns arbetsmoment med 
tydliga kompetenskrav på sina utförare. Det är också vanligt att läkarna själva har egna 
önskemål eller krav på vad de vill göra, eller när och hur de vill arbeta. Allt detta, 
sammantaget med de krav som verksamheten måste uppfylla i fråga om fungerande 
patientvård och budgetar, gör att liknelsen med ett pussel passar väldigt bra. 
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För att få en bättre överblick över 
problemet kan man illustrera det med 
hjälp av ett nätverk, vilket har gjorts i 
Figur 1.1. Läkarna representeras där 
av noderna till vänster, märkta med L, 
och arbetsuppgifterna representeras av 
noderna till höger, märkta med A. En 
länk mellan en läkare och en 
arbetsuppgift innebär att läkaren kan 
eller ska utföra den uppgiften. 
 Trots att schemaläggning många 
gånger utgör ett invecklat problem, 
löses det ofta manuellt, något som 
kräver mycket tid, analyser och 
resurser. Genom att ta hjälp av 
matematiska verktyg, exempelvis 
optimering, en matematisk disciplin 
som lämpar sig mycket väl för denna 
typ av problem, skulle man kunna 
åstadkomma en mer automatiserad 
schemaläggningsprocess, något som 
skulle underlätta bemannings-
planeringen i vården. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en måloptimeringsmodell för taktisk 
bemanningsplanering av en grupp läkare och preliminärt utreda om modellen kan 
användas för att underlätta den faktiska schemaläggningen. Utvärderingen ska ske 
genom att testa modellen i form av en pilotstudie på Onkologiska kliniken på 
Linköpings universitetssjukhus. Målet med pilotstudien är att testa modellens 
anpassningsbarhet och se om klinikens schemaläggningsarbete kan förbättras med hjälp 
av den. 

1.3 Avgränsningar 
Det finns mycket forskning kring den faktiska schemaläggningen där optimering 
använts för att skapa det färdiga schemat, något som inte är tyngdpunkten i detta arbete 
som istället fokuserar på den taktiska, mer långsiktiga planeringen. Även om modellen 
som skapas här kan användas på andra typer av verksamheter är arbetet inriktat mot just 
vården och bemanningsplanering av läkare. 

1.4 Metod 
Jag inledde arbetet genom att läsa in mig på ämnet måloptimering, ett för mig nytt 
avsnitt inom optimeringsläran. Litteraturstudien omfattade, förutom böcker och 
kurslitteratur, också många tidsskriftsartiklar med anknytning till måloptimering och 
taktisk bemanningsplanering inom vården. Dessa artiklar gav mig inspiration och en 
insikt i den forskning som bedrivs på området idag. 
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 Tidigt i arbetet ordnades ett första möte med ansvariga på Onkologiska kliniken där 
vi diskuterade möjligheterna att göra en pilotstudie hos dem. Detta möte följdes upp av 
fler möten och mailkontakt med schemaansvarig på kliniken. Genom de samtal vi förde 
fick jag en förståelse för hur arbetet på kliniken är organiserat och jag kunde samla in all 
nödvändig data för att kunna genomföra pilotstudien. 
 För att utföra tester och lösa de optimeringsmodeller som utvecklas i 
examensarbetet, har jag använt modelleringsspråket AMPL och CPLEX som lösare. Då 
det ofta är bäst att börja smått och inte direkt ta sig an det stora problemet, inledde jag 
modellutvecklingen genom att experimentera med en liten modell. Den tjänade två 
syften, dels att jag kunde fördjupa mina kunskaper om AMPL, dels att få en så smidig 
start som möjligt på modellutvecklingen och lära känna problemformuleringen. Efter 
allt förarbete tog arbetet med själva modellutvecklingen och pilotstudien vid, något som 
krävde många experiment och analyser. 

1.5 Struktur 
Rapporten är indelad i sex kapitel. Efter det första kapitlet, som är denna inledning, ges 
i kapitel 2 en introduktion till bemanningsplanering och förklaringar till flera av de 
begrepp som nämns i rapporten. Kapitel 3 beskriver skapandet av 
måloptimeringsmodellen och i kapitel 4 redogörs för pilotstudien på Onkologiska 
kliniken. Resultaten från pilotstudien redovisas sedan i kapitel 5 och rapporten avslutas i 
kapitel 6 med en utförlig diskussion kring arbetet. Sist i rapporten återfinns också 
referenslistor och flera Appendix innehållande modellformuleringar och AMPL-kod. 
 Rapporten är ett examensarbete i optimering och är avslutningen på tre års studier i 
matematik. Grundläggande kunskaper i optimering räcker bra för att tillgodogöra sig 
hela resonemanget i arbetet, men förhoppningen är att texten även till viss del ska kunna 
läsas av andra intressenter utan dessa förkunskaper. Att hoppa över eller skumma 
igenom de matematiska formlerna ska inte hindra att själva grundbudskapet i rapporten 
når fram. 
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Kapitel 2  

Introduktion till 
bemanningsplanering  
 
 
 
Vad menas med taktisk bemanningsplanering? Hur gör man en modell? Vad är 
måloptimering och hur kommer det att användas i modelleringsarbetet? I detta kapitel 
ges en introduktion till ämnet bemanningsplanering där förklaringar ges till flera av de 
metoder och begrepp som nämns i rapporten och som använts i examensarbetet. Sist i 
kapitlet återfinns också en litteraturstudie över relevant forskning inom området. Teorin 
som tas upp här ger en ökad förståelse och en bra grund att stå på inför kommande 
kapitel. 

2.1 Planeringsprocessen 
För att strukturera planeringsarbetet för en verksamhet används ofta termerna strategisk, 
taktisk och operativ planering (Ax et al. [1]). Dessa tre så kallade planeringsnivåer är 
starkt beroende av vilken typ av verksamhet som betraktas och inom vilket område av 
verksamheten planeringen görs. I detta avsnitt ges en allmän beskrivning av termernas 
betydelse, först generellt och sedan inriktat mot bemanningsplanering. Resten av 
rapporten kommer sedan att fokusera på den taktiska bemanningsplaneringen. 
 De tre planeringsnivåerna hör samman med olika tidshorisonter där den strategiska 
planeringen är den mest långsiktiga och den operativa planeringen den mest kortsiktiga. 
Exempelvis definierar Ax et al. [1] en tidshorisont på minst tre år för den strategiska 
planeringen, ett till tre år för den taktiska planeringen och några veckor eller dagar för 
den operativa planeringen. En jämförelse med skogsindustrin kan ges som exempel på 
termernas starka branschberoende då den strategiska planeringen för denna verksamhet 
kan ha en tidshorisont på flera hundra år (beroende på trädens tillväxthastighet) och där 
den taktiska planeringen ofta har en tidshorisont på 5 år upp till 20 år (Andersson et al. 
[2]).  
 Förutom att de behandlar olika tidshorisonter berör de tre planeringsnivåerna också 
olika typer av frågor inom verksamheten. Figur 2.1 illustrerar hur dessa frågor minskar i 
omfattning ju närmare den operativa planeringen man kommer, samtidigt som de ökar i 
antal. I den strategiska planeringsfasen handlar det ofta om att sätta upp långsiktiga mål 
för verksamheten med hjälp av frågor som ”Vilken utbildning ska personalen ha om tre 
år?”, ”Hur ska produktionen se ut då?” Det handlar om ett fåtal övergripande frågor som 
inte uttrycks i detalj. Nästa planeringsstadium, det taktiska, ska ta hänsyn till de 
strategiska målen och försöka nå upp till dem. Detta stadium är mer detaljerat och 
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frågorna kan handla om hur verksamhetens produktion ska planeras eller hur budgeten 
för den kommande perioden ska se ut. I det sista stadiet, den operativa planeringen, har 
man helt lämnat den långsiktiga planeringen och arbetar på en mycket mer detaljerad 
nivå med många små, konkreta frågor att ta ställning till. Det kan exempelvis handla om 
att bestämma hur mycket som ska produceras från dag till dag eller att planera vem som 
ska utföra vilken uppgift. (Ax et al. [1]; Samuelsson [3]) 

 
         Frågornas 
            omfattning 
  
     Stor 
 
         Strategisk 
          planering 
 
        Taktisk planering 
 
     Liten          Operativ planering 
  
                 Antal frågor 
  
 Figur 2.1 Hur antalet frågor och deras omfattning varierar i de olika   
  planeringsfaserna. Bilden är en bearbetning från Samuelsson 
 s. 32 [3]. 

 
 Som nämndes tidigare är teorin ovan starkt beroende av vilken verksamhet som 
beskrivs och vilket område av verksamheten som studeras. Ett förslag på hur teorin kan 
appliceras på en verksamhets bemanningsplanering syns i Figur 2.2. I figuren finns alla 
tre planeringsnivåer representerade tillsammans med en tolkning av vad varje nivå 
innebär tidsmässigt och vilken typ av frågor de berör. Det är dessa definitioner, med 
särskilt fokus på den taktiska bemanningsplaneringen, som används i examensarbetet. 
 I figuren syns att den strategiska, långsiktiga bemanningsplaneringen, har en 
tidshorisont bestämd till några år. Här gäller det att blicka framåt och se hur 
bemanningen behöver utvecklas med tiden. Faktorer att ta hänsyn till kan vara behov av 
framtida nyanställningar eller att sätta upp mål för vidareutbildning av personal för att 
möta efterfrågad kompetens. 
 Den taktiska bemanningsplaneringen definieras med en tidshorisont på ett halvår till 
ett år. Här tänker vi oss att man har kända förutsättningar att arbeta efter. Man vet hur 
stor personalstyrkan är, vilken kompetens den inrymmer och hur semestrar och 
ledigheter ser ut den närmaste tiden. Det kan då röra sig om att göra en övergripande 
planering av arbetsfördelningen eller titta på hur bra den bemanning man har klarar av 
att möta kraven för den kommande tidsperioden. 
 Det är först i det operativa planeringsstadiet som de faktiska arbetsschemana görs. 
Då bestäms vem som ska göra vad, vilken dag och vilken tid. Scheman kan läggas varje 
månad, varje vecka eller dag till dag beroende på hur verksamheten ser ut. I detta 
stadium kan även en omplanering ingå i form av schemaändringar vid exempelvis 
sjukfrånvaro.  
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Typ av frågor                      Planeringsnivå               Tidshorisont 
 
  
Långsiktig planering: Strategisk     Några år         
frågor kring       planering 
nyrekryteringar, 
utbildningar, m.m. 
 
 
 
Verksamhetsplanering    Taktiskt      Ett halvår 
med kända       planering     /ett år 
förutsättningar, 
arbetsfördelning. 
 
 
 
Faktiskt schema läggs,    Operativ     Någon månad 
omplanering vid behov.    planering     /veckor/dagar 
 
 
 

Figur 2.2 Bemanningsplaneringens olika delar. 
 

2.2 Modelleringsprocessen 
När man med hjälp av matematik vill lösa ett problem taget från det verkliga livet, bör 
man ställa upp en matematisk modell som representerar problemet. Det är då mycket 
viktigt att komma ihåg att den modell man arbetar fram beskriver problemet ur en 
matematisk synvinkel, och att alla resultat även de tillhör den matematiska världen. Det 
är därför värt att fundera över hur en modelleringsprocess går till; från hur själva 
modellen skapas till hur den kan ge oss svar om det verkliga problemet. De tankar som 
presenteras här återfinns bland annat hos Lundgren et al. [4] och hos Mooney et al. [5]. 
 En modelleringsprocess kan beskrivas med hjälp av Figur 2.3 nedan. Det verkliga 
problemet man utgår ifrån illustreras av den översta, oregelbundna bubblan i figuren. 
Den osymmetriska formen symboliserar den komplexitet som problemet inrymmer i 
form av en mängd olika faktorer.  Det kan vara svårt, för att inte säga rent omöjligt, att 
få all information från det verkliga problemet att passa in i en modell. Även om det går 
kan en sådan detaljrik modell bli oerhört svårlöst. 
 För att illustrera denna problematik kan vi betrakta en taktisk bemanningsplanering 
av en grupp läkare. För att göra en modell av ett sådant problem behöver man troligen, 
bland mycket annat, veta hur mycket en läkare arbetar varje dag. Om man vet att 
läkaren jobbar över några dagar varje vecka men att han andra dagar istället går hem 
tidigare, är det logiskt att dra slutsatsen att läkaren i slutändan faktiskt kan anses arbeta 
samma antal timmar varje dag. Under- och överskottet av tid tar helt enkelt ut varandra. 
Det förenklade problemet som skapas med denna utgångspunkt blir inte en sann 
beskrivning av verkligheten utan en idealisering av den. Hade man i detta steg tagit med 
de små dagliga variationerna i arbetstiden hade modellen snabbt blivit onödigt stor och 
komplicerad, för att i slutändan troligen ändå ge liknande resultat. Det finns så klart 
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också en fara i att göra för mycket 
förenklingar: tar man bort för mycket 
information kommer modellen till slut att ha 
mycket lite att göra med det ursprungliga 
problemet. 
 När man fått fram ett förenklat problem 
som fortfarande är uttryckt i verkliga faktorer 
som personal, arbetstid, veckodagar och 
dylikt, gäller det att formulera det i 
matematiska termer. Vill man lösa problemet 
med hjälp av optimering, som är fallet i detta 
examensarbete, betyder det att målfunktion, 
variabler och bivillkor formuleras så att en 
fullständig optimeringsmodell skapas. Även i 
detta processled kan vissa förenklingar 
behöva göras för att man ska kunna 
formulera alla faktorer på ett bra sätt. 
 Den slutliga matematiska modellen, som 
motsvaras av rutan längst ner i Figur 2.3, är 
således resultatet av en process av 
förenklingar och formuleringar som gör att vi 
lämnat den verkliga världen och kommit in i 
den matematiska. När man därför, med hjälp 
av formler, programvaror eller andra verktyg 
finner en lösning till problemet via den 
uppställda modellen är det inte en lösning av 
det verkliga problemet man får ut, utan en 
lösning av det förenklade problemet. För att 

kunna dra slutsatser kring det verkliga problemet är det nödvändigt att klättra uppåt i 
processkedjan och tolka resultatet mot den verkliga omgivningen. 
 I detta skede kan det hända att resultatet är svårtolkat eller att det inte verkar 
stämma överrens med data man vill att det ska matcha, till exempel tidigare statistisk 
data. Då kan det vara nödvändigt att se över sin modell och gå igenom processleden 
steg för steg ytterligare en gång tills man är nöjd och har en modell som på ett bra sätt 
beskriver verkligheten. 

2.3 Måloptimering 
I detta avsnitt ges en introduktion till ämnet måloptimering, ett område inom 
optimeringsläran som används i modellutvecklingen i kapitel 3. 
 
Betrakta följande problemformulering  

 
min   z� = ��(
)  

  . 
  .                min(��(
), … , ��(
))        (2.1) 
  . 

min  �� =  ��(
) 
 



2.3 Måloptimering  9 

 
 

då      ∈ � 

 ≥ �  

 
där 
 är en vektor med positiva beslutsvariabler, ��(
), … , ��(
) är � stycken linjära 
funktioner och det tillåtna området � beskrivs av linjära funktioner.  Bortsett från att 
problemet innehåller flera målfunktioner, ser det ut som ett helt vanligt linjärt 
optimeringsproblem. Även om linjär programmering, LP, kan användas för att lösa en 
rad olika problem räcker det inte alltid till. Som beskrivits tidigare, i avsnitt 2.2 om 
modelleringsprocessen, är det nödvändigt att göra vissa antagandet och förenklingar när 
en modell ska skapas. Om för mycket förenklingar görs riskerar dock modellen att ge en 
bristfällig bild av verkligheten. Många problem är så pass komplexa och innehåller så 
pass många olika faktorer att en modell bestående av en unik målfunktion omöjligt kan 
beskriva situationen på ett tillfredställande sätt. Det är då vi måste kunna hantera 
optimeringsproblem med flera målfunktioner (Rardin, [6]). 
 Måloptimering, eller GP som det förkortas efter den engelska termen Goal 
Programming, är en gren inom Multiple criteria decision making, MCDM, ett område 
inom optimeringsläran som innefattar problem med flera målfunktioner. GP nämndes 
vid namn för första gången i en lärobok skriven av Charnes och Cooper utgiven år 1961 
[7]. I texten introducerades måloptimering ganska blygsamt som en utveckling av LP, 
men under åren har GP fått en helt självständig roll inom optimeringsläran 
(Schniederjans, [8]).  
 Grundtanken bakom måloptimering, och anledningen till varför det heter just så, är 
att teorin utgår från att man har ett antal, ofta sinsemellan motstridiga mål. Om man som 
i (2.1) redan har ett antal målfunktioner formuleras dessa om till mål1 genom att ett 
börvärde, �� bestäms för var och en av dem. Den nya formuleringen syns i (2.2). 

 
Mål 1:    ��(
) = �� 

 . 
 . 
 .                   (2.2) 

Mål n:   ��(
) = ��  
 

då      ∈ � 

 ≥ �  

 
 Börvärdet bestäms ofta utifrån den idé eller uppfattning man har angående ett idealt 
värde för målet, ett värde som bör uppnås. Målen, med sina respektive börvärden, görs i 
nästa steg om till mjuka bivillkor på det sätt som syns i (2.3). 
 

��(
) + ��� − ��� = ��  
 . 
 .                   (2.3) 
 . 

��(
) + ��� − ��� = ��  
 

 ≥ 0, ���, ��� ≥ 0,    ! = 1, … , � 

                                                 
1 Här kan svenskan vara lite missvisande då termerna målfunktion och mål har olika betydelse när man 
talar om GP. På engelska heter termerna objective function respektive goal. 
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 I kontrast till hårda bivillkor, som måste uppfyllas i en lösning, är de mjuka 
bivillkoren mer flexibla. Flexibiliteten skapas med hjälp av de positiva och negativa 
avvikelsevariablerna ��� och ��� som talar om hur mycket en optimal lösning avviker 
från ett börvärde. Om ett börvärde överskrids blir det en positiv avvikelse vars storlek 
indikeras av ���. Om ett börvärde inte nås handlar det om en negativ avvikelse vars 
storlek indikeras av ���. Om börvärdet nås exakt blir båda variablerna lika med 0. 
 Syftet med en GP-modell är att uppfylla målen så bra som möjligt, eller med andra 
ord, att komma så nära de uppsatta börvärdena som möjligt. Det åstadkommes genom 
att minimera avvikelserna från börvärdena. Målfunktionen i ett GP-problem består 
således inte av några beslutsvariabler utan bara av avvikelsevariabler. I (2.4) visas den 
generella formuleringen av ett GP-problem.  

 

min   � = #(��� + ���
�

�$�
) 

 
då      ��(
) + ��� − ��� = �� ,      = 1, … , �   Mjuka bivillkor    (2.4) 
 


 ∈ �           Hårda bivillkor 
 


 ≥ 0, ���, ��� ≥ 0,    ! = 1, … , � 

 
 Utifrån denna standardformulering kan GP användas och varieras på flera olika sätt. 
Detta examensarbete kommer beröra två olika varianter: viktad måloptimering och 
lexikografisk måloptimering. Den första varianten, ett viktat GP-problem, får man 
utifrån den generella formuleringen genom att lägga till vikterna %��, %�� ≥ 0 i 
målfunktionen: 

 

min   z = #(v'�d'� + v'�d'�
)

'$�
)                                                                                    (2.5) 

 
 Vikterna är relativa och representerar hur betydelsefulla målen är i förhållande till 
varandra. De mål som anses viktigast tilldelas högre vikter och mål med lägre prioritet 
får lägre vikter. 
 Olika sätt att vikta avvikelsevariablerna kan på ett enkelt sätt illustreras via 
straffunktioner. Figur 2.4 visar förslag på hur dessa kan se ut. I 2.4a straffas negativ och 
positiv avvikelse lika mycket genom att deras vikter sätts lika. Det är också möjligt att 
straffa bara den ena avvikelsen, som i 2.4b, genom att sätta den andra vikten till 0. Om 
man exempelvis minimerar endast negativ avvikelse betyder det att det satta börvärdet 
är en önskvärd lägre gräns som inte bör underskridas medan överskott gärna får 
förekomma. Figur 2.4c visar hur straffunktionen ser ut om man viktar negativ och 
positiv avvikelse olika mycket. 
 Det finns många fler sätt att variera straffunktioner på. Figur 2.5a illustrerar 
exempelvis hur det ser ut då man inför två brytpunkter: en för negativ avvikelse och en 
för positiv avvikelse. De kan kallas för övre och undre brytpunkter och betecknas med 
hjälp av +� och ,� som representerar avståndet mellan börvärdet och respektive 
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brytpunkt. Genom att införa brytpunkter skapar man en styckvis linjär straffunktion som 
gör det möjligt att öka straffet på ett visst avstånd från börvärdet. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
     (a)            (b)        (c) 
 

Figur 2.4 Olika typer av straffunktioner. (a) Lika straff. (b) Ensidigt straff. 
 (c) Olika straff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (a)            (b)        (c) 
 

Figur 2.5 Tvådelade straffunktioner. (a) Lika straff. (b) Ensidigt straff.  
 (c) Skarpa gränser. 

 
 De tvådelade straffunktionerna kräver, förutom de nya parametrarna +� och ,�, 
också införandet av de dubbla vikterna %��, -��,  %�� och -�� som hör samman med 
respektive avvikelsevariabel �1��, �2��, �1�� och �2��. Hela den matematiska 
standardformuleringen av ett viktat måloptimeringsproblem med tvådelat straff ges i 
ekvation (2.6) till (2.9), där (2.6), (2.7) och (2.8) visar hur målfunktionen och de 
mjuka respektive hårda bivillkoren utformas, medan teckenkraven beskrivs av 
ekvationerna i (2.9). 

 

min   z = #(
�

�$�
%���1�� + -���2�� + %���1�� + -���2��)                                        (2.6) 

 
då      ��(
) + �1�� + �2�� − �1�� − �2�� = �� ,     = 1, … , �   (2.7) 
 


 ∈ �                 (2.8) 
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 ≥ 0,  �1��, �2��, �1��, �2�� ≥ 0,    ! = 1, … , � 
�1�� ≤ +�   
�1�� ≤ ,�     (2.9) 
-�� > %��  
-�� > %��  

 
 Vidare visas i Figur 2.5b och 2.5c hur tvådelade straffunktionerna kan varieras på 
olika sätt. Väl värt att nämna är hur straffet ökar avsevärt vid brytpunkterna i Figur 2.5c. 
Dessa mycket höga straff kan liknas vid övre eller undre gränser för hårda bivillkor. 
Skillnaden mellan att ha hårda bivillkor och mycket höga straff för mjuka bivillkor är 
att man, om nödvändigt, kan gå förbi gränserna i de mjuka bivillkoren. Denna 
formulering kan exempelvis vara bra om man vill ha tydliga gränser, utan att för den 
skull riskera att hamna i en situation där inga tillåtna lösningar hittas. 
 Utöver de exempel vi redan sett, kan straffunktioner varieras i all oändlighet. 
Ytterligare brytpunkter är möjliga och straffunktionerna behöver inte ens vara varken 
linjära eller kontinuerliga (Jones et al. [9]) även om så är fallet i detta examensarbete. 
 De relativa vikterna som används i viktad måloptimering är inte alltid så lätta att 
bestämma. Man kanske har en uppfattning om att vissa mål är viktigare än andra men 
det kan vara svårt att säga att ett mål är dubbelt så viktigt, eller kanske bara en fjärdedel 
så viktigt som ett annat mål. Är målen dessutom uttryckta i skilda storheter, exempelvis 
ett budgetmål uttryckt i miljoner kronor och ett mål uttryckt i antal läkare som ska 
finnas på en viss avdelning en viss tid, kan det bli ännu svårare att på ett bra sätt 
bestämma den relativa vikten mellan dem. Ett alternativt angreppssätt kan då vara att 
använda den lexikografiska måloptimeringen där målen istället inrättas efter en 
prioritetsordning. Mål med högst prioritet optimeras först och mot bakgrunden att det 
första målet är uppfyllt, kommer nästa mål optimeras och så vidare. 
 Låt 4� ≥ 0 vara den prioritet som hör ihop med mål !. Då formuleras målfunktionen 
i ett lexikografiskt måloptimeringsproblem som 

 

min   z = # 4�(��� + ���
�

�$�
),                                                                                     (2.10) 

 
där 4� >> 45 >> ⋯ >> 4�. Genom att sätta prioritetsvärdet på varje nivå mycket 
större än föregående värde, åstadkommer man att målen uppfylls i tur och ordning och, i 
och med det, att olika storheter lättare kan hållas isär. 
 Man kan också sammanföra flera mål till en och samma prioritetsnivå. Det är även 
vanligt att använda relativa vikter inom varje nivå och på så sätt sammanföra den 
viktade måloptimering med den lexikografiska. Det antas då att vikterna inom samma 
prioritetsnivå inte tillsammans kan uppnå värden som bryter gränsen mellan varje 
prioritetsnivå. 

2.4 Litteraturstudie 
Måloptimering som ett hjälpmedel för att planera bemanning och fördelning av resurser 
inom vården, har länge varit föremål för forskningsarbete. I detta avsnitt presenteras ett 
litet urval av aktuella tidskriftsartiklar där måloptimeringsmodeller använts för att 
förbättra mer eller mindre långsiktiga bemannings- och verksamhetsplaneringar. 
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 Bemanningsplanering av sjuksköterskor är ett klassiskt område vad gäller 
tillämpningar av optimering inom vården, särskilt vad gäller den operativa 
schemaläggningen. Exempel på en mer långsiktig, taktisk bemanningsplanering av 
sjuksköterskor finns återgiven i artikeln Nurses allocation models for maternal and 
child health services (Chu et al. [10]). Där presenterar författarna en studie som 
inkluderar 35 olika mödra- och barnavårdscentraler i fyra olika regioner av Hong Kong. 
På klinikerna arbetar sjuksköterskor med fyra olika utbildningsnivåer. Med hjälp av fyra 
måloptimeringsmodeller studerar författarna dels hur de olika sjuksköterskornas 
arbetstider på bästa sätt kan matchas mot det förutsedda arbetsbehovet, dels möjligheten 
att flytta sjuksköterskor mellan de olika vårdcentralerna och även över de fyra 
regionerna. Modellerna formuleras antingen med en tillåtenhet för högre utbildade 
sjuksköterskor att utföra uppgifter typiska för lägre utbildade sjuksköterskor, eller med 
en formulering där detta inte tillåts. 
 De fyra modellerna har en tidshorisont på ett år, men eftersom arbetsbelastningen 
på de berörda vårdcentralerna uppges vara starkt säsongsbetonad, är tidsperioden 
indelad månadsvis. Det gör att modellerna, månad för månad, kan ge tydliga bilder av 
hur den befintliga sjuksköterskebemanningen kan utnyttjas, inom varje enskild 
vårdcentral eller mellan de olika klinikerna, för att på bästa sätt tillgodose behovet under 
ett år. 
 I en annan artikel, A goal programming approach to strategic resource allocation 
in acute care hospitals (Blake et al. [11]), står läkarna i fokus även om studien är mer 
inriktad mot strategisk planering av verksamheten i stort. Studien är gjord vid en 
kirurgisk avdelning på ett sjukhus i Kanada. Avdelningen skulle under en treårsperiod 
få sina offentliga bidrag sänkta med 18 % samtidigt som ett nytt system skulle införas 
för att dela ut de samma. Det nya systemet skulle bygga på så kallade case mix groups 
(CMG), ett system där patienter delas in i breda diagnosgrupper med liknande behov av 
vård och resurser. Fördelen med en sådan indelning är att jämförelsen mellan olika 
sjukhus underlättas, både vad gäller effektivitet och behov av bidrag. 
 Det nya systemet innebar också att beslutsfattarna på sjukhuset i viss utsträckning 
själva fick bestämma vilka CMG de skulle ta emot. Problemet att välja dessa på bästa 
sätt beskrivs i artikeln med hjälp av två måloptimeringsmodeller. Målet med modellerna 
är, förutom budgetkravet, bland annat att behålla läkarnas löner oförändrade trots 
nedskärningarna i verksamheten. Resultaten från modellerna beskriver det fördelaktiga 
antalet case mix ur varje CMG som respektive läkare bör utföra. Detta beslutas utifrån 
den mängd bidrag de inbringar, den tid de bokar upp i operationssalar, tid som den 
berörda kategorins patienter är inlagda, samt de direkta kostnader detta medför. 
Dessutom matchas alla möjliga lösningar mot läkarnas egna preferenser för vilka typer 
av patienter de vill behandla. 
 Artikeln ger ett bra exempel på hur måloptimering kan användas för strategisk 
planering inom vården. Matematiskt visar den på ett bra sätt hur formuleringen av mål 
med olika storheter kan ställas upp i en lexikografisk ordning, kombinerat med vikter 
som straffar avvikelse från målen med hjälp av både enkla och dubbla straffunktioner. 
Modellerna visar också på hur läkarnas egna preferenser och önskemål kan införlivas i 
verksamhetsplaneringen. 
 En tredje artikel, A multi-objective model to determine efficient resource levels in a 
medical assessment unit (Oddoye et al. [12]), redogör för en studie gjord på en så 
kallade Medical Assessment Unit (MAU), på ett sjukhus i Storbritannien. En MAU 
fungerar som en filtreringspunkt för akut inkomna patienter som antingen slussas vidare 
till någon av sjukhusets olika avdelningar eller mer omgående skrivs ut för hemfärd. 
Målet med denna typ av enhet är att snabbt kunna bedöma patienternas hälsotillstånd 
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och behov av akut vård, och både förkorta väntetiderna för patienterna och minska 
trycket på sjukhusets olika avdelningar. Upptakten till studien kom sig av att 
avdelningen under den senaste tiden fått svårt att bemöta den inkommande 
patienttillströmningen. 
 Den måloptimeringsmodell som författarna presenterar är formulerad utifrån en 
viktad målfunktion vars syfte är att minimera väntetiden för patienterna, samt att 
minimera behovet av extra resurser i form av läkare, sjuksköterskor och sängar. 
Modellen har ett tidsperspektiv på endast en och en halv dag, uppdelat på 36 timmar. 
Genom att variera indata, bestående av enhetens patienttillströmning varje timme, ger 
modellen svar på vilka resurser som saknas, eller som finns i överflöd, vid vilken tid 
under dagen och natten. Författarna menar att tidshorisonten lätt kan ökas till 
exempelvis två dygn eller en vecka. Även om det handlar om relativt korta 
tidsperspektiv, påminner studien ändå mycket om en taktisk planering i det att den på ett 
övergripande sätt undersöker hur den befintliga bemanningen, och de befintliga 
resurserna, på bästa sätt kan utnyttjas för att tillgodose ett behov. 
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Kapitel 3  

Modellutveckling för taktisk 
bemanningsplanering  av läkare 
 
 
 
I detta kapitel presenteras arbetet bakom skapandet av en modell för taktisk 
bemanningsplanering av läkare. Kapitlet inleds med en beskrivning av modellens 
grundstruktur och därefter kommer, i sex på varandra följande steg, olika typer av 
modeller att formuleras. I varje steg får modellerna sina egenskaper utförligt 
analyserade för att sedan i nästa steg kunna förbättras. I det sjätte och sista steget 
presenteras den färdiga modellen. Kapitlet avslutas med några ord kring vissa risker 
som bör uppmärksammas när man använder sig av måloptimering. 

3.1 Modellens grundstruktur 
I inledningen av denna rapport liknades schemaläggning av en grupp läkare vid ett 
komplext pussel. En nätverksbild användes för att beskriva en situation bestående av 
läkare med olika kompetenser och många varierande arbetsuppgifter. Precis samma 
nätverksbild visas nu igen, i Figur 3.1 och som tidigare representeras läkarna av noderna 
till vänster, märkta med L, och deras arbetsuppgifter representeras av noderna till höger, 
märkta med A. En länk mellan en läkare och en arbetsuppgift innebär att läkaren kan 
eller ska utföra den uppgiften. Eftersom figuren på ett tydligt sätt illustrerar 
bemanningsproblemet ska vi dra nytta av det och låta modellens grundstruktur basera 

sig på just denna typ av nätverksstruktur.  
 Eftersom idén med modellutvecklingen är att 
arbeta fram en generell modell med hjälp av 
experiment och tester, måste det också finnas 
något slags konkret data att utgå ifrån. Därför 
introduceras nu ett testexempel bestående av en 
hypotetisk grupp läkare. Denna påhittade 
läkargrupp tillskrivs alla de data som kan tänkas 
behövas i modellutvecklingen. Tanken med 
testexemplet är inte att försöka efterlikna en 
verklig läkargrupp in i minsta detalj, utan tvärtom 
har exemplet fördelen att det är fritt från 
detaljrikedom, vilket gör det möjligt att fokusera 
på huvuddragen i modellen utan att behöva lägga 
tid på att modellera undantag eller speciella 
situationer. Data kan dessutom förändras när som 
helst för att studera hur modellen reagerar under 

Figur 3.1 Nätverk av läkare och 
 arbetsuppgifter. 
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olika förhållanden. 
 Testexemplet är uppbyggt av 8 läkare som tillsammans kan utföra 10 
arbetsuppgifter. De 8 läkarna benämns L1, L2, …, L8 och de 10 arbetsuppgifterna 
benämns A1, A2, …, A10. I Figur 3.2a används nätverksstrukturen ovan för att 
illustrera problemet och visa vilka läkare som har kompetens att utföra vilka uppgifter. 
Bågarna som sammankopplar noderna är 45 till antalet. Det är inte specificerat vad för 
typ av uppgifter det rör sig om utan det viktiga kommer vara själva arbetsfördelningen. 

 
Läkare          Bågar        Arbetsuppgifter 
 

 
           A1 
 
  L1           A2 
 
  L2           A3 
 
  L3           A4 
 
  L4           A5 
 
  L5           A6 
 
  L6           A7 
 
  L7           A8 
 
  L8           A9 
 
          A10 
 

(a)             (b) 
 
 

Figur 3.2 Testexemplet som modellutvecklingen är uppbyggd kring består av 8 läkare, 
 10 arbetsuppgifter och 45 bågar. (a) Testexemplet representerat på 
 nätverksformat. (b) Testexemplet representerat på matrisformat. 

 
 Bågarna är valda så att den hypotetiska läkargruppen får en dynamisk 
sammansättning i det att några läkare kan utföra många arbetsuppgifter och andra läkare 
färre. Betraktas nätverket i Figur 3.2a syns det att LI kan utföra flest arbetsuppgifter, 7 
stycken, medan L7 och L8 bara kan utföra 4 stycken vardera. Vidare går det att utläsa ur 
figuren att de tre första uppgifterna, A1, A2 och A3 bara har en möjlig utförare var, 
medan A4 är en uppgift som alla läkare har kompetens för. 
 Vad gäller den matematiska formuleringen av testexemplet, kommer noder och 
bågar att representeras av mängder: 

 
Mängder 
 

7  =  871, … , 78}:, mängden av läkare 
;  =  8;1, … , ;10}:, mängden av arbetsuppgifter  
<  =  8(71, ;1), … , (78, ;10)}:, mängden av bågar, bara tillåtna kombinationer 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

A1         

A2         

A3         

A4         

A5         

A6         

A7         

A8         

A9         

A10         
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 Bemanningsplaneringen kommer bestå i att bestämma vilken läkare som ska göra 
vad och i vilken omfattning, något som representeras av flöden på bågarna. Därur får 
modellen sin beslutsvariabel: 

 
Beslutsvariabel 

 

=(>,?) =  arbetstid som läkare + ska lägga på arbetsuppgift @,  (+, @) ∈ < 
=(>,?)  ≥ 0 

 
 Under modellutvecklingen kommer tre bivillkorstyper att vara centrala: 
begränsningar för läkarnas arbetstid, begränsningar för hur mycket tid varje 
arbetsuppgift kräver och begränsningar för den tid som läkarna lägger på respektive 
uppgift, med andra ord, begränsningar på varje båge. För enkelhets skull kommer dessa 
kallas för bivillkor för läkare, arbetsuppgifter och bågar. I ett verkligt problem skulle 
antagligen mycket fler och specifika bivillkor behövas, men för att skapa en generell 
modell, vilket är syftet här, är dessa tillräckliga. Den matematiska formuleringen för 
bivillkoren kommer variera i modellutvecklingens olika steg, varför inga formler 
redovisas nu. 
 Nätverksformatet är, som ovan beskrivits, mycket användbart för att visualisera den 
matematiska formuleringen men det lämpar sig mindre bra för att redovisa resultat av 
arbetsfördelningar vilket kommer vara nödvändigt i de kommande avsnitten. Att märka 
varje båge med den arbetstid läkaren ska ägna åt respektive uppgift blir lätt för plottrigt. 
Därför kommer fortsättningsvis det alternativa och likvärdiga matrisformatet som syns i 
Figur 3.2b att användas. Där är läkarna placerade i överkant, kolumnvis, medan 
arbetsuppgifterna har placerats radvis i vänsterkant. Varje ruta i matrisen som inte är 
överstruken med ett kryss, representerar en båge mellan en läkare och en arbetsuppgift. 
Tack vare matrisformatet kommer olika bemanningslösningar lätt kunna redovisas 
genom att helt enkelt anteckna i varje ruta den arbetstid varje läkarna ägnar åt respektive 
uppgift. 
 En fråga värd att fundera över innan modellutvecklingen tar vid är i vilken enhet 
bågflödet = ska mätas. Som nämns i avsnitt 2.1 har den taktiska bemanningsplaneringen 
i detta examensarbete en tänkt tidshorisont på 6 månader till ett år. Arbetstiden under 
den period som väljs skulle kunna mätas i totalt antal timmar, halvdagar, antal 
heltidspass per läkare eller någon annan lämplig enhet beroende på hur problemet man 
stöter på ser ut. Det tidsmått som används i denna modellutveckling är ett 
genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka. 
 Förutom att i varje ruta i matrisformatet anteckna arbetstiden, kommer rutorna även 
att färgas efter den gråskala som syns i Figur 3.3. Gråskalan är indelad i 11 steg. Vitt 
betyder att en läkare inte alls ägnar någon tid åt en arbetsuppgift. Ju mörkare färgen 
sedan blir, desto mer tid lägger en läkare på en arbetsuppgift. Om någon ruta färgas 
svart innebär det att motsvarande läkare ska lägga mer än 45 timmar en genomsnittlig 
arbetsvecka på just det arbetsmomentet, ett resultat som skulle kunna indikerar att 
alldeles för mycket övertid har tillåtits. 
 Ett begrepp som kommer användas en del framöver är beslutsfattare. Precis som 
testexemplet innefattar en hypotetisk läkargrupp, kommer det också innefatta en 
hypotetisk beslutsfattare. Oftast vid skapandet av en modell finns det en person som är 
ansvarig för, och som har ingående kunskaper kring den verksamhet man modellerar. 
Den personen kan då bistå med all indata som behövs till modellen och också granska 
resultat. När det gäller bemanningsplanering är beslutsfattaren vanligen en person 
ansvarig för personal- och schemafrågor. 
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 0  
 1 – 5  
 6 – 10  
 11 – 15  
 16 – 20  
 21 – 25  
 26 – 30  
 31 – 35  
 36 – 40  
 41 – 45 
 > 45  

Figur 3.3 Gråskala för arbetsfördelningen uppdelad i timintervall. 

 
 Med alla förutsättningar för modellutvecklingen definierade och beskrivna, tar nu 
själva arbetet med att skapa en bra modell vid. 

3.2 Linjära optimeringsmodeller 
I detta avsnitt kommer själva stommen till alla kommande modeller att utarbetas i form 
av en linjär optimeringsmodell, något som sker i två steg. Det är först i nästa avsnitt 
som måloptimering introduceras i modellutvecklingen. 

3.2.1 Steg 1 

Ofta när det gäller bemanningsplanering inom vården måste man arbeta med knappa 
resurser och då tvingas fördela dem där de behövs som mest. När målfunktionen 
formuleras i detta första modellsteg, tas detta i beaktande och testexemplets 10 
arbetsuppgifter delas in efter en tregradig prioritetsskala. Målfunktionen ska sedan 
beskriva hur arbetsfördelningen kan göras så bra som möjligt utefter denna prioritering. 
 Det blir beslutsfattarens uppgift att dela in arbetsmomenten i de olika 
prioritetsnivåerna och i Tabell 3.1 syns valet av indelning. Den högsta prioritetsnivån 
betecknas P1 och den lägsta P3. Det går exempelvis att se hur A6, som har placerats på 
nivå P1, anses som en högre prioriterad uppgift än exempelvis A5 som tillhör nivå P2. 

 
Tabell 3.1 Prioritetsindelning av arbetsuppgifterna 

Arbetsuppgift  Prioritetsnivå  
A1 P1 
A2 P3 
A3 P2 
A4 P3 
A5 P2 
A6 P1 
A7 P1 
A8 P2 
A9 P3 
A10 P3 
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 I detta första steg av modellutvecklingen kommer också bivillkor för läkare och 
arbetsuppgifter att införas. Dessa begränsningar uttrycks med hjälp av övre och undre 
kapacitets- eller behovsgränser för arbetsuppgifterna och övre och undre gränser för 
läkarnas arbetstider. Nedan presenteras den matematiska formuleringen nödvändig för 
detta. 

 
Parametrar 
 

Övre och undre gränser för läkarnas arbetstider: 
 

A>B��  = undre gräns på arbetstid för läkare +, + ∈ 7 
 

A>B?C  = övre gräns på arbetstid för läkare +, + ∈ 7 
 

Övre och undre gränser för arbetsuppgifternas tidsbehov: 
 

,?B��  = undre gräns på behov för arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

,?B?C  = övre gräns på behov för arbetsuppgift @, @ ∈ ;  
 
Prioritetsvärden: 
 

D?E = prioritetsvärde för arbetsuppgift @, @ ∈ ; 

 
Bivillkor 

 

Övre och undre gränser för läkarnas arbetstid måste vara uppfyllda: 
 

# =(>,?)
(>,?)∈F

≥ A>B��                ∀ + ∈ 7             
 

# =(>,?) ≤ A>B?C
(>,?)∈F

               ∀ + ∈ 7   
 
Övre och undre gränser för arbetsuppgifternas behov måste vara uppfyllda: 
 

# =(>,?)
(>,?)∈F

≥ ,?B��                ∀ @ ∈ ;     
 

# =(>,?) ≤ ,?B?C
(>,?)∈F

               ∀ @ ∈ ;         

 
Målfunktion 
 

min � = # # D?E =(>,?)
(>,?)∈F?∈H

 

 
 Det faller på beslutsfattaren att ange rimliga värden för bivillkorens övre och undre 
gränser och i Tabell 3.2 syns de satta gränserna för läkarnas arbetstider. För tillfället 
antas att samtliga läkare arbetar heltid, det vill säga 40 timmar en genomsnittlig 
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arbetsvecka, och att ingen övertid är tillåten. Därmed blir de övre och undre gränserna 
desamma. 

 
 Tabell 3.2 Övre och undre gränser för  Tabell 3.3 Övre och undre behov för 
 läkarnas arbetstid   arbetsuppgifterna 

 
 
 

 
 Tabell 3.3 visar de övre och undre gränserna för arbetsuppgifternas behov, eller 
gränserna för den kapacitet uppgifterna har. Även här har en uppgift, A1, fått samma 
övre som undre gräns. Det får som konsekvens att modellen måste lägga exakt de 
angivna 10 timmarna på A1, varken mer eller mindre, detta oavsett att A1 tillhör 
prioritetsnivå P1 (se Tabell 3.1). Att på detta vis formulera gränser med samma övre 
som undre värde, eller att tilldela en uppgift ett prioritetsvärde som rent matematiskt 
inte påverkar resultatet, beror på att vi eftersträvar en generell modell. Genom att hålla 
modellformuleringen konsekvent, genom att bland annat formulera alla bivillkor på 
liknande sätt, kan man enkelt förändra förutsättningarna i modellen utan att behöva 
ändra i själva modellformuleringen.   
 Ytterligare ett klargörande exempel ur Tabell 3.3 är uppgift A4 som kräver minst 28 
timmar per vecka vilket skulle motsvara 70 % av en heltidstjänst. Uppgiftens maximala 
kapacitet är 64 timmar, drygt en och en halv heltidstjänst. Skillnaden är alltså knappt en 
heltidstjänst men eftersom A4 är klassad som nivå P3 (se Tabell 3.1) kan man sluta sig 
till att det går att undvara de extra timmarna om nödvändigt, särskilt om någon högre 
prioriterad uppgift ”saknar” timmar. 
 En lösning till optimeringsproblemet måste alltid respektera de satta gränserna. Om 
vi lägger samman tiden för alla arbetsuppgifters undre gränser och subtraherar det från 
den totala tillgången på arbetstid, ser vi att det endast finns 70 ”fria” timmar att placera 
ut. Det motsvarar 1,75 heltidstjänster. Det kan tyckas vara ett ganska litet spann, men 
när det handlar om denna typ av verksamhet kan marginalerna vara ganska små. Det 
behöver dock inte betyda att antalet olika lösningar är få, något vi senare kommer att se. 
 Slutligen, innan denna första modell kan lösas, måste prioritetsvärdena tilldelas 
numeriska värden som ska återspegla varje prioritetsnivås betydelse i förhållande till de 
övriga. Om värdena bestäms till D?E = 10 då @ ∈ {A1,A6,A7}, D?E = 30 då @ ∈ 
{A3,A5,A8 } och D?E = 40 då @ ∈ {A2,A4,A9,A10}, kan det tolkas som att en uppgift 
tillhörande nivå P1 är fyra gånger så viktig som en uppgift tillhörande nivå P3. 
 Med all indata som angivits ovan fås det resultat som visas i Figur 3.4. Lösningen 
har ett målfunktionsvärde på z=8 360. 
 

Läkare 
Undre gräns 
(tim/vecka) 

Övre gräns 
(tim/vecka) 

L1 40 40 
L2 40 40 
L3 40 40 
L4 40 40 
L5 40 40 
L6 40 40 
L7 40 40 
L8 40 40 

Arbetsuppgift  Undre behov 
(tim/vecka) 

Övre behov 
(tim/vecka) 

A1 10 10 
A2 2 4 
A3 6 8 
A4 28 64 
A5 60 100 
A6 52 84 
A7 10 20 
A8 8 12 
A9 44 60 
A10 30 50 
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 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8  prio ∑ 

A1         P1 10 

A2         P3 2 

A3         P2 8 

A4         P3 28 

A5         P2 82 

A6         P1 84 

A7         P1 20 

A8         P2 12 

A9         P3 44 

A10         P3 30 

Figur 3.4 Bemanningsfördelning för LP-modellen i Steg 1 med bivillkor för 
 läkare och arbetsuppgifter. 

 
 Nu närmast följer ett litet resonemang kring resultatet i Figur 3.4. För tillfället är 
arbetsfördelningen representerad enbart av gråskalan från Figur 3.3 men i senare steg av 
modellutvecklingen, när diskussionerna går in mer på detalj, kommer även exakta 
värden markeras i rutorna. Ytterligare två kolumner har lagts till höger om den 
ursprungliga matrisen. Den första, med rubrik prio, listar samma prioritetsnivåer som 
introducerades i Tabell 3.1. Kolumnen längst till höger, markerad med summatecken, 
visar den totala tid som lagts på respektive arbetsuppgift. De gråmarkerade rutorna i 
denna spalt indikerar vilka uppgifter som bemannats till max, alltså där de övre 
gränserna är nådda (jämför med Tabell 3.3). Det syns att alla uppgifter med 
prioritetsnivå P1 nått sin övre gräns medan uppgifterna på nivå P3 bara bemannats till 
sin undre gräns. Även uppgifterna på nivå P2 är på god väg att fyllas då A8 och A3 
bemannats till max och A5 har bemannats till drygt hälften av spannet mellan sin undre 
och övre gräns. Förklaringen till detta är så klart att modellen hela tiden strävar efter att 
minimera kostnaden för tilldelningen, och det som kostar minst är att fördela tid på 
arbetsuppgifter med hög prioritet. 
 Den fördelning som syns i Figur 3.4 är bara en av många alternativa lösningar. 
Eftersom det inte finns några begränsningar för hur arbetstiden kan fördelas på bågarna, 
finns det en mängd olika fördelningar av läkarnas arbetstid som ger upphov till samma 
målfunktionsvärde. Detta diskuteras vidare under Steg 2 i nästa avsnitt. 
 Kanske det första man lägger märke till då man betraktar Figur 3.4, är hur 
arbetsfördelning är koncentrerad kring några få rutor. Läkarna L5, L7 och L8 ägnar 
faktiskt all sin tid åt bara en uppgift. Resterande läkare har fått tilldelat sig antingen två 
eller tre arbetsuppgifter, med undantag av läkare L3 som delar sin tid mellan fyra 
arbetsmoment. Att majoriteten av läkarna ägnar sig åt så få uppgifter kan knappast vara 
en rimlig arbetsfördelning, något som motiverar införandet av bivillkor för bågarna i 
nästa steg av modellutvecklingen. 

3.2.2 Steg 2 

Att ha bivillkor på bågarna, alltså begränsningar för hur mycket tid en läkare kan ägna 
åt varje uppgift, kan tyckas vara självklart. Det finns säkert information om vilken 
läkare som ska, brukar eller borde jobba med vilken uppgift. I Figur 3.5a och b visas de 
gränser som bestämts för varje båge för testexemplet. Vårt exempel baseras inte på ett 
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verkligt problem, men det kan ändå vara på sin plats att nämna att gränser och andra 
numeriska data generellt inte bestäms så lätt. Precis som beskrevs i avsnitt 2.2 angående 
att skapa en matematisk modell, handlar det ofta om en lång process med analyser och i 
vårt fall samtal mellan modellerare och beslutsfattare, innan verkliga faktorer kan 
översättas till lämpliga siffervärden.  
 

 

 
(a)             (b) 

 
Figur 3.5 Gränser för bågarna (tim/vecka). (a) Undre gränser. (b) övre 
 gränser. 

 
 För att få en liten inblick i gränserna i Figur 3.5 beskrivs några av dem mer 
ingående nu. Till att börja med kan man sluta sig till att gränserna för bågarna mellan 
L1-A1, L4-A2 och L6-A3, de tre uppgifter som bara dessa tre läkare kan utföra, är, och 
borde vara, samma gränser som angavs för arbetsuppgifterna A1, A2 och A3 i Tabell 
3.3. 
 Av Figur 3.5a framgår vidare att alla läkare måste utföra uppgift A4. En 
jämförelse med Tabell 3.3 ger att summan av alla de undre gränserna för uppgiftens 
bågar är precis samma som angavs som undre gräns för A4, nämligen 28. Summan av 
de övre gränserna går däremot långt över den övre gränsen för A4, vilket betyder att 
uppgiften kan bemannas utöver sin undre gräns av vem eller vilka som helst utav de åtta 
läkarna. 
 Att summan av alla de undre gränserna på bågarna som leder till en arbetsuppgift är 
mindre än den angivna undre gränsen för arbetsuppgiften, betyder att det för 
beslutsfattaren inte spelar någon roll vilken eller vilka läkare som tilldelas uppgiften. 
Denna situation syns exempelvis på bågarna till uppgift A8 där inga undre gränser alls 
är angivna. 
 För att inkludera de nya villkoren, utökas den matematiska formuleringen enligt 
nedan. 

 
Nya parametrar 
 

Övre och undre gränser för bågflödet: 
 

�(>,?)B��  = undre gräns på tid som läkare + lägger på arbetsuppgift @, (+, @) ∈ < 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

A1 10        
A2    2     
A3      6   
A4 2 2 2 2 2 14 2 2 

A5 14 0 16 0 0   24 

A6 0 0 0 12 8  24  

A7 0 0 6 4  0  0 

A8 0 0 0  0 0  0 

A9 0 18 0 0  6 0  

A10 0 6   16  0  

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

A1 10        
A2    4     
A3      8   
A4 8 8 8 8 8 20 8 8 

A5 20 16 20 16 16   32 

A6 10 16 10 18 16  32  

A7 8 8 8 8  8  10 

A8 4 4 4  4 4  10 

A9 8 20 8 8  10 8  

A10 20 20   28  20  
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�(>,?)B?C  = övre gräns på tid som läkare + lägger på arbetsuppgift @, (+, @) ∈ < 

 
Nya bivillkor 
 

Övre och undre krav för bågflödet måste vara uppfyllt: 
 

=(>,?) ≥ �(>,?)B��                            ∀ (+, @) ∈ <  
 

=(>,?) ≤ �(>,?)B?C                          ∀ (+, @) ∈ <    
 

 Hela den sammanhängande modellformuleringen för LP-modellen i Steg 2 återfinns 
i Appendix A, och motsvarande AMPL-kod återfinns i Appendix B. 

 
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Prio ∑ 

A1         P1 10 

A2         P3 2 

A3         P2 8 

A4         P3 28 

A5         P2 86 

A6         P1 84 

A7         P1 20 

A8         P2 8 

A9         P3 44 

A10         P3 30 

Figur 3.6 Bemanningsfördelning för LP-modellen i Steg 2 med bivillkor för 
 läkare, arbetsuppgifter och bågar. 

 
 Med de nya bivillkoren införda i modellen, fås det resultat som visas i Figur 3.6. 
Det är uppenbart hur bågvillkoren har tvingat modellen att göra en betydligt mer 
utspridd fördelningen så att varje läkare nu ägnar sig åt mellan tre till fem uppgifter 
vardera. Det anmärkningsvärda med denna lösning är att, trots att vi infört bågvillkoren, 
så är målfunktionsvärdet och summan i den sista spalten precis de samma som i 
lösningen från Steg 1 (se Figur 3.4). Detta är alltså en av de alternativa lösningar som 
det talades om i förra steget2. Att det uppstått en alternativ lösning beror på att 
målfunktionen inte ändrats: den är fortfarande utformad att minimera den tid som läggs 
på arbetsuppgifter med låg prioritet. Hur tiden sedan fördelas på bågarna har ingen 
betydelse eftersom det inte finns några straff eller prioriteter på dessa medräknade i 
målfunktionen. En annan förutsättning för att varje arbetsuppgift ska ha kunnat tilldelas 
samma antal timmar som tidigare, är att bågarnas kapacitetsgränser är så pass väl 
tilltagna att de kunnat uppfyllas utan att det påverkat den optimala tidsfördelningen 
mellan arbetsuppgifterna som syns i Figur 3.4. 

                                                 
2 Motsatsen gäller dock inte. Modellresultatet i Steg 1 är inte en alternativ lösning till resultatet i Figur 3.6 
eftersom det inte uppfyller bågvillkoren. Dock kommer det i Steg 3 att visas att det finns alternativa 
lösningar även till modellen i Steg 2. 
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 Även om de två modeller som hittills studerats gett förväntade resultat i förhållande 
till de bivillkor de inkluderar (den koncentrerade fördelningen i Steg 1 och den mer 
utsmetade fördelningen i detta steg), skulle LP-modellen, som den nu är formulerad, 
kräva lite mer arbete och genomtanke för att ge säkrare och mer utstuderade resultat. 
Särskilt skulle målfunktionen kunna förbättras. Men istället för att gå vidare med det 
ska modellen utvecklas med hjälp av måloptimering. 

3.3 Måloptimeringsmodeller 
I avsnitt 2.3 gavs en introduktion till ämnet måloptimering och där återfinns den teori 
som används i detta avsnitt. I de fyra närmaste stegen kommer de hårda bivillkoren med 
sina övre och undre gränser att ersättas av mjuka bivillkor, först i form av mål för 
arbetsuppgifter och bågar, och sedan, i det sista steget, introduceras mål även för läkare. 
När den slutgiltiga modellen presenteras i Steg 6, kommer både enkla och dubbla 
straffunktioner, liksom olika målfunktioner, att ha testats och analyserats. 

3.3.1 Steg 3 

Den första åtgärden för att gå från den rena LP-modellen i Steg 2, till en första GP-
modell, blir att formulera mål för arbetsuppgifterna. De förändringar som detta innebär i 
den matematiska formuleringen presenteras utförligt här nedan. 

 
Nya parametrar 

 

De tidigare övre och undre gränserna för arbetsuppgifterna ersätts av börvärden: 
 

,?B��  = undre gräns på behov för arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

,?B?C  = övre gräns på behov för arbetsuppgift @, @ ∈ ;  
 

,?∗   =  börvärde på arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 
De tidigare prioritetsparametrarna ersätts av vikter för att kunna straffa 
avvikelsevariabler i en viktad målfunktion: 
  

D?E =  prioritetsvärde för arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

%?E� = vikt för negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

%?E� = vikt för positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @, @ ∈ ; 

 
Nya variabler 
 

Följande variabler anger avvikelsen från börvärdena på arbetsuppgifterna: 
 

�?E� = negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

�?E� = positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

�?E�, �?E� ≥ 0,   ∀ @ ∈ ; 
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Ny målfunktion 
 

Den gamla målfunktionen ersätts av en viktad målfunktion vars syfte är att minimera 
avvikelsen från börvärdena på arbetsuppgifterna: 
 

min � = # # D?E =(>,?)  
(>,?)∈F?∈H

 

 
 
  
 

 
Nya bivillkor 
 

De tidigare hårda bivillkoren för arbetsuppgifternas övre och undre gränser ersätts av 
mjuka bivillkor som tillåter avvikelse från börvärdet: 
 

 

# =(>,?)
(>,?)∈F

≥ ,?B��                ∀ @ ∈ ;     
 

# =(>,?) ≤ ,?B?C
(>,?)∈F

               ∀ @ ∈ ;         
 
 

 
 

 
 De tidigare prioritetsparametrarna som i och med den nya formuleringen fått sin 
motsvarighet i de relativa vikterna %?E� och %?E�, är värda en särskild kommentar. Även 
om själva parametrarna med benämning D?E har försvunnit från den matematiska 
formuleringen, finns grundkonceptet med prioritetsnivåerna P1,P2 och P3 fortfarande 
kvar. Dessa kommer även fortsättningsvis användas för att beteckna just dessa nivåer 
medan %?E� och %?E� tar över rollen från D?E att numeriskt beskriva hur viktiga 
uppgifterna är i förhållande till varandra. Tidigare antog D?E värdena 10, 30 och 40. 
Viktigt att påpeka är dock att, eftersom den nya målfunktionen minimerar avvikelsen 
från börvärdena, borde det vara dyrare för modellen att avvika från en uppgift på P1-
nivå än från en uppgift på P3-nivå. Därför blir vikterna som hör till en arbetsuppgift på 
nivå P1 lika med 40, vikterna hörande till en uppgift på nivå P2 lika med 30, och 
vikterna hörande till nivå P3 lika med 10, alltså tvärtom mot tidigare.  
 I de modellsteg som följer kommer en del kopplingar till LP-modellen i Steg 1 och 
Steg 2 att göras. Denna jämförelse inleds här med att arbetsuppgifternas börvärden, ,?∗ , 
sätts lika med det antal timmar varje arbetsuppgift tilldelades i bemanningsfördelningen 
från Steg 2 (redovisat i Figur 3.6). Då tilldelades exempelvis uppgift A6 84 timmar och 
därför sätts ,J∗  = 84. I Figur 3.7 listas resterande börvärden under kolumnen med rubrik 
mål, och i matrisen syns den bemanningsfördelning som GP-modellen genererar med 
dessa börvärden inlagda. 
 De uppgifter som når sina börvärden är gråmarkerade i summakolumnen till höger 
och det borde inte komma som någon överraskning att mål- och summaspalt är 
identiska eftersom vi redan vet att börvärdena kan uppnås (beviset för det finns i Figur 
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3.6). Jämför man de två lösningarna inses dock att själva arbetsfördelningen, gråskalan, 
är något annorlunda fördelad i matrisen. Den nya modellen har alltså hittat en alternativ 
lösning till LP-modellen i Steg 2. Att det finns alternativa lösningar beror på att de övre 
och undre gränser som finns på bågarna är väl tilltagna och kan respekteras på många 
olika sätt, samtidigt som de önskvärda börvärdena på arbetsuppgifterna kan uppnås. 

 
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8  mål ∑ 

A1         10 10 

A2         2 2 

A3         8 8 

A4         28 28 

A5         86 86 

A6         84 84 

A7         20 20 

A8         8 8 

A9         44 44 

A10         30 30 

Figur 3.7 Bemanningsfördelning då arbetsuppgifternas börvärden satts lika 
 med resultatet från modellen i Steg 2. 

 
 En annan kanske självklar men viktig egenskap är att målfunktionsvärdet i GP-
lösningen ovan är lika med 0. Detta kommer sig av att alla börvärden nås exakt och att 
det därmed inte sker någon avvikelse, vilket med andra ord betyder att alla 
avvikelsevariabler, och därmed även målfunktionsvärdet, antar värdet 0. 
 Med denna mjukstart för att lära känna den nya formuleringen kan man fråga sig 
vad det egentligen tjänar för syfte att införa mål, då samma lösningar som innan 
uppenbarligen går att finna. Denna fråga kommer vi återkomma till senare, men redan 
nu presenteras en tungt vägande motivering till bytet, som berör tillåtenheten i en 
lösning. Allmänt kan det anses fördelaktigt att arbeta med en modell som tål att utsättas 
för vissa förändringar utan att hela modellen, eller vissa parametrar, måste bearbetas. Då 
en LP-modell alltid måste respektera sina bivillkor uttryckta exempelvis i form av övre 
och undre gränser, kan en förändring i indata göra att ingen tillåten lösning alls går att 
hitta.  
 För att exemplifiera detta problem kan vi tänka oss en situation där läkare L2 
kommer vara frånvarande en längre tid, och att beslutsfattaren gärna vill se hur detta 
preliminärt kan påverka modellen. Att göra en känslighetsanalys skulle kunna vara en 
möjlighet, men vi ska istället jämföra hur LP-modellen från Steg 2, och den 
nyformulerade GP-modellen från detta steg, reagerar på den mer drastiska åtgärden att 
helt radera L2 ur respektive modellformulering. Om vi börjar med LP-modellen händer 
precis det som nämndes ovan, att ingen tillåten lösning hittas och modellen blir 
overksam. Det är inte svårt att se var problemet uppstår. Uppgift A9 kräver nämligen 
totalt 44 timmar i veckan och tas L2 bort kan de övriga läkarna som har kompetens för 
uppgiften omöjligt komma upp i mer än högst 42 timmar tillsammans, på grund av de 
bestämda gränserna (jämför med data för A9 i Tabell 3.3 och Figur 3.5a och b). Små 
förändringar i modellens indata skulle kunna avhjälpa detta, men i ett större problem, 
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där påverkningarna är mer omfattande och mindre intuitiva, kan det vara besvärligt att 
hitta källan till otillåtenheten. 

 
 Tabell 3.4 Avvikelsevariablerna 
 tillhörande lösningen i Figur 3.8 

Uppgift  �?E� �?E� 
A1 0 0 
A2 0 0 
A3 0 0 
A4 0 0 
A5 0 0 
A6 0 0 
A7 0 0 
A8 0 0 
A9 26 0 
A10 14 0 

 
Figur 3.8 Bemanningsfördelning då L2 är borttagen. 

 
 Går vi istället över till den nya GP-modellen och gör samma sak med denna, ser vi 
att borttagandet av läkare L2 inte alls påverkar tillåtenheten. Faktum är att vi får ett 
resultat, visat i Figur 3.8. Trots att det alltså saknas timmar kan modellen generera en 
lösning, detta tack vare de nya börvärdena för arbetsuppgifterna som tillåter avvikelser. 
I Tabell 3.4 syns hur de 40 borttagna timmarna (de som saknas för att nå alla börvärden 
exakt) har fördelats på de negativa avvikelsevariablerna för uppgifterna A9 och A10, 
båda två tillhörande den lägsta prioritetsnivån. Även om det kanske inte vore realistiskt 
att dra ned så mycket timmar på endast två av de tio arbetsmomenten, kan lösningen 
och värdena på avvikelsevariablerna ge beslutsfattaren en första uppfattning om hur 
verksamheten kan påverkas då L2 försvinner en tid. 
 Med vetskapen att GP-modellen har den stora fördelen att alltid kunna hitta tillåtna 
lösningar i dessa typer av situationer, beroende på att själva grunden i en GP-modell 
tillåter avvikelser från ideala värden, ska utvecklingen av måloptimeringsmodellen 
fortstätta. Detta görs med L2 tillbaka till testexemplets läkargrupp. 
 Av de börvärden som angetts hittills ligger flera av dem på de tidigare övre 
kapacitetsgränserna som angavs för arbetsuppgifterna. Om många uppgifter bemannas 
till sin övre gräns, kan man dock anta att det tär mycket på resurserna. Därför, i valet av 
bättre börvärden, ska vi anta att värden motsvarande 85 % av den ursprungliga 
maxgränsen är önskvärda. Även om tilldelningen av nya värden på detta generella sätt 
kanske inte helt motsvarar en verklig situation, är det tillräckligt realistiskt för 
testexemplets ändamål, samtidigt som det underlättar arbetet med modellen då vi kan 
utnyttja de data vi redan infört. 
 I Figur 3.9 listas de nya börvärdena i kolumnen märkt mål. Exempelvis hade 
arbetsuppgiften A6 en övre gräns på 84 timmar och får därför som börvärde ,J∗  = 0,85 · 
84 = 71,4. Om det nya värdet hamnar under den angivna undre gränsen, vilket blir fallet 
för A1, antas istället den gamla övre gränsen vara önskvärd. I och med valet av dessa 
börvärden kommer modellens avvikelse- och beslutsvariabler inte längre vara heltal. 
Tidigare har heltalslösningar inte varit något krav men eftersom all indata hittills varit 
just heltal, har det styrt resultaten dit. De nya decimaltalen är inget som på något sätt 
kommer försvåra modelleringen eller resultattolkningen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8  mål ∑ 

A1         10 10 

A2         2 2 

A3         8 8 

A4         28 28 

A5         86 86 

A6         84 84 

A7         20 20 

A8         8 8 

A9         44 18 

A10         30 16 
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 Tabell 3.5 Avvikelse- 
variablerna tillhörande 
lösningen i Figur 3.9 

Uppgift  �?E� �?E� 
A1 0 0 
A2 0 0 
A3 0 0 
A4 8,4 0 
A5 0 0 
A6 0 0 
A7 0 0 
A8 0 0 
A9 16,8 0 
A10 6,5 0 

Figur 3.9 Bemanningsfördelning då arbetsuppgifternas  
börvärden bestämts till 85 % av den tidigare övre gränsen. 

 
 Lösningen som genereras med de nya börvärdena syns i Figur 3.9, med ett 
målfunktionsvärde på � = 317. En generell egenskap hos GP-modeller är att de har en 
tendens att fördela avvikelse på flera variabler hellre än att generera lösningar med en 
mer koncentrerad fördelning av densamma. Studeras Tabell 3.5 där lösningens 
avvikelsevariabler listas, är det tydligt att så är fallet också för vår GP-modell då det står 
klart att avvikelsen, som för övrigt endast skett för arbetsuppgifter tillhörande nivå P3, 
har fördelats mellan tre av nivåns fyra uppgifter istället för att koncentrerats kring en av 
dem. Denna egenskap kommer väl till pass eftersom det ger en jämnare fördelning av 
arbetstimmarna och kan hjälpa till att förhindra att någon uppgift starkt underbemannas. 
Trots detta har ändå huvudparten av avvikelsen hamnat på den unika uppgiften A9 som 
därmed endast tilldelas 34,2 arbetstimmar. Detta kan innebära ett problem eftersom den 
tidigare undre kapacitetsgränsen för A9 var satt till 44 timmar. Vi ska hålla detta i 
minnet då samma problem kommer att behandlas igen i Steg 4, för att sedan få sin 
lösning i Steg 5. 
 I Tabell 3.5 syns vidare att ingen positiv avvikelse har skett, vilket har sin logiska 
förklaring. Vi vet redan att läkarnas arbetstid inte räcker för att nå alla de aktuella 
börvärdena exakt, och att de negativa avvikelser som sker på nivå P3 uppgår till totalt 
8,4+16,8+6,5=31,7 timmar. Eftersom negativ avvikelse från en arbetsuppgift på denna 
prioritetsnivå straffas med vikten 10 ( %?E� = 10, då @ ∈ {A2,A4,A9,A9}), blir 
målfunktionsvärdet just 317. Om utöver detta en positiv avvikelse skulle ske, skulle det 
i sig öka målfunktionsvärdet eftersom även en positiv avvikelse straffas i 
målfunktionen, samtidigt som underskottet skulle bli ännu större. Angående positiv 
avvikelse bör också nämnas att genom hela modellutvecklingen är de angivna 
börvärdena oftast överskattade och kan sägas anta mer idealistiska än realistiska värden. 
Därför förväntas ingen positiv avvikelse ske såvida inga andra gränser tvingar modellen 
till det. 
 Även om några nya egenskaper tillförts GP-modellen i Steg 3, skiljer den sig 
ganska lite från LP-modellen i Steg 2. I och med Steg 4 kommer dock en större 
förändring göras då mål introduceras även på bågarna, vilket medför att fördelningen av 
timmar varje läkare lägger på specifika arbetsuppgifter kan påverkas med straff i 
målfunktionen. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8  prio mål ∑ 

A1         P1 10 10 

A2         P3 3,4 3,4 

A3         P2 6,8 6,8 

A4         P3 54,4 46 

A5         P2 85 85 

A6         P1 71,4 71,4 

A7         P1 17 17 

A8         P2 10,2 10,2 

A9         P3 51 34,2 

A10         P3 42,5 36 
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3.3.2 Steg 4 

När mål införs även på bågarna i Steg 4 skapar det en ny möjlighet att påverka hur och i 
vilken omfattning läkarna ska ägna sig åt varje arbetsuppgift. Det skapar också en 
mycket mer flexibel och utstuderad GP-modell, men ger samtidigt upphov till vissa 
funderingar kring hur de olika grupperna av börvärden interagerar med varandra, något 
som kommer studeras utförligt i detta och kommande steg.  
 Den ändring som görs i den matematiska formuleringen i och med införandet av 
mål för bågarna, följer samma mönster som i Steg 3 när målen för arbetsuppgifterna 
infördes.  

 
Nya parametrar 
 

De tidigare övre och undre gränserna för bågarna byts ut mot börvärden: 
 

�(>,?)B�� =  undre gräns på tid som läkare + lägger på arbetsuppgift @, (+, @) ∈ < 
�(>,?)B?C =  övre gräns på tid som läkare + lägger på arbetsuppgift @, (+, @) ∈ < 

 
�(>,?)∗ =  börvärde för båge (+, @), (+, @) ∈ < 

 
Nya vikter införs för att i målfunktionen kunna straffa avvikelse från börvärdena på 
bågarna: 
 

%(>,?)K� =  vikt för negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @), (+, @) ∈ < 
 

%(>,?)K� =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @), (+, @) ∈ < 

 
Nya variabler 
 

Avvikelsevariabler införs för målen på bågarna: 
 

 �(>,?)K� =  negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @), (+, @) ∈ < 
 

 �(>,?)K� =  positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @), (+, @) ∈ < 
 
Ny målfunktion 
 

Den viktade målfunktionen från Steg 3 utökas med de nya avvikelsevariablerna för 
bågarna och deras respektive vikter: 

 

min � = #(%?E�
?∈H

�?E� + %?E��?E�) 

 
 
 
 

 
 
Nya bivillkor 
 

De tidigare hårda bivillkoren för bågarnas övre och undre gränser ersätts av mjuka 
bivillkor som tillåter avvikelse från börvärdet: 
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=(>,?) ≥ �(>,?)B��                            ∀ (+, @) ∈ <  
 

=(>,?) ≤ �(>,?)B?C                          ∀ (+, @) ∈ <    
 

 =(>,?) + �(>,?)K� − �(>,?)K� = �(>,?)∗           ∀ (+, @) ∈ < 

 
 Att för beslutsfattaren ange mål för varje båge kan vara minst lika svårt som att, 
liksom i tidigare modellsteg, ange övre och undre gränser. Eftersom dessa gränser redan 
finns, tar vi hjälp av dem för att, precis som i Steg 3, på ett mer automatiskt sätt ta fram 
realistiska börvärden. Önskvärda börvärden antas ligga någonstans mellan de tidigare 
gränserna, och den exakta placeringen bestäms utifrån att 70 % av skillnaden mellan 
den övre och undre gränsen bör fyllas. Det betyder att exempelvis båge L3-A5, som 
tidigare hade en undre gräns på 16 timmar och en övre gräns på 20 timmar, får ett 
börvärde på 18,8 timmar (eftersom 70 % av 4, differensen mellan gränserna, är 2,8 
timmar). Undantagen från denna regel är de speciella bågarna L1-A1, L4-A2 och L6-A3 
vars bågvillkor är identiska med bivillkoren för de tre uppgifterna A1, A2 och A3. 
Önskvärda börvärden för dessa uppgifter definierades redan i Steg 3 och de tre bågarna i 
fråga antar nu samma börvärden. 

  
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 sum mål 

A1 10        10 10 

A2    3,4     3,4 3,4 

A3      6,8   6,8 6,8 

A4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 18,2 6,2 6,2 61,6 54,4 

A5 18,2 11,2 18,8 11,2 11,2   29,6 100,2 85 

A6 7 11,2 7 16,2 13,6  29,6  84,6 71,4 

A7 5,6 5,6 7,4 6,8  5,6  7 38 17 

A8 2,8 2,8 2,8  2,8 2,8  7 21 10,2 

A9 5,6 19,4 5,6 5,6  8,8 5,6  50,6 51 

A10 14 15,8   24,4  14  68,2 42,5 

sum 69,4 72,2 47,8 49,4 58,2 42,2 55,4 49,8 

Figur 3.10 Bågarnas alla börvärden och börvärdessummor. 

 
 I Figur 3.10 har alla bågarnas börvärden tecknats ner. Även de rad- och kolumnvisa 
summorna har angetts nedtill och till höger om matrisen, där även målen för 
arbetsuppgifterna finns med som referens. De kolumnvisa summorna kan anses ge ett 
samlat börvärde för hur mycket tid varje läkare skulle behöva arbeta för att uppnå varje 
enskilt mål på bågarna. Läkarna har dock bara 40 arbetstimmar till sitt förfogande så det 
är uppenbart att målen för bågarna är lätt överskattade. Detta är särskilt tydligt för 
läkare L1 som har den högsta börvärdessumman på 69,4 timmar, mycket beroende på 
att L1 är den läkare som kan utföra flest arbetsuppgifter. I kontrast till detta finner vi 
läkare L6 med en betydligt blygare börvärdessumma på 42,2 timmar. Dessa två läkare 
symboliserar två olika situationer som kan uppstå: vad gäller L1 handlar det om en 
situation där tilldelningen av arbetsuppgifter för läkaren är relativt öppen eller oprecis, 
och vad gäller L6, en situation där beslutsfattaren är mer säker på i vilken utsträckning 
läkaren ska arbeta med varje uppgift. 
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 Bågarnas sammanlagda börvärdena är i de flesta fall överskattade även radvis 
jämfört med målen för arbetsuppgifterna. Undantagen för detta är de tre första raderna 
som redan nämnts är identiska med börvärdena för A1, A2 och A3. Inte heller 
börvärdessumman för A9 är överskattad utan där saknas istället tid jämfört med 
börvärdet för själva uppgiften. Det gör att positiv avvikelse skulle behöva ske på någon 
av bågarna till A9 för att bemanna uppgiften fullt ut till den önskvärda nivån. Kontentan 
av alla dessa summor är att vi redan nu vet att avvikelser kommer att uppstå på bågarna 
liksom vi sedan tidigare vet att det uppstår för arbetsuppgifterna. 
 De mål som nu har introducerats både för bågar och för arbetsuppgifter påverkar så 
klart varandra. Det är inte alltid uppenbart hur, och därför ska samspelet dem emellan 
studeras härnäst. Tills vidare bevaras de tidigare värdena (40, 30 respektive 10) på 
vikterna för arbetsuppgifterna, och istället ska olika vikter på bågarna testas i 
förhållande till dessa. 
 Studien inleds med att alla bågvikter sätts till 0, det vill säga %(>,?)K� = 0 och %(>,?)K� =
0 för alla (+, @) ∈ <. Resultatet av denna tilldelning blir att avvikelser från bågarnas 
börvärden inte alls straffas i målfunktionen, vilket i sig betyder att läkarnas arbetstid 
helt fritt kan fördelas i matrisen. Därmed genereras lösningar liknande den i LP-
modellen i Steg 1, innan gränser på bågarna infördes, och då läkare ägnade all sin tid åt 
endast några få uppgifter. 

  
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 prio  mål ∑ 

A1         P1 10 10 

A2    0     P3 3,4 0 

A3         P2 6,8 6,8 

A4 0   0,2 0    P3 54,4 40,6 

A5         P2 85 85 

A6         P1 71,4 71,4 

A7   0,4      P1 17 17 

A8         P2 10,2 10,2 

A9         P3 51 45 

A10         P3 42,5 34 
Figur 3.11 Bemanningsfördelning då alla vikter på bågarna är satta till 1. 
 Överstrykta rutor visar var allt för lite tid utdelats jämfört med 
 tidigare undre krav. 

 
Studien fortsätter med att alla vikter på bågarna istället sätts lika med 1. Vi vet att det 
tidigare målfunktionsvärdet på 317 (från bemanningsfördelningen i Steg 3, Figur 3.9, då 
avvikelse skedde enbart för arbetsuppgifter på nivå P3) kommer att öka i och med att 
avvikelser kommer straffas även på bågarna. Som minst kommer målfunktionsvärdet att 
öka med 124,4 enheter, summan av de åtta differenserna mellan läkarnas respektive 
börvärdessummor och deras arbetstid (40 timmar). Ökningen kan bara bli större om 
avvikelse sker för arbetsuppgifter med högre prioritetsnivå eller om positiv avvikelse 
inträffar. Den lösning som erhålls, visad i Figur 3.11, och som har ett målfunktionsvärde 
på z = 441,4 ( = 317 + 124,4), visar mycket riktigt att resonemanget ovan stämmer bra 
eftersom enbart negativ avvikelse har inträffat, och endast för arbetsuppgifter 
tillhörande nivå P3. 
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 Resultatet är dock inte helt tillfredställande. Några bågar som tidigare hade undre 
gränser långt över 0, har nu tilldelats mycket lite, eller ingen tid alls. Dessa är särskilt 
markerade i matrisen i Figur 3.11, både med numeriska värden och med diagonalt 
streckade linjer. Exempelvis hade båge L3-A7 en tidigare undre gräns på 6 timmar men 
har nu bara fått 0,4 timmar tilldelat sig. 

 
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

A1 P1        

A2    P1     

A3      P1   

A4 P3 P3 P3 P3 P3 P2 P3 P3 

A5 P2 P4 P2 P4 P4   P2 

A6 P4 P4 P4 P1 P2  P2  

A7 P4 P4 P1 P1  P4  P3 

A8 P4 P4 P4  P4 P4  P3 

A9 P4 P1 P4 P4  P2 P4  

A1
0 

P4 P3   P2  P3  

Figur 3.12 Prioritetsnivåer för bågarna. 

 
 Med de undre gränserna borttagna står det alltså klart att modellen måste ha mer 
utstuderade bågvikter för att undvika den oönskade underbemanningen som sker på 
vissa bågar3. Eftersom det sedan tidigare finns ett system med prioriteter som 
bestämmer värdet på vikterna för arbetsuppgifterna, är det logiskt att följa samma 
upplägg även för bågarna. Studiet av val av vikter fortsätter därför med att tilldela vikter 
utefter olika prioriteter på bågarna. I Figur 3.12 visas, förstärkt med en gråskala, den 
fyrgradiga prioritetsskala som antas. Liksom tidigare betecknar vi nivåerna P1, P2, P3 
och nu även P4. Exempelvis har uppgift A1, med tidigare övre och undre gräns lika med 
10, tilldelats den högsta prioritetsnivån P1. Likaså uppgifter där spannet mellan den 
undre och den övre gränsen varit liten har fått hög prioritet, medan bågar med den 
tidigare undre gränsen 0 placerats på nivå P4. 
 Om bågvikterna %(>,?)K�  och %(>,?)K�  antar värdena 2, 1, 0,7 respektive 0,2 beroende på 
om bågen (+, @) tillhör nivå P1, P2, P3 eller P4, fås den bemanningsfördelning som syns 
i Figur 3.13. Tack vare de nya värdena har vi lyckats undvika de alldeles för stora 
avvikelser som skedde tidigare. Dock har två nya bågar, L1-A9 och L3-A8, båda 
tilldelats det relativt låga värdet på 0,6 timmar vilket skulle motsvara att läkarna L1 och 
L3 ska ägna i genomsnitt 36 timmar per vecka åt respektive uppgift. Eftersom det 
handlar om bågar utan särskilda undre krav, blir det dock upp till beslutsfattaren att ta 
ställning till om sådana relativt låga värden är rimliga eller borde undvikas. 

 
 
                                                 
3 Självklart går det att lösa detta genom att kombinera undre gränser med de mjuka bivillkor vi infört.  
Men för att inte utvidga modellen allt för mycket, utan behålla fokus på måloptimering, kommer studiet 
av de mjuka bivillkoren och deras egenskaper, möjligheter och begränsningar att fortsätta, utan inverkan 
från några hårda bivillkor. Frågan om kombinerade bivillkorstyper kommer dock att tas upp i den 
avslutande diskussionen i kapitel 6.   
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 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 prio  mål ∑ 

A1         P1 10 10 

A2         P3 3,4 3,4 

A3         P2 6,8 6,8 

A4         P3 54,4 51,6 

A5         P2 85 85 

A6         P1 71,4 71,4 

A7         P1 17 17 

A8   0,6      P2 10,2 10,2 

A9 0,6        P3 51 28,8 

A10         P3 42,5 35,8 

Figur 3.13 Bemanningsfördelning efter det att prioritetsnivåer införts på 
bågarna. 

 
  

Tabell 3.6  Avvikelser för arbets-
uppgifterna för lösningen i Figur 3.13 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figur 3.14 Negativa bågavvikelser för lösningen  
i Figur 3.13. Avvikelser har bara skett på bågar 
 med prioritetsnivå P3 och P4. 

 
 Exakt hur stor avvikelse (negativ) som skett på respektive båge, åskådliggörs i 
Figur 3.14. En jämförelse med prioriteterna från Figur 3.12, visar att negativ avvikelse 
endast skett på bågar tillhörande nivå P3 och P4. Vi kan även observera, för första 
gången i denna modellutveckling, en positiv avvikelse, detta på båge L6-A8 med den 
ringa storleken på 0,6 timmar. Uppkomsten av avvikelsen förklaras till stor del av läkare 
L6:s snäva arbetsschema som nämndes tidigare i och med diskussionen kring 
börvärdessummorna i Figur 3.10. Det önskvärda arbetsschemat lämnar små 
valmöjligheter att fördela den lilla avvikelse som måste ske för att läkaren ska arbeta 
exakt 40 timmar. En liten ökning av börvärdet för uppgift A7, gör också att all avvikelse 
för L6 istället hamnar på båge L6-A7 som negativ avvikelse, något som pekar på att det 
endast rör sig om små, relativt obetydliga numeriska marginaler som fått modellen att 
generera positiv avvikelse. Det tål att upprepas att positiv avvikelse skulle ske i mycket 
större omfattning om börvärdena inte vore så överskattade. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

A1         

A2         

A3         

A4    3,8 4,2   2 

A5  4   11,2    

A6 2 11,2       

A7 5,6 5,6    2,8  7 

A8 2,8 2,8 2,2  2,8   0,8 

A9 5  5,6 5,6   5,6  

A10 14 8,6     9,8  

Uppgift  �?E�
 �?E�

 

A1 0 0 

A2 0 0 

A3 0 0 

A4 2,8 0 

A5 0 0 

A6 0 0 

A7 0 0 

A8 0 0 

A9 22,2 0 

A10 6,7 0 
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 Även om vi nu undvikit problem med allt för stor avvikelse på vissa bågar återstår 
problemet som kommenterades redan i Steg 3, att uppgift A9 får för lite tid tilldelat. I 
Tabell 3.6 listas avvikelsevariablerna för arbetsuppgifterna och jämfört med Tabell 3.5 
från Steg 3, har avvikelsen nu koncentrerats i ännu högre grad på A9. Orsaken till denna 
ökning är så klart de nya bågvikterna. Fyra av fem bågar som leder till uppgift A9 
tillhör nivå P4, medan de övriga arbetsuppgifterna på nivå P3 har mer varierade 
prioriteter. Därmed bli det, totalt sett, billigare för modellen att avvika från A9. 
 Ett tydligt exempel på hur detta fungerar får vi om vi studerar uppgifterna A1, A2 
och A3 med respektive bågar. Avvikelse från uppgifterna straffas med 40, 10 respektive 
30 per tidsenhet men, eftersom straffet på bågarna L1-A1, L4-A2 och L6-A3 är 2, får 
modellen egentligen totalt betala 42, 12 respektive 32 per tidsenhet för avvikelsen. 
Samma sak inträffar överallt och det är inte alltid självklart vilken inverkan detta får 
men klart är dock att det finns en risk att prioritetsindelningen rubbas. För att undvika 
detta ska vi, istället för den hittills viktade målfunktionen, testa en kombinerad 
viktad/lexikografisk målfunktionen, med målet att kunna hålla isär de olika vikterna. 
 För att formulera den lexikografiska målfunktionen ska alla mål delas in i 
övergripande prioritetsnivåer. Här identifieras två nivåer: den första för arbetsuppgifter 
och den andra för bågar. En sådan formulering betyder att modellen först kommer hitta 
optimala lösningar för arbetsuppgifterna, och bland alla de alternativa lösningar som 
kan tänkas finnas där, ska modellen hitta den bästa utifrån vad som är optimalt för 
bågarna. Eftersom arbetsuppgifterna och bågarna sedan tidigare har inbördes relativa 
vikter, är det naturligt att ha kvar dessa inom respektive övergripande nivå. De 
förändringar som görs i den matematiska formuleringen är följande: 

 
Nya parametrar 
 

4; =  övergripande prioritetsvärde för arbetsuppgifterna 
4< =  övergripande prioritetsvärde för bågarna 

 
Ny målfunktion 
 

min � = # 4;(%?E�
?∈H

�?E� + %?E��?E�) + # 4<(%(>,?)K�
(>,?)∈F

�(>,?)K� + %(>,?)K� �(>,?)K� ) 

 
 Om 4; sätts till 1000 och 4< till 1, det vill säga 4; ≫ 4<, uppnås den önskade 
effekten att arbetsuppgifterna prioriteras först och därefter bågarna, var och en utefter 
sina egna inbördes prioriteter. Inte helt överraskande fås dock exakt samma resultat som 
tidigare (bemanningsfördelningen i Figur 3.13). Det beror på att, när målen för bågarna 
infördes, fick deras vikter omkring 10 gånger lägre värden än arbetsuppgifternas vikter, 
något som gjorde att modellen betedde sig som en lexikografiskt formulerad modell 
redan innan det formella bytet av målfunktion. Skillnaden mellan de två 
formuleringarna skulle dock bli uppenbar om vikterna istället valdes inom samma 
storleksintervall. Detta kan vi illustrera genom att omskala vikterna för 
arbetsuppgifterna med en faktor 40, till de nya värdena 1; 0,75 respektive 0,25, värden 
som ligger mycket närmare bågarnas vikter på 2; 1; 0,7 och 0,2. Detta skulle inte utgöra 
något problem alls för modellen med den lexikografiska målfunktionen, utan resultatet 
skulle bli det samma som tidigare. Däremot hade den viktad målfunktion fått modellen 
att generera det resultat som syns i Tabell 3.7 (i form av negativa avvikelsevariabler för 
arbetsuppgifterna). Det är uppenbart hur den lösningen skiljer sig markant från tidigare 
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lösningar (som koncentrerat avvikelser på uppgifterna A2, A4, A9 och A10), beroende 
på att prioritetsindelningen rubbats.  
 

Tabell 3.7  Resultat då den viktade målfunktionen opererat med vikter för bågar 
och arbetsuppgifter av samma storleksordning 

Uppgift  �?E�
 

A1 0 

A2 0 

A3 0 

A4 0 

A5 10,3 

A6 0 

A7 0 

A8 0 

A9 21,4 

A10 0 

 
 Tack vare den nya lexikografiska målfunktionen kan vi alltså vara säkra på att ingen 
oönskad interaktion sker mellan vikter för bågar och arbetsuppgifter, något som gör att 
vi kan välja dessa vikter oberoende av varandra. Trots fördelarna med den nya 
lexikografiska formuleringen kvarstår dock problemet att börvärden kan frångås allt för 
mycket, vilket vi sett för uppgift A9 och för vissa av bågarna. Även om problemet löstes 
för bågarna, är den erhållna lösningen känslig och kan lätt kan påverkas om vikter väljs 
annorlunda eller inte är lika väl genomtänkta. Med detta i åtanke går vi vidare till Steg 5 
där dubbla straffunktioner ska återinför idén med de tidigare övre och undre gränserna, 
en förändring som känns nödvändig för att skapa en stabil modell. 

3.3.3 Steg 5 

Med införandet av dubbla straffunktioner, följer också en rad nya parametrar och 
variabler. De förändringar som detta medför i den matematiska formuleringen redovisas 
härnäst. För att inte göra framställningen allt för lång, listas förändringarna utan att visa 
de tidigare formuleringarna. För att få en tydligare bild av innebörden av de nya 
variablerna och parametrarna, illustreras detta istället i Figur 3.15. 
 
 
 
 
                                                              %2�                      %2�  
 
                                                                       %1�     %1�  
 
                                                          � − +           �             � + ,  
 
                                                                       +              ,            
 
                                                   �2�         �1�         �1�         �2�  
 

Figur 3.15 Tvådelad straffunktion med innebörden av parametrar och 
 variabler illustrerat i figuren. 
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Nya parametrar 
 

Avstånden mellan börvärdena och brytpunkterna definieras, 
 

för arbetsuppgifterna: 
 

+?E  = avstånd mellan börvärde och undre brytpunkt för arbetsuppgift @, @ ∈ ;   
 

,?E = avstånd mellan börvärde och övre brytpunkt för arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

och för bågarna: 
 

+(>,?)K = avstånd mellan börvärde och undre brytpunkt för båge (+, @), (+, @) ∈ < 
 

,(>,?)K = avstånd mellan börvärde och övre brytpunkt för båge (+, @), (+, @) ∈ < 
 
Nya vikter krävs för att kunna straffa avvikelse olika mycket beroende på om 
avvikelsen sker innanför eller utanför brytpunkterna: 
 

Vikter för avvikelse från arbetsuppgifterna: 
 

%1?E� =  vikt för negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ innan 
 undre brytpunkten, @ ∈ ; 
%1?E� =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ innan 
 övre brytpunkten, @ ∈ ;  
%2?E� =  vikt för negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ efter 
 undre brytpunkten, @ ∈ ;   
%2?E� =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ efter 
 övre brytpunkten, @ ∈ ; 

 

%2?E� > %1?E� ≥ 0,  %2?E� > %1?E� ≥ 0  
 

Vikter för avvikelse från bågarna: 
 

%1(>,?)K� =  vikt för negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @) innan    
 undre brytpunkten, (+, @) ∈ < 
%1(>,?)K� =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @) innan     
 övre brytpunkten, (+, @) ∈ < 
%2(>,?)K� =  vikt för negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @) efter     
 undre brytpunkten, (+, @) ∈ < 
%2(>,?)K� =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @) efter     
 övre brytpunkten, (+, @) ∈ < 

 

%2(>,?)K� > %1(>,?)K� ≥ 0, %2(>,?)K� > %1(>,?)K� ≥ 0  

 
Nya variabler 
 

Även nya avvikelsevariabler krävs för att kunna beskriva den avvikelse som sker 
innanför respektive utanför brytpunkterna: 
 

Avvikelsevariabler för målen på arbetsuppgifterna: 
 

�1?E� =  negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ innan undre   
 brytpunkten, @ ∈ ; 
�1?E� =  positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ innan övre      
 brytpunkten, @ ∈ ; 
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�2?E� =  negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ efter undre     
 brytpunkten, @ ∈ ; 
�2?E� =  positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ efter övre     
 brytpunkten, @ ∈ ; 

 

0 ≤ �1?E� ≤ +?E, 0 ≤ �1?E� ≤ ,?E,  �2?E� ≥ 0, �2?E� ≥ 0  
 

Avvikelsevariabler för målen på bågarna: 
 

�1(>,?)K�  =  negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @) innan undre      
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
�1(>,?)K� =  positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @) innan övre        
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 

�2(>,?)K�  =  negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @) efter undre       
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
�2(>,?)K� =  positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @) efter övre       
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 

 

0 ≤ �1(>,?)K� ≤ +(>,?)K , 0 ≤ �1(>,?)K� ≤ ,(>,?)K ,  �2(>,?)K� ≥ 0, �2(>,?)K� ≥ 0  

 
Ny målfunktion 
 

Den kombinerade lexikografiska och viktade målfunktionen från slutet av Steg 4 
formuleras om de nu dubbla vikterna och avvikelsevariablerna: 
 

min � = # 4;(%1?E�
?∈H

�1?E� + %1?E��1?E� + %2?E��2?E� + %2?E��2?E�) + 

 

+ # 4<(%1(>,?)K�
(>,?)∈F

�1(>,?)K� + %1(>,?)K� �1(>,?)K� + %2(>,?)K� �2(>,?)K� + %2(>,?)K� �2(>,?)K� ) 

 
Nya bivillkor 
 

De mjuka bivillkoren för arbetsuppgifterna och för bågarna omformuleras med de nya 
dubbla avvikelsevariablerna: 
 

Bivillkor för arbetsuppgifterna: 
 

# =(>,?) + �1?E� − �1?E� + �2?E� − �2?E� = ,?∗
(>,?)∈F

                ∀ @ ∈ ;  
 

Bivillkor för bågarna: 
 

=(>,?) + �1(>,?)K� − �1(>,?)K� + �2(>,?)K� − �2(>,?)K� = �(>,?)∗             ∀ (+, @) ∈ < 

 
 Med den matematiska formulering definierad, är det dags att tilldela de nya 
parametrarna sina värden. Syftet med de dubbla straffunktionerna var att återinföra idén 
med de övre och undre gränserna, en uppgift som brytpunkterna nu tar över. De övre 
och undre brytpunkterna tilldelas därmed exakt samma gränser som sattes för bågar och 
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arbetsuppgifter i Steg 1 och Steg 2 (se Tabell 3.3 och Figur 3.5). Eftersom risken att 
någon båge eller arbetsuppgift ska få alldeles för lite tid tilldelat sig nu kan undvikas 
genom att välja höga vikter på avvikelse utanför brytpunkterna, kan en av bågarnas 
tidigare prioritetsindelning ifrågasättas. Det är inte längre nödvändigt att tänka taktiskt, 
utan prioritetsnivån för båge L4-A2, som tidigare definierades till nivå P1 för att 
undvika kraftig avvikelse, kan nu lugnt ändras till nivå P3, vilket stämmer bättre med 
det faktum att A2 är en lågt prioriterad uppgift. 

 
Tabell 3.8 Negativ avvikelse 
för uppgifterna i Figur 3.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.16 Bemanningsfördelning då dubbla straff- 
funktioner införts för arbetsuppgifter och bågar. 

 
 Vad gäller de numeriska värdena på vikterna för arbetsuppgifterna, får vikterna 
innanför brytpunkterna överta de tidigare vikterna 40, 30 och 10 fast omskalade med en 
faktor 10 till 4, 3 och 1, medan vikterna utanför brytpunkterna sätts till 6, 5 och 3. Vad 
gäller bågarna, får vikterna innanför brytpunkterna överta de tidigare värdena 2, 1, 0,7 
och 0,2 medan vikterna utanför brytpunkterna bestäms till 3, 2; 1,7 och 1,2. Straffet 
ökar alltså inte markant efter brytpunkterna. Lösningen som genereras och som syns i 
Figur 3.16, visar dock hur de något flacka straffunktionerna ändå tjänar sitt syfte att 
förhindra avvikelse utanför brytpunkterna. Med andra ord är problemet med 
underbemmaningen för uppgift A9 nu avhjälpt. I Tabell 3.8 syns de negativa avvikelser 
som sker från målen för arbetsuppgifterna, återigen fördelad på alla uppgifter med 
prioritetsnivå P3 och innanför de undre brytpunkterna. 
 Något som inte tagits upp sedan Steg 3 är alternativa lösningar. Även om det inte 
nämnts så är det inget vi kommit ifrån utan alternativa lösningar finns också till 
lösningen i Figur 3.16. I Tabell 3.9 visas avvikelserna för en sådan alternativ lösning 
och jämförs dessa med avvikelserna i Tabell 3.8, syns det att skillnaden är relativt liten. 
För att gå ännu djupare i studiet av de båda lösningarna, är de exakta skillnaderna dem 
emellan och var de uppstår, markerat i Figur 3.17. Rutor märkta 0 är de bågar där 
lösningarna stämmer överrens precis, medan övriga numrerade rutor indikerar den 
absoluta skillnaden mellan de olika fördelningarna. Det är inte stora skillnader det rör 
sig om såvida man bortser från bågarna L1-A9 och L7-A9, två bågar som i princip byter 
av varandra helt i de olika lösningarna. 
 Att undvika de alternativa lösningarna helt verkar alltså svårt, och kanske är de 
något man måste räkna med, särskilt i en modell där börvärdena valts ganska brett. 
Dessutom har vi sett att de skiljer sig relativt lite från varandra. Att det finns alternativa 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8  Mål ∑ 

A1         10 10 

A2         3,4 2 

A3         6,8 6,8 

A4         54,4 40,4 

A5         85 85 

A6         71,4 71,4 

A7         17 17 

A8         10,2 10,2 

A9         51 44 

A10         42,5 33,2 

Uppgift  �1?E�  
A1 0  
A2 1,4  
A3 0  
A4 14  
A5 0  
A6 0  
A7 0  
A8 0  
A9 7  
A10 9,3  
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lösningar är i realiteten troligen inte heller något negativt, eftersom det ger 
beslutsfattaren flera likvärdiga lösningar att ta ställning till och välja emellan. 

 
Tabell 3.9 Avvikelser för  
en alternativ lösning  
till resultatet i Figur 3.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 3.17 Analys över skillnaden mellan två 
 alternativa lösningar. 

 
 I den nuvarande modellen finns det fortfarande en bivillkorstyp som är formulerad 
med hårda villkor, närmare bestämt bivillkoren för läkarna. Det är hög tid att studera 
även dessa i mer detalj och i det sjätte och avslutande steget ska därför mål införas 
också för läkarnas arbetstid. 

3.3.4 Steg 6 

Att i en modell för bemanningsplanering kunna ta hänsyn till övertid eller andra 
variationer i arbetstiden kan vara av stor betydelse. I detta sista modellsteg görs detta 
möjligt i och med införandet av mål för läkarnas arbetstid. De förändringar som görs i 
och med detta följer precis samma mönster som i tidigare steg, varför de inte återges 
här. Hela modellformuleringen för Steg 6 går istället att finna i Appendix C. Helt kort 
kan det dock nämnas att det handlar om tvådelade straffunktioner för tidsavvikelserna 
och en utökning av den lexikografiska målfunktionen för att inkludera läkarnas nya 
avvikelsevariabler med respektive vikter.  
 När den lexikografiska målfunktionen infördes i Steg 4, kunde mål för 
arbetsuppgifter och bågar hållas åtskilda på ett effektivt sätt. Frågan är hur de nya målen 
för arbetstiden ska förhålla sig till dessa och på vilken övergripande prioritetsnivå de 
ska placeras in?  För att svara på den frågan ska vi helt enkelt testa olika möjligheter. 
Men innan den studien tar vid, bestämmer vi värden på de nya parametrarna. Läkarnas 
önskvärda börvärden, A>∗, sätts ganska naturligt till 40 timmar, eftersom samtliga läkare 
antas vara anställda på heltid. Avståndet från börvärdena till brytpunkterna, +>M och ,>M, 
sätts till 2 för samtliga läkare, vilket betyder att straffet för avvikelse från de önskvärda 
40 arbetstimmarna, ökar om läkaren tilldelas mindre än 38 respektive mer än 42 timmar. 
Vikterna för positiv och negativ avvikelse bestäms till %1>M� = %1>M� = 2 och %2>M� =
%2>M� = 4 för alla + ∈ 7. Det görs alltså för tillfället ingen skillnad mellan de åtta läkarna 
och deras möjlighet till eventuell övertid (eller undertid).  

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

A1 0        

A2    0,2     

A3      0   

A4 4,2 1,6 0 0 0 0 1,6 0 

A5 0 0 0 0,2    0 

A6 0 1,4 0,6 0 0  0  

A7   0 0  0   

A8      0  0 

A9 5 0 0,6 0  0 5,6  

A10  0   0  1,4  

Uppgift  �1?E�  
A1 0  
A2 1,2  
A3 0  
A4 15,6  
A5 0  
A6 0  
A7 0  
A8 0  
A9 7  
A10 7,9  
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 Studien börjar med att värdet på 47 (den övergripande prioritetsnivån för läkarna) 
sätts så pass högt att målen för läkarna prioriteras först, det vill säga då 47 ≫ 4; ≫
4<. Inte helt oväntat blir då resultatet av samma typ som i Steg 5, innan mål för läkarna 
infördes. Det beror på att modellen, i sin strävan att minimera avvikelse på den första 
övergripande prioritetsnivån, tilldelar alla läkare sina 40 arbetstimmar så att 
utgångsläget när nivå 2 och 3 sedan ska optimeras, blir exakt det samma som inför Steg 
5. 
 Vad händer då om arbetstiden istället placeras på den andra övergripande nivån, 
alltså då 4; ≫ 47 ≫ 4<? Vanligtvis när olika mål placeras i en lexikografisk ordning, 
hittas först optimala lösningar till den första nivån, sedan optimeras efterföljande nivåer 
utifrån de möjliga lösningar som optimerade den tidigare nivån. Situationen blir dock en 
helt annan då det handlar om läkartiden, beroende på att arbetstiden är själva 
resurskällan i modellen. Sedan tidigare vet vi att om samtliga läkare arbetar 40 timmar, 
blir den totala avvikelsen från arbetsuppgifterna 31,7 timmar, fördelat mellan 
uppgifterna på nivå P3. När då arbetsuppgifterna placeras på en övergripande 
prioritetsnivå högre än läkarnas, utnyttjas detta genom att låta avvikelsen på de 31,7 
timmarna ske obehindrat från läkarna och på så sätt förhindra att avvikelse alls inträffar 
för arbetsuppgifterna. Figur 3.18 visar den resulterande bemanningsfördelningen, där 
det tydligt syns hur samtliga arbetsuppgifter når sina börvärden exakt. Priset för detta är 
uppenbart även utan att studera Tabell 3.10, där läkarnas mycket höga totala arbetstid 
och de positiva avvikelserna finns utmärkta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.18 Bemanningsfördelning då målen för läkarna placerats på 
 övergripande nivå 2. 

 
Tabell 3.10 Avvikelser då målen för läkarna placerats på övergripande nivå 2 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8  mål ∑ 

A1         10 10 

A2         3,4 3,4 

A3         6,8 6,8 

A4         54,4 54,4 

A5         85 85 

A6         71,4 71,4 

A7         17 17 

A8         10,2 10,2 

A9         51 51 

A10         42,5 42,5 

Läkare ∑ �D1>M� �D2>M� 
L1 42 2 0 
L2 42 2 0 
L3 42 2 0 
L4 42,6 2 0,6 
L5 55,4 2 13,4 
L6 42 2 0 
L7 45,7 2 1,7 
L8 42 2 0 
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 Det sista alternativet i studien, är att prioritera målen för läkarnas arbetstid lägst, det 
vill säga att sätta 4; ≫ 4< ≫ 47. Detta gör att avvikelse från läkarnas börvärden inte 
bara utnyttjas för att tillfredställa hela behovet för arbetsuppgifterna, utan det gör också 
fördelningen i matrisen mer fördelaktigt utifrån bågarnas perspektiv. Resultatet 
redovisas i Tabell 3.11 i form av samtliga avvikelsevariabler för läkarna och deras totala 
arbetstid. Det sker nu också negativ avvikelse i arbetstiden, och det inte helt 
överraskande för läkare L6. Som nämndes i Steg 4 i och med diskussionen kring 
börvärdessummorna för läkarna, har L6 ett tajtare tidsschema än de övriga läkarna, 
vilket gjorde att positiv avvikelse behövde ske för bågarna ledande till L6 för att läkaren 
skulle kunna nå upp till exakt 40 arbetstimmar. I och med att det nu finns en möjlighet 
till ett flexiblare schema och det faktum att modellen vill prioritera bågarna innan 
läkarnas arbetstid, undviks den dyra positiva avvikelsen genom att endast låta L6 arbeta 
36,6 timmar en genomsnittlig arbetsvecka. 

 
Tabell 3.11 Avvikelser då målen för läkarna placerats på övergripande nivå 3 

Läkare ∑ ��1>M� ��2>M� �D1>M� �D2>M� 
L1 42 0 0 2 0 
L2 42 0 0 2 0 
L3 42 0 0 2 0 
L4 44,4 0 0 2 2,4 
L5 55,4 0 0 2 13,4 
L6 36,6 2 1,4 0 0 
L7 43,7 0 0 2 1,7 
L8 45,6 0 0 2 3,6 

 

 
 Oavsett vilken av de två senaste lösningarna som betraktas, är resultaten föga 
realistiska eftersom läkarna totalt sett tilldelas alldeles för mycket övertid. 
Uppenbarligen är det svårt att hantera avvikelser då tiden placeras ensam på en 
övergripande nivå, såvida det inte är på den första nivån. Även om avvikelserna skulle 
kunna tyglas något med exempelvis högre vikter utanför brytpunkterna, skulle 
kontrollen bli mycket enklare om målen för läkarna placerades på samma nivå som 
exempelvis arbetsuppgifterna, det vill säga, om 4; = 47. Då skulle tidsavvikelse kunna 
viktas direkt i relation till avvikelser från uppgifterna. 
 Om dessutom en prioritetsindelning införs mellan läkarna för att uttrycka deras 
olika möjligheter till över- eller undertid, skulle en mer utstuderad situation uppstå. I 
Appendix D återfinns AMPL-koden för Steg 6 där 4; har satts lika med 47 och där 
läkarna delats in i prioritetsnivåer P1 och P2. Körs den koden genereras den 
bemanningsfördelning som syns i Figur 3.19. Att vi på detta sätt verkligen lyckats 
kontrollera tidsavvikelserna mer, tydliggörs i Tabell 3.12, där det syns hur endast tre av 
läkarna tilldelats en övertid på 2 timmar vardera. 
 Med detta tillfredsställande resultat avslutas nu modellutvecklingen. En mängd 
olika egenskaper har studerats under kapitlets gång och en sammanfattning och vidare 
reflektion över dessa återfinns i rapportens resultat- och diskussionsdel. Modellen, som 
den ser ut nu i Steg 6, är den som kommer appliceras på problemet taget från 
Onkologiska kliniken. Innan pilotstudien tar vid, är det dock på sin plats att kort påpeka 
några grundläggande risker som kan uppstå när man använder sig av måloptimering. 
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 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8  mål ∑ 

A1         10 10 

A2         3,4 2 

A3         6,8 6,8 

A4         54,4 46,4 

A5         85 85 

A6         71,4 71,4 

A7         17 17 

A8         10,2 10,2 

A9         51 44 

A10         42,5 33,2 

Figur 3.19 Bemanningsfördelning då arbetsuppgifter och övertid placerats 
  på samma övergripande prioritetsnivå. 

 
Tabell 3.12  Avvikelser då arbetsuppgifter och övertid placerats på samma 
  övergripande prioritetsnivå. 

Läkare tid ��1>M� ��2>M� �D1>M� �D2>M� 
L1 40 0 0 0 0 
L2 42 0 0 2 0 
L3 40 0 0 0 0 
L4 42 0 0 2 0 
L5 40 0 0 0 0 
L6 40 0 0 0 0 
L7 40 0 0 0 0 
L8 42 0 0 2 0 

 

3.3 Måloptimeringens risker 
I avsnitt 2.3 beskrevs teorin bakom måloptimering, och där nämndes också lite kort 
några av de svårigheter som kan uppstå vid dess användande. Dessa faror är inget som 
explicit har studerats i detta examensarbete, men det är ändå något som bör nämnas mer 
i detalj då varje realistisk måloptimeringsmodell som ska generera trovärdiga resultat 
borde ta dem i beaktande. Framställningen försöker konkretisera de olika problemen 
genom att relatera dem till olika situationer som uppstod under modellutvecklingen.  
 En av de vanligaste riskerna som uppstår då man använder viktad måloptimering är 
det som går under benämning naiv viktning. Naiv viktning innebär att de relativa vikter 
man väljer, inte på ett realistiskt sätt återspeglar den verkliga relationen mellan de olika 
målen. Eftersom testexemplet som använts genom modellutvecklingen är ett hypotetiskt 
exempel, går det inte direkt att uttala sig om huruvida vikterna är naivt valda eller inte. 
Däremot inses svårigheten i att välja realistiska värden bara genom att ta storleken av ett 
problem i beaktande. Vår modell från Steg 6 består av 252 viktparametrar, samlade på 
63 mål (8 mål för läkare, 10 för arbetsuppgifter och 45 för bågarna). Verkliga problem 
kan vara långt mycket större i omfattning och det säger sig självt att det kan vara 
tidskrävande att välja alla vikter med omsorg.  
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 Att undvika problemet med naiva vikter i verkliga tillämningar brukar därför ofta 
innebära olika förberedande analyser där man kan försäkra sig om att få så realistiska 
värden som möjligt. Det kan exempelvis handla om olika statistiska metoder (se 
exempelvis Chu et al. [10] eller Schniederjans [8]). Ett annat mycket användbart sätt, 
om än av mer praktisk karaktär, är att kontrollera känsligheten bakom vikterna man valt 
genom att variera deras värden och på så sätt se i vilken grad de påverkar 
modellresultaten. En sådan analys gjordes i Steg 4 av modellutvecklingen där olika 
vikter testades för straffet på avvikelse från bågarnas börvärden. 
 Precis som det finns naiv viktning kan också naiv prioritering förekomma vid 
användandet av lexikografisk måloptimering. Situationen som uppstod i början av Steg 
6, då avvikelse skedde relativt okontrollerat från läkarnas arbetstid, är ett tydligt 
exempel på naiva prioriteringar där valet av prioritetsnivå inte återspeglade den 
”verklighet” vi kanske var ute efter. I verkliga tillämpningar kan man, precis som för de 
relativa vikterna, behöva utföra olika studier och analyser för att undvika naiva 
prioritetsordningar. 
 Den sista risken som bör nämnas är den så kallade inkommensurabiliteten, eller 
ojämförbarheten [8]. Detta problem nämndes, om än inte vid namn, i avsnitt 2.3. 
Exemplet som då gavs rörde ett budgetmål uttryckt i miljoner kronor, och ett annat mål 
för antalet läkare som skulle vara tillgängliga på en viss avdelning en viss tid. Problemet 
ligger i att det kan vara svårt att jämföra dessa två mål med varandra på grund av att de 
har helt olika karaktär och storhet (miljoner kronor kontra antal läkare). En enkel och 
säker lösning på problemet är att dela in de olika målen i helt separata lexikografiska 
nivåer. Målen i detta examensarbetes modellutveckling berör alla arbetstiden och därför 
uppstår inga problem med ojämförbarhet. Däremot valdes att i Steg 4 fördela målen på 
olika övergripande prioritetsnivåer då de ändå influerade varandra. Om inte 
lexikografisk måloptimering är att föredra, eller om målen är uttryckta i samma storhet 
men med stora storleksskillnader sinsemellan (exempelvis ett budgetmål på miljoner 
kronor mot ett mål för läkarnas daglöner mätt i hundratal kronor), kan olika skalningar 
underlätta jämförelsen dem emellan.  
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Kapitel 4  

Pilotstudie på Onkologiska 
kliniken  
 
 
 
Den modell för taktisk bemanningsplanering som utarbetades i kapitel 3, ska i detta 
kapitel tillämpas på ett verkligt problem taget från Onkologiska kliniken vid Linköpings 
universitetssjukhus. Detta görs i form av en pilotstudie, det vill säga en förstudie på ett 
än så länge ostuderat problem. För att kunna göra en bra modell är det viktigt att ha 
insikt i den verksamhet som ska modelleras och därför inleds kapitlet med en ingående 
beskrivning av verksamheten på Onkologiska kliniken där den verkliga läkargruppen 
och dess arbetsuppgifter presenteras. Därefter kommer den matematiska modellen att 
presenteras. Det är viktigt att påpeka att pilotstudien och all data som samlats in i och 
med denna, är aktuella för första halvåret 2010. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
På Onkologiska kliniken i Linköping behandlar man patienter med olika typer av 
cancersjukdomar (tumörsjukdomar). Ordet onkologi betyder just läran om 
tumörsjukdomar. Klinikens personal är indelad i olika arbetsteam där bland annat läkare 
och sjuksköterskor ingår, och varje team ansvarar för patienter med en viss typ av 
cancerdiagnos. Den läkargrupp som valts att ingå i denna pilotstudie är läkarna i 
bröstcancerteamet som har hand om bröstcancerpatienterna. Läkarna tillhör den så 
kallade Bröstsektionen på kliniken. 

4.1.1 Läkarna vid Bröstsektionen 

Läkarna vid Bröstsektionen under den studerade perioden är fem till antal, varav tre är 
specialistläkare och två är ST-läkare. En ST-läkare är en legitimerad läkare som utbildar 
sig till specialistläkare. De två ST-läkarna arbetar båda heltid vilket motsvarar 40 
timmar per vecka, med en arbetsvecka som sträcker sig från måndag till fredag kl. 8.00–
16.30. Av de tre specialistläkarna arbetar en heltid, medan de två övriga jobbar 60 
respektive 20 procent. I Tabell 4.1 åskådliggörs läkarnas arbetstider och vilka 
veckodagar de arbetar. Specialistläkarna benämns S1, S2 och S3, medan ST-läkarna 
förknippas med ST1 respektive ST2. 
 Tillsammans bidrar de två ST-läkarna med den största andelen arbetskraft och de är 
därför en mycket viktig och nödvändig arbetsresurs för läkargruppen. ST-läkarna 
stannar dock bara omkring 6 månader inom samma läkargrupp vilket gör att 
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gruppsammansättningen ständigt förnyas, något som kan försvåra en planering av 
schemaläggningen. Under det halvår som studeras kommer de båda ST-läkarna att 
ersättas av nya, något som dock inte ändrar den totala personalstyrkan, varför gruppens 
sammansättning betraktas som oförändrad under perioden. 

 
Tabell 4.1 De fem bröstcancerläkarnas arbetstider 

Läkare Arbetstid (%)  Arbetsdagar 
 (per vecka) 

S1 100 Må, Ti, On, To, Fr 
S2 60 Ti, On, To 
S3 20 Ti 

ST1 100 Må, Ti, On, To, Fr 
ST2 100 Må, Ti, On, To, Fr 

 
 Något som ytterligare komplicerar planeringen av arbetsresurserna är det faktum att 
ST-läkarna, som ännu inte är färdigutbildade specialistläkare, måste fås tillfälle att öva 
på så många moment som möjligt. För vissa arbetsuppgifter måste en ST-läkare få mer 
tid tilldelat sig jämfört med en specialist, medan andra uppgifter kräver att ST-läkarnas 
arbete kontrolleras av en specialistläkare. I de kommande avsnitten ges utförliga 
beskrivningar av gruppens olika arbetsuppgifter, vilka läkare som gör vad och hur lång 
tid varje uppgift tar. 

4.1.2 Mottagning 

Den största delen av läkarnas tid läggs på mottagning då läkarna tar emot patienter. Det 
finns två olika typer av mottagning: remissbesök och återbesök. Till återbesöken hör 
också så kallade påtittspatienter. 
 Remissbesök innebär att läkaren träffar en helt ny patient som kommit på remiss till 
kliniken. Att komma på remiss betyder att en annan vårdenhet, till exempel en 
vårdcentral, eller en annan klinik på sjukhuset, har överlämnat patientens ärende till 
Onkologiska kliniken. Vid denna typ av mottagning görs bland annat en 
behandlingsplan som talar om vilken typ av behandling som kommer bli aktuell för 
patienten. Varje remissbesök är schemalagt till 90 minuter oavsett vilken läkare som tar 
emot patienten. Förutom själva patientbesöket är administrativ tid medräknat i dessa 90 
minuter.  
 Den andra typen av mottagning, återbesök, innebär att läkaren träffar en sedan 
tidigare inskriven patient som redan har genomgått eller är under behandling på 
kliniken. Läkaren gör då till exempel en kontroll av patientens hälsa, diskuterar 
biverkningar av behandlingar eller resultat av röntgenundersökningar. Återbesöken 
schemaläggs till 30 minuter för specialistläkare medan ST-läkarna får 45 minuter 
inplanerat. Även här är administrativ tid medräknad.  
 I Figur 4.1, som återfinns i slutet av verksamhetsbeskrivningen, finns en 
sammanställning över läkarnas arbetsvecka där läkarnas olika mottagningspass finns 
utmärkta. Ett mottagningspass brukar vanligen vara på 2,5 timmar och kan fyllas med 
både remiss- och återbesök. 
 De patienter som undergår en behandling kommer till en avdelning på kliniken som 
kallas för behandlingsmottagningen. Där ska alltid en läkare ur bröstcancergruppen 
finnas till hands varje dag och såvida inte båda ST-läkarna har förhinder är det alltid 
någon av dem som knyts dit. På behandlingsmottagningen får ST-läkaren enbart 
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återbesök inplanerade, dock inte i lika stor omfattning som under ett vanligt 
mottagningspass, beroende på de många störningar man vet förekommer på 
mottagningen (exempelvis i form av telefonsamtal och frågor från anhöriga), något som 
kräver läkarens uppmärksamhet och assistens. De inplanerade återbesöken består av två 
påtittspatienter inplanerade tre förmiddagar i veckan och två återbesök inplanerade två 
eftermiddagar i veckan. De inplanerade besöken hos påtittspatienterna är på vardera 15 
minuter och består i att läkaren allmänt kontrollerar sin patient för att se hur denne mår. 
Det är bara ST-läkare som har påtittspatienter, så även om en specialistläkare knyts till 
behandlingsmottagningen någon dag, skulle denne inte ha några påtittspatienter 
inplanerade. En sammanfattning av arbetsuppgiften mottagning finns i Tabell 4.2. 

 
Tabell 4.2 Sammanfattning av arbetsuppgiften mottagning 

Typ av mottagning Läkare Tidsåtgång 
(min) 

Återbesök 
Återbesök 

Specialist 30 
ST 45 

Påtittspatienter ST 15 

Remissbesök 
Specialist 90 

ST 90 

4.1.3 Ordinationer 

Ordinationer utgör en mycket viktig del av läkarnas arbete. Med en ordination menas 
den medicinska behandlingsplan som görs åt en patient och som beskriver vilken 
medicinering som ska ges eller vilken behandling som borde utföras. En ordination får 
vara maximalt två dagar gammal då behandlingen ges och kan påbörjas vid ett tillfälle 
(som vid ett remissbesök) för att sedan avslutas senare (till exempel när provsvar man 
väntat på kommit). Ordinationer får aldrig bli eftersatta eftersom de utgör grunden för 
att behandlingar ska kunna ges. 
 Både specialistläkarna och ST-läkarna gör ordinationer. Då det ses som en bra 
träning och utbildning är de båda ST-läkarna schemalagda för att göra ordinationer varje 
dag. De har dock inte huvudansvaret utan det tillfaller den specialistläkare som alltid 
måste läsa igenom och kontrollera varje ordination som en ST-läkare gör. Det kallas att 
specialistläkaren kontrasignerar ordinationerna. Själva kontrasigneringen behöver inte 
utföras av någon av de tre specialistläkarna i bröstcancerteamet utan kan göras av en 
specialistläkare från en annan läkargrupp på kliniken. 
 Tisdag till fredag är timmen mellan kl. 8.00 och 9.00 avsatt för ordinationer. På 
måndagar är motsvarande tid bara 30 minuter, från kl. 9.00 till 9.30. Det är inte säkert 
att alla ordinationer hinner göras under utsatt tid, särkilt inte på måndagar. Om så är 
fallet, fortsätter arbetet med dem under dagen. 

 
Tabell 4.3 Sammanställning av arbetsuppgiften ordinationer 

Läkare 
Tidsåtgång/ordination 

(min) 
ST 5,5 
Specialist 5,5 
Specialist (kontrasign.) 1 
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 Varje enskild ordination tar omkring 5,5 minuter att göra för både specialistläkare 
och ST-läkare. Men eftersom kontrasignering behövs då en ST-läkare gjort en 
ordination blir den totala tiden längre, även om själva kontrasigneringen 
uppskattningsvis bara tar 1 minut per ordination. Specialistläkaren måste också finnas 
nära till hands när ST-läkarna gör ordinationer för att kunna svara på frågor och 
funderingar som kan uppstå. I Tabell 4.3 finns en sammanställning över arbetsuppgiften 
ordinationer.  

4.1.4 Bröstsköterskemottagning 

På Onkologiska kliniken finns en avdelning som kallas Bröstsköterskemottagning där 
patienterna har kontakt med sjuksköterskorna i bröstcancerteamet. Varje vecka har en 
av specialistläkarna ett möte med dessa sjuksköterskor där de får chansen att ställa 
frågor och diskutera igenom problem som uppstår på mottagningen. Detta brukar 
utföras på tisdagar av specialistläkare 3. Om denne läkare uteblir någon enstaka tisdag 
ställs mötet in den veckan men är frånvaron längre tar en annan av specialisterna hand 
om det. Mötet är schemalagt kl. 8.00–9.00. 

4.1.5 Terapikonferens, Röntgenrond och Multidiscipl inära ronder 

Det finns ett flertal olika ronder inplanerade varje vecka för de fem läkarna. En av dessa 
ronder är den så kallade terapikonferensen. Här träffas alla läkare och sjuksköterskor 
som ingår i bröstcancerteamet för att gå igenom och diskutera behandlingen för vissa 
patienter. Det kan exempelvis handla om patienter med en svår sjukdomsbild där 
effekten av en behandling sviktar eller där svåra biverkningar har uppstått. Man går 
också igenom den kommande veckans mottagning för ST-läkare så att de kan känna sig 
trygga vid mötet med sina patienter. Konferensen är schemalagd på tisdagar kl. 9.00–
11.30 och på torsdagar kl. 9.00–10.00. 
 På tisdagar och torsdagar ligger röntgenronder inplanerade på vardera en timma, kl. 
13.00–14.00. Det handlar om en gemensam röntgenrond för hela Onkologiska kliniken 
där man går igenom aktuella fall och tittar på röntgenbilder. Alla läkare som arbetar 
dessa dagar deltar på detta moment.  

 
Tabell 4.4 Sammanfattning av ronderna 

Typ av rond Tidsåtgång/läkare 
(tim/vecka) 

Terapikonferens 3,5 
Röntgenrond 2 
Multidiciplinär rond 1 0,5 
Multidiciplinär rond 2 1 

 
 Det finns slutligen två så kallade multidisciplinära ronder där läkare från olika 
avdelningar möts för att diskutera gemensamma patienter. Multidisciplinär rond 1 är 
schemalagd på tisdagar kl. 14.30–15.00. Då träffas kirurg och onkolog för att diskutera 
postoperativ behandling, det vill säga vilken behandling en patient ska få efter ett 
kirurgiskt ingrepp. Multidisciplinär rond 2 ligger efter den tidigare ronden på tisdagar, 
kl. 15.00–16.00, och denna är specifik för bröstonkologer där de diskuterar patienter 
tillsammans med röntgen- och mammografiläkare, patolog och kirurg. Alla fem läkare 
är schemalagda för båda dessa ronder och det är önskvärt att alla deltar. I viss mån 
brukar dock upptagna läkare prioritera andra arbetsuppgifter, särskilt vad gäller rond 1. 
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Någon av läkargruppens specialister måste dock alltid delta. Se Tabell 4.4 för en 
sammanfattning av ronderna. 

4.1.6 Remissgranskning 

Remissgranskning innebär att läkarna granskar inkomna remisser, prioriterar och 
besvarar dem. Det är specialistläkarna som ansvarar för remissgranskningen men ST-
läkarna kan medgranska som ett inlärningsmoment. Ofta finns det ett krav från 
klinikens sida att ST-läkarna ska utföra en viss del av uppgifterna, som t.ex. 
ordinationer, resmissbesök, återbesök och att vara med på ronderna. Vad gäller 
remissgranskning däremot så finns det inget sådant krav även om det absolut är 
önskvärt att ST-läkarna medgranskar då detta moment är mycket lärorikt.  
 Remissgranskningen är schemalagd alla dagar i veckan förutom måndagar. 
Tidsmässigt sker det mellan kl. 8.00 och 9.00, det vill säga samma tid som 
ordinationerna görs dessa dagar, men läkarna kan också ta sig an uppgiften senare under 
dagen i mån av tid. Även om remissgranskning inte är schemalagt på måndagar händer 
det att de ändå görs denna dag om det finns tid. Varje remiss tar ungefär 10 minuter att 
granska. Tabell 4.5 sammanfattar tidsåtgången för remissgranskningen.  

 
Tabell 4.5 Sammanfattning av remissgranskningen 

Läkare Tidsåtgång/remiss 
(min) 

Specialist 10 
ST (medgranskning) 10 

4.1.7 Administrativ tid 

En mycket viktig del av läkarnas tid är den de spenderar på administration. Det handlar 
om allt från hantering av intyg, förfrågningar och eftersläpande patientadministration till 
klinikuppgifter, planering, inläsning av nyheter och rutininformation. Administration är 
till viss del schemalagd men också tänkt att utföras vid mån av tid under dagen. 
Exempelvis har läkarna bara 30 minuters lunch men på schemat är 60 minuter inlagt och 
därför kan den extra halvtimmen läggas på administrativt arbete. 

4.1.8 Övriga arbetsuppgifter 

På onsdagar efter lunch, kl. 13.00–16.30, har de båda ST-läkarna inläsningstid. Då 
arbetar de inte med klinikens uppgifter utan de har tid för exempelvis föreläsningar, 
egen inlärning/inläsning och handledningstid. En eftermiddag varje vecka, kl. 13.00–
16.30, har också någon av de båda ST-läkarna jour inlagd. Inga andra uppgifter planeras 
då in för denna läkare. På fredagar ligger det en föreläsning inplanerad kl. 13.00–14.00 
för alla läkare som är i tjänst denna dag. Slutligen inleds varje ny arbetsvecka med ett 
morgonmöte, måndagar kl. 8.00–9.00. 
 För att få en klar bild över hur läkarnas tid fördelas en vanlig arbetsvecka, har en 
sammanställning över detta konstruerats i form av ett veckoschema i Figur 4.1. Schemat 
är på inget sätt en detaljerad bild över de scheman som används på kliniken utan endast 
konstruerat i pilotstudiens syfte. Det ska än en gång påpekas att 
verksamhetsbeskrivningen ovan, liksom dess sammanställning i form av veckoschemat, 
beskriver situationen som den såg ut för läkargruppen på Bröstsektionen tidsperioden 1 
januari till 30 juni år 2010. 
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4.2 Den matematiska modellen 
I detta avsnitt ges utförliga beskrivningar av vilka delar av verksamheten som tagits 
med i pilotstudien, vilka önskemål som funnits från beslutsfattarens sida och 
motiveringar till de generaliseringar och antaganden som gjorts för att anpassa 
problemet till modellen från Steg 6 av modellutvecklingen. 

4.2.1 Inledning 

Verksamhetsbeskrivningen återgiven i avsnitt 4.1 ger en bra helhetsbild av 
verksamheten på Onkologiska kliniken. Dock inses, på grund av arbetsuppgifter som 
obligatoriska ronder, föreläsningar, möten och inläsningstid för ST-läkarna, att stora 
delar av läkarnas arbetsdagar redan är fast bestämda. Från beslutsfattarens sida, i detta 
fall schemaansvarig på kliniken, finns heller inga önskemål om att förändra dessa fasta 
sysslor som anses nödvändiga för verksamheten. Av den orsaken finns det heller ingen 
anledning att ta med dem i den matematiska modellen. 
 De delar av verksamheten som faktiskt har större frihetsgrad är tiden för 
administration, remissgranskning, ordinationer och mottagning. Just administration är 
kanske den syssla läkarna har svårast att hinna med och som ofta ger upphov till 
övertidsarbete eller pressade arbetsdagar. Det är också administrativ tid som ofta får 
stryka på foten när effektiviteten i verksamheten måste öka. Vad gäller 
remissgranskning och ordinationer är de mycket viktiga delar av klinikens arbete och 
det finns exempelvis en önskan från beslutsfattarens sida att studera huruvida ST-
läkarna skulle kunna utföra fler remissgranskningar. Något som dock försvårar 
modelleringen av detta är det faktum att läkarna som utför remissgranskningar och 
ordinationer under morgonpassen gör detta samtidigt som övriga läkare ägnar sig åt 
administration. Att dessutom arbetet med både ordinationer och remissgranskning 
fortsätter under dagen och att ordinationer kan kontrasigneras av läkare tillhörande 
andra diagnosgrupper på kliniken, försvårar saken ytterligare. Fler data och mer 
specifika uppgifter kring den administrativa tiden än vad som inhämtats i nuläget skulle 
behövas för att på ett tillfredställande sätt beskriva situationen matematiskt.   
 Det pilotstudien istället ska rikta in sig på är den mindre delen av verksamheten 
bestående av läkarnas mottagning, uppdelad i remiss- och återbesök. I Figur 4.2 syns 
hur problemet, bestående av de 5 läkarna och de 2 arbetsuppgifterna remissbesök (REB) 
och återbesök (ÅTB), illustreras med hjälp av ett nätvärk. Även om alla läkare har 
kompetens nog att utföra både återbesök och remissbesök, finns det i figuren två läkare 
med endast en båge vardera. I det första fallet rör det sig om S3 som endast har 1 
timmes mottagning varje vecka (se veckoschemat i Figur 4.1) vilket gör att läkaren 
mycket sällan tar emot remissbesök eftersom de kräver 90 minuter. I det andra fallet 
handlar det om ST1 som inte har någon båge kopplad till remissbesök beroende på att 
läkaren får representera den av de båda ST-läkare som knyts till 
behandlingsmottagningen där endast återbesök utförs. Detta även fast ST-läkarna i 
verkligheten turas om med att vara där. 
 I Tabell 4.6 syns de numeriska data som inhämtats från kliniken. Det rör sig om 
antalet remissbesök, återbesök, ordinationer och remissgranskningar utförda under 
perioden 1 jan – 30 jun 2009, i de två första fallen specificerat hur mycket som utförts 
av specialist- respektive av ST-läkare. I statistiken för återbesök ingår även 
påtittspatienter. Även om data för remissgranskning och ordinationer inte kommer 
användas i studien presenteras de här för fullständighetens skull. Det är viktigt att 
påpeka att bemanningen under det första halvåret 2009 såg helt annorlunda ut jämfört 
med hur situationen ser ut under samma period 2010. Exempelvis hade man 2009 inte 
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två ST-läkare anställda under hela perioden. Tabell 4.6 ger oss alltså endast en 
fingervisning vad gäller fördelningen av remiss- och återbesök mellan specialist- och 
ST-läkare. 

 
         Läkare     Bågar      Arbetsuppgifter 
 
 
         S1 
 
 
        S2        REB  
 
 
        S3 
 
 
       ST1        ÅTB 
 
 
       ST2 
 
 

Figur 4.2 Nätverksbild som illustrerar delproblemet mottagning med de 5 
 läkarna, arbetsuppgifterna remissbesök respektive återbesök samt 
 de 8 bågarna som förbinder dem med varandra. 

 
Tabell 4.6 Numerisk data från perioden 1 jan-30 jun 2009 

Arbetsuppgift Läkare Antal  

Remissbesök 
Specialist 84 
ST 60 

Återbesök 
Specialist 362 
ST 345 

Ordinationer Specialist/ST 1192 
Remissgranskning Specialist/ST 230 

 
 Pilotstudien kommer rikta in sig på att studera två särskilda önskemål från 
beslutsfattarens sida. Den första studien kommer sig av att beslutsfattaren uttryckt en 
önskan att studera huruvida ST-läkarna skulle kunna utföra en större andel återbesök 
jämfört med året innan, något som så klart skulle förbruka mer tid eftersom ST-läkarna 
kräver 15 minuter extra för varje återbesök jämfört med specialistläkarna. 
 Det andra önskemålet är att studera hur ytterligare en specialistläkare skulle kunna 
förbättra arbetssituationen på kliniken. Ett faktum är nämligen att kliniken varje termin, 
i större eller mindre omfattning, anlitar specialistläkare från andra sjukhus för att klara 
av arbetsbelastningen. Detta sker ofta i kombination med perioder av stor frånvaro 
bland ordinarie läkare, tillfällen då man trots låg personaltäthet inte kan senarelägga alla 
patientbesök eftersom besöken måste ske med viss regelbundenhet. Det finns ingen 
exakt uppfattning om hur mycket extra tid det kan handla om. 
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4.2.2 Modifiering av modellformuleringen 

Den modellformulering som återfinns i Appendix C, från Steg 6 av modellutvecklingen, 
måste modifieras något för att kunna appliceras på problemet som studeras i 
pilotstudien. Först presenteras definitionen av de nya mängderna: 

 
Mängder 
 

7 = 8N1, N2, N3, NO1, NO2}, mängden av läkare. 
 

; = 8PQ<, ;O<}, mängden av arbetsuppgifter, bestående av remissbesök och 
 återbesök 
 

< =  8(S1, REB), … , (ST2, ATB)}:, mängden av bågar, bara tillåtna kombinationer. 

 
 Under modellutvecklingen i kapitel 3 betraktades en genomsnittlig arbetsvecka 
vilket inte blir fallet för pilotstudien vars tidshorisont på ett halvår istället kommer att 
betraktas i sin helhet. Detta val kommer sig av att den ena arbetsveckan på kliniken 
skiljer sig mycket från den andra, och därför skulle ett resultat uttryckt i genomsnittlig 
arbetsfördelning per vecka vara långt ifrån praktiskt för klinikens taktiska 
bemanningsplanering. Skillnaderna veckorna emellan beror på läkarnas många olika 
typer av frånvaro, något som strax kommer beskrivas mer i detalj.  
 Även beslutsvariabeln =(>,?) ska modifieras något. Den ska inte längre ange den tid 
läkare + lägger på arbetsuppgift @, utan istället definieras som: 

 
Beslutsvariabel 
 

=(>,?)  =  antal av arbetsuppgift @ som utförs av läkare +, (+, @) ∈ < 

  
 Nyformuleringen är vald då det anses smidigt att kunna uttrycka mål och andra 
inparametrar i antal besök under perioden. Detta gäller så väl bågvillkor som 
arbetsuppgiftsvillkor. Tiden däremot kommer att uttryckas i totalt antal timmar läkarna 
lägger på mottagning under halvåret och därför behövs nya parametrar som kan binda 
samman de olika storheterna: 

 
Nya parametrar 
 

A(>,?) = tidsåtgång för läkare + att utföra arbetsuppgift @, (+, @) ∈ < 
A(>,?) ≥ 0  

 
De nya parametrarna inlemmas i bivillkoren för läkarna: 

 
Nya bivillkor 
 

Läkarna ska nå sina börvärden: 
 

# A(>,?)=(>,?) + �1>M� − �1>M� + �2>M� − �2>M� = A>∗
(>,?)∈F

                 ∀ + ∈ 7 

 



54 Kapitel 4. Pilotstudie på Onkologiska kliniken 

   

 För övrigt gäller formuleringen som återfinns i Appendix C. Härnäst ska alla 
modellens parametrar i form av vikter, brytpunkter och börvärden för läkare, bågar och 
arbetsuppgifter tilldelas värden. Värdena anpassas efter önskemålet att studera huruvida 
ST-läkarna skulle kunna utföra en större andel återbesök.  

4.2.3 Läkarna – tilldelning av parametervärden   

Till att börja med definierar vi värden på den nya parametern A(>,?) vilket inte kräver 
någon större förklaring. Värdena baseras helt enkelt på att ett remissbesök tar 1,5 
timmar för alla läkare att utföra, medan ett återbesök kräver 0,5 timmar för 
specialistläkare och 0,75 timmar för ST-läkare. Det ger att 

 
A(>,?) = 1,5  då (+, @) ∈ 8(N1, PQ<), (N2, PQ<), (NO2, PQ<)}, 
A(>,?) = 0,5  då (+, @) ∈ 8(N1, ;O<), (N2, ;O<), (N3, ;O<)}    och 
A(>,?) = 0,75  då (+, @) ∈ 8(NO1, ;O<), (NO2, ;O<)}. 

 
 Vad gäller läkarnas börvärden A>∗, ska de beskriva det totala antalet timmar som 
läkarna lägger på mottagning under halvåret. I Tabell 4.7 syns hur dessa börvärden 
beräknas utifrån tiden läkarna lägger på mottagning varje vecka, multiplicerat med 
antalet hela veckor de totalt sett arbetar under perioden. Den sifferdata som syns i 
tabellens två mellersta kolumner får fortsättningsvis sina respektive förklaringar. 

 
Tabell 4.7 Börvärden för läkarna, A>∗ 

Läkare Mottagning 
(tim/vecka) 

Veckor 
(st) 

Börvärde 
A>∗ 

S1 14,5 17 246,5 
S2 5 19 95 
S3 1 19 19 

ST1 7,5 23 172,5 
ST2 9,5 11 104,5 

 
 Mottagningstiden per vecka för de tre specialistläkarna stämmer väl överrens med 
det sammanlagda antalet timmar mottagningspass läkarna har per vecka (se schemat i 
Figur 4.1). Mottagningstiden per vecka för ST-läkarna kräver dock lite mer förklaring. 
Som nämndes i verksamhetsbeskrivningen har ST1, den läkare som representerar ST-
läkaren knuten till behandlingsmottagningen, 4 återbesök och 6 påtittspatienter 
inplanerade varje vecka. Eftersom påtittspatienter räknas in i statisktiken tillsammans 
med återbesök, ska vi anta att påtittspatienterna tar 45 minuter istället för de verkliga 15 
minuterna, för att på så sätt kunna hantera dem tillsammans. Eftersom vi endast 
betraktar remiss- och återbesök, spelar en sådan generalisering ingen roll utan vi kan 
anta att de totalt 10 återbesöken ST1 hinner med på en vecka (4 återbesök, 6 
påtittspatienter), ger upphov till de 7,5 timmars effektiv mottagningstid som anges i 
Tabell 4.7 (10 × 0,75 tim = 7,5 tim). 
 Vad gäller ST2 har denne enligt veckoschemat (Figur 4.1) 12 timmars mottagning 
per vecka. Passen på 2,5 timmar kan dock endast beläggas med antingen tre återbesök 
eller med ett återbesök och ett remissbesök, vilket i båda fallen summeras till 2,25 
timmar. Passet på torsdag eftermiddag på 2 timmar, kan fyllas med antingen ett 
remissbesök eller med två återbesök, vilket i båda fallen summeras till 1,5 timmars 
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effektiv mottagningstid. Dessutom måste vi räkna med den jour läkaren har inplanerat 
en eftermiddag varje vecka, vilket gör att det i genomsnitt kan antas försvinna 
ytterligare 1 timmes effektiv mottagningstid. Sammantaget ägnar därför ST2 9,5 timmar 
per vecka åt remiss- och återbesök. 
 Perioden 1 januari till 30 juni består av 25 veckor. För att få fram det egentliga 
antalet arbetsveckor läkarna jobbar, måste vi räkna bort deras frånvaro under halvåret. 
Denna frånvaro består bland annat av helgdagar i samband med exempelvis påsk och 
första maj, dagar då läkarna inte arbetar. I frånvaron ingår också kompledighet för 
läkarnas jourtjänstgöringar, semesterledigheter, eventuell sjukfrånvaro och olika 
konferenser läkarna deltar i, där exempelvis ST-läkarna varje halvår är borta på en 
veckolång konferens. Enligt uppgifter från schemaansvarig är det sällan alla 5 läkare är 
på plats samtidigt på kliniken en hel arbetsvecka just på grund av olika typer av 
frånvaro. Uppskattningsvis har varje läkare totalt mellan 5 och 7 veckors frånvaro, 
varför vi bestämmer en frånvaro på 6 veckor för samtliga läkare. Att hela veckor tas 
bort är så klart en generalisering eftersom läkarna ofta är borta halva veckor eller 
enstaka dagar någon vecka. 
 Ytterligare något som måste tas i beaktande är att de läkare som arbetar heltid, det 
vill säga S1, ST1 och ST2, ingår bland de läkare på kliniken som enligt ett rullande 
schema bemannar den så kallade vårdavdelningen, en avdelning där svårt sjuka 
patienter ligger inskrivna. Det rullande schemat består i att varje läkare befinner sig på 
vårdavdelningen under två veckors tid innan nästa läkare i turordningen byter av. Under 
perioden 1 jan till 30 jun hinner de tre heltidsarbetande läkarna arbeta åtminstone 2 
veckor var på vårdavdelningen. Därmed måste vi räkna bort ytterligare två veckor för 
dessa läkare. 
 Eftersom vi valt att låta ST1 representera den ST-läkare som varje dag knyts till 
behandlingsmottagningen, samt att vi vet att så länge båda ST-läkarna är på plats knyts 
en av dem dit, inses att ST1 måste tilldelas en betydligt lägre frånvaro i modellen. Vi 
uppskattar därför att antalet veckor, totalt sett, då ingen ST-läkare finns tillgänglig för 
att bemanna behandlingsmottagningen, uppgår till 2 stycken. Därmed anses ST1 arbeta 
23 fulla veckor av de totalt 25 veckorna. Den tid specialistläkarna spenderar på 
behandlingsmottagningen försummas i modellen. 
 Då ST2 får symbolisera den tid de båda ST-läkarna är schemalagda för mottagning 
utanför behandlingsmottagningen, betyder det att ST2 måste ta hänsyn till de båda 
läkarnas sammanlagda frånvaro. Som nämndes ovan finns två veckors frånvaro redan 
medräknat i och med frånvaro från behandlingsmottagningen. Kvarstår gör då 5 veckor 
per läkare, total 10 veckor, plus de 2 veckorna vardera för ST-läkarna på 
vårdavdelningen, totalt 4 veckor, vilket summeras till en total frånvaro på 14 veckor för 
ST1. Sammantaget ger allt detta upphov till de börvärden som anges i Tabell 4.7. 
 Eftersom börvärdena är bestämda utifrån ett flertal uppskattningar, utgör avstånden 
till brytpunkterna i de dubbla straffunktionerna en bra möjlighet att ge uttryck för de 
variationer som kan förekomma. De undre brytpunkterna får beskriva det totala antalet 
mottagningstimmar då det antas att läkarna har 7 veckors frånvaro under halvåret, 
medan den övre brytpunkten får beskriva situationen vid 5 veckors frånvaro (exklusive 
de 2 veckor vissa läkare arbetar på vårdavdelningen). Vikterna innanför dessa 
brytpunkter sätts lågt för att möjliggöra avvikelse inom intervallet. Vad gäller vikterna 
utanför brytpunkterna, sätts de också lågt vad gäller positiv avvikelse för 
specialistläkarna, medan de i fallet ST-läkare sätts högt. Att extra positiv avvikelse vill 
tillåtas för specialistläkarna, beror på att vi då kan studera den extra tid som kan tänkas 
behövas (i form av extrainkallade läkarna). Om modellen skulle generera en lösning 
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med en stor positiv avvikelse vad gäller specialistläkarnas börvärden, skulle det kunna 
tolkas som att behovet av extrainkallad personal är stort. 

4.2.4 Arbetsuppgifterna – tilldelning av parameterv ärden 

Det finns inga exakta uppgifter på hur många remiss- och återbesök som kommer 
behöva bokas in under halvåret. Däremot tror beslutsfattaren att behovet kommer vara 
större, eller åtminstone lika stort, som året innan. Börvärdena ,?∗  för antalet remiss- och 
återbesök första halvåret 2010, sätts därför till 105 % av 2009 års värden, avrundat till 
heltal. Se Tabell 4.8. 

 
Tabell 4.8 Börvärden för arbetsuppgifterna, ,?∗  

Uppgift  Antal 2009 Börvärde  
,?∗  

REB 144 151 
ATB 707 742 

 
 Liksom för läkarna, tjänar avstånden till brytpunkterna för arbetsuppgifterna syftet 
att tillåta avvikelse i viss mån. Exempelvis sätts som undre brytpunkt 2009 års värden 
med lågt straff innanför och betydligt större straff utanför. Detta för att beskriva att 
minst lika många besök, men inte färre, ska göras 2010 som 2009. 

4.2.5 Bågarna – tilldelning av parametervärden 

Under första halvåret 2009 utförde ST-läkarna 48,8 % av alla återbesök och 41,7 % av 
alla remissbesök. Vad gäller remissbesöken anser beslutsfattaren att den gamla 
fördelningen är bra, medan det som tidigare nämnts finns en önskan att ST-läkarna ska 
utföra en större mängd återbesök. I Tabell 4.9 visas vilka börvärden som bestämts på 
bågarna för att tillgodose beslutsfattarens önskningar, med 2010 års värden från Tabell 
4.8 i åtanke. De undre brytpunkterna väljs med 2009 års värden i åtanke. 

 
Tabell 4.9 Börvärden för bågarna, �(>,?)∗  

 S1 S2 S3 ST1 ST2 
REB 64 24   63 
ÅTB 234 90 38 230 150 

 
Exakta värden på vikter och brytpunkter för bågarna, samt övriga parametervärden som 
används för att generera den första lösningen (som presenteras i det kommande 
kapitlet), går att finna i datafilen i Appendix E, där AMPL-koden för pilotstudien 
presenteras. 
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Kapitel 5  

Resultat 
 
 
 
I detta kapitel ges först en sammanfattning av modellutvecklingen med de viktigaste 
resultaten återgivna. Därefter följer resultaten från pilotstudien. 

5.1 Sammanfattning och resultat av modellutveckling en 
Modellutvecklingen tog sin början i och med skapandet av ett testexempel bestående av 
en hypotetisk grupp läkare. Genom att tillskriva detta exempel olika numeriska data 
kunde, i sex på varandra följande steg, en måloptimeringsmodell för taktisk 
bemanningsplanering av läkare skapas. I de två första stegen skapades LP-modeller där 
modellens grundstruktur introducerades med begränsningar för läkare, arbetsuppgifter 
och bågar, detta i form av hårda bivillkor bestående av övre och undre gränser. 
Resultatet från steg 1 (Figur 3.4) visade en mycket koncentrerad lösning där vissa läkare 
bara ägnade sig åt en enda uppgift och resultatet från Steg 2 (Figur 3.6), då också 
bivillkor för bågarna införts, visade en mer naturlig arbetsfördelning. 
 I modellutvecklingens tredje steg introducerades måloptimering. Förändringen 
bestod i ett byte av de hårda bivillkoren för arbetsuppgifterna mot mjuka bivillkor med 
börvärden och avvikelsevariabler inordnade i en enkel straffunktion. Ett av resultaten, i 
Tabell 3.5, visar den typiska egenskapen hos en GP-modell att hellre sprida ut eventuell 
avvikelse än att hålla den koncentrerad. I Steg 3 förklarades vidare fördelen med den 
nya GP-modellen kontra den tidigare LP-formuleringen genom ett exempel där en av 
läkarna togs bort. Det var något som gav problem med tillåtenheten för LP-modellen 
medan GP-modellen utan problem kunde generera en lösning tack vare flexibiliteten i 
de mjuka bivillkoren (resultatet syns i Figur 3.8). Ytterligare något som påpekades i 
Steg 3 är att GP-modellen, genom att strategiskt tilldela några vikter värdet 0, kunde 
anta samma typ av lösningar som den tidigare LP-modellen i Steg 2, något som syns i 
Figur 3.7. Även i Steg 4 gavs en kommentar där det påpekades att ett resultat liknade 
det i Steg 1 av modellutvecklingen kunde åstadkommas. 
 Vid några tillfällen hittades brister i modellformuleringarna som åtgärdades under 
modellutvecklingens gång. Exempelvis uppmärksammades i Steg 4, där GP-modellen 
utvecklats vidare genom att mål införts också för bågarna, att vikter för de olika 
bivillkorstyperna påverkade varandra vilket kunde ge upphov till felaktiga lösningar 
(illustrerat i Tabell 3.7). För att undvika detta infördes en lexikografisk målfunktion 
som kunde hålla vikter separerade på olika övergripande prioritetsnivåer. 
 En annan observerad brist i både Steg 3 och i Steg 4 var att en av testexemplets 
arbetsuppgift, mer specifikt uppgift A9, tilldelades alldeles för lite tid. Lösning på detta 
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var de dubbla straffunktioner som infördes för arbetsuppgifter och bågar i steg 5, något 
som gjorde att en bättre bemanningsfördelning kunde presenteras i Figur 3.16. I det 
femte steget klargjordes också att alternativa lösningar fanns till den aktuella GP-
modellen. Skillnaden mellan lösningarna var dock relativt liten vilket åskådliggjordes i 
Figur 3.16. I och med detta konstaterades det att alternativa lösningar verkade vara 
svåra att undvika helt, något som dock inte tolkades negativt utan sågs som en fördel då 
det kunde ge beslutsfattaren flera likvärdiga lösningar att ta ställning till. 
 Det sjätte och sista steget i modellutvecklingen innebar matematiskt att mål 
formulerades också för läkarna med hjälp av dubbla straffunktioner. Genom att 
experimentera med olika placeringar av målen på de övergripande prioritetsnivåerna 
kunde det konstateras att försiktighet borde iakttas i fråga om vikterna för läkarnas 
arbetstid, eftersom arbetstiden utgör själva resurskällan i modellen. Den sista 
bemanningsfördelningen för den hypotetiska läkargruppen visades i Figur 3.18, där 
modellen utvecklats så pass mycket att den också kunde hantera variationer i läkarnas 
arbetstid på ett bra sätt. 
 Något som är viktigt att påpeka och som inte nämnts tidigare är att många av de 
egenskaper som upptäcktes och studerades vad gäller GP-modellerna i Steg 3 till Steg 5 
förblir sanna även för den slutgiltiga GP-modellen i Steg 6. Exempelvis har även 
modellen i Steg 6 alternativa lösningar och den kan ge resultat liknande de för LP-
modellerna i de första stegen. Att egenskaperna ärvs på detta sätt beror på att de 
förändringar som görs mellan eller inom varje steg, inte förändrar modellens 
grundbeteende, utan hela tiden utökar dem. 

5.2 Resultat av pilotstudien 
I detta avsnitt presenteras resultaten av pilotstudien. Dels utifrån önskemålet att ST-
läkarna ska utföra en större andel återbesök, dels utifrån önskemålet att studera hur en 
extra specialistläkare skulle kunna underlätta arbetet på kliniken.  

5.2.1 Större andel återbesök för ST-läkarna 

Bemanningsfördelningen som genereras då AMPL-koden från Appendix E körs, 
redovisas här nedan, både i form av tabeller med värden för avvikelsevariablerna 
(Tabell 5.1 till Tabell 5.6), och direkt i nätverksbilden i Figur 5.1. Det bör noteras att 
vissa avrundningar har gjorts. I nätverksbilden är läkarnas totala arbetstid i antal timmar 
utmärkt till vänster om respektive läkarnod, antalet remiss- och återbesök varje läkare 
gör är utmärkt på respektive båge, och det totala antalet remiss- och återbesök som 
utförs, finns utmärkt till höger om noderna för respektive arbetsuppgift. 
Målfunktionsvärdet för lösningen är � = 564,4. Till skillnad från modellutvecklingen i 
kapitel 3, då börvärdena generellt var överskattade, har pilotstudiens börvärden valts 
mer ändamålsenliga, vilket gör att en större variation vad gäller positiv och negativ 
avvikelse förekommer. 
 Figur 5.1 ger tillsammans med tabellerna en tydlig bild över ett förslag på 
bemanningsplan för bröstcancerläkarna perioden 1 januari -30 juni 2010, där antalet 
återbesök som utförs är 742 stycken (börvärdet för uppgiften återbesök har uppfyllts) 
och antalet återbesök 144 stycken, samma nivå som året innan. Om vi sedan studerar 
fördelningen av remiss- och återbesök mellan läkarna, ser vi att ST-läkarna utför i 
princip samma antal remissbesöken jämfört med året innan (57 mot tidigare 60) och vad 
gäller återbesöken, att ST-läkarna utför ett betydligt lägre antal än året innan (282 mot 
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Figur 5.1 Bemanningsfördelning för bröstcancerläkarna. 
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Tabell 5.5 Negativ avvikelse �2(>,?)K�  Tabell 5.6 Positiv avvikelse �2(>,?)K�  
 för bågarna för bågarna  

  
 
 
 

 
 Det är med andra ord tydligt att ST-läkarna, utifrån bemanningsplanen i Figur 5.1, 
inte utför en större mängd återbesök jämfört med året innan. Vad gäller ST1, når läkaren 
börvärdet i fråga om antal återbesök, detta eftersom läkarens arbetstid, AYZ�∗ , är uträknat 
direkt utifrån det antal återbesök ST-läkarna uppskattas kunna utföra under halvåret på 

Läkare �2>M� �1>M� �1>M� �2>M� 
S1 0 0 0 0 
S2 0 0 0 0 
S3 0 0 1 0 

ST1 0 0 0 0 
ST2 0 0 19 0 

Uppgift  �2?E� �1?E� �1?E� �2?E� 
REB 0 7 0 0 
ÅTB 0 0 0 0 

 S1 S2 S3 ST1 ST2 
REB 0 0,67   3 
ÅTB 0 0 0 0 18 

 S1 S2 S3 ST1 ST2 
REB 0,33 0   0 
ÅTB 30 30 2 0 0 

 S1 S2 S3 ST1 ST2 
REB 0 0   3,67 
ÅTB 0 0 0 0 80 

 S1 S2 S3 ST1 ST2 
REB 0 0   0 
ÅTB 36 0 0 0 0 
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behandlingsmottagningen. I Tabell 5.3 och 5.5 syns däremot tydligt hur ST2 avviker 
rejält från det önskvärda antalet återbesök. I och med detta får specialistläkarna täcka 
upp det ST-läkarna inte klarar av att bemanna, vilket gör att S1 och S2 får en stor 
positiv avvikelse för bågarna till återbesök, vilket syns i Tabell 5.4 och 5.6. 
 En viktig fråga att ställa är huruvida resultatet har påverkats av de något osäkra 
indata. För att undersöka detta ska vi kontrollera hur pass robust lösningen är genom att 
variera indata och se i vilken utsträckning detta påverkar antalet återbesök som ST-
läkarna ska utföra.  
 För det första, gällande frånvaron, ser vi i Tabell 5.1 hur ST2 utnyttjar spannet till 
den övre brytpunkten, vilket betyder att bemanningsfördelningen i Figur 5.1 är möjlig 
endast då ST-läkarna har 5 veckors frånvaro vardera, något som är fullt rimligt och 
tillåtet i modellen. Det kan dock hända att ST-läkarnas mottagningstid har underskattats 
och för att se hur en ökning av denna tid kan påverka modellen, lägger vi till 1 extra 
timmes mottagningstid per vecka för ST1. En sådan ändring skulle i bästa fall ge 13 
extra timmar under halvåret, motsvarande ungefär 17 återbesök, något som skulle 
förbättra situationen vad gäller andelen återbesök utfört av ST-läkare, men långt ifrån ge 
upphov till de värden beslutsfattaren skulle vilja uppnå. 
 Ytterligare en möjlighet att ha i beaktande är att det uppskattade antalet återbesök 
som behöver göras under perioden, 742 stycken, är alldeles för högt satt. Men, om vi 
istället sätter börvärdet för återbesök till 2009 års värde (707 stycken), fås en fördelning 
där ST-läkarna utför 309 återbesök (43,7 %), en förbättring som dock betalas genom att 
ST-läkarna endast utför 36 remissbesök totalt (25 %).  
 Slutsatsen av dessa små kontroller är att bemanningsplanen i Figur 5.1 verkar visar 
ett rimligt resultat utifrån de data vi har att utgå ifrån. 
 Något som bör uppmärksammas är att lösningen i Figur 5.1 inte använts sig av en 
lexikografisk utan en viktad målfunktion. Studeras Appendix E ses hur parametrarna för 
de övergripande prioritetsnivåerna för läkare och arbetsuppgifter, PL och PA, tilldelats 
värdet 100, medan bågarnas övergripande prioritetsnivå PB fått värdet 1. Därmed kan 
man tro att en lexikografisk ordning uppstår, vilket dock inte är fallet. Sant är att målen 
för läkare och arbetsuppgifter prioriteras högt, men eftersom avvikelsen är stor på 
bågarna och relativt liten för läkare och arbetsuppgifter, kommer de upp i samma 
storleksordning, vilket innebär att avvikelsen för bågarna influerar de två andra 
bivillkorstyperna. Hade en lexikografisk målfunktion använts, exempelvis genom att 
sätta PL = PA = 1000, skulle bemanningsfördelningen bli den som syns i Figur 5.2, med 
ett målfunktionsvärde på z = 1919,16667. 
 Det är tydligt att avvikelse på den översta prioritetsnivån (läkare och 
arbetsuppgifter), har undvikits i större grad (jämför Tabell 5.7 och 5.8 med Tabell 5.1 
och 5.2), dock till priset av en fördelning mellan läkarna som vi inte alls letade efter. 
Exempelvis lägger ST1 all sin tid på remissbesök vilket gör att ST-läkarna bara utför 
230 återbesök. Det inses snabbt att målen för bågarna måste ha större inflytande. Så, 
även om vi på första plats prioriterar läkarnas arbetstid och att det totala antalet remiss- 
och återbesök ska uppfyllas på ett tillfredställande sätt, måste det göras utefter bågarnas 
villkor. Därav valet att använda en viktad målfunktion. 
 Den balans som hittats mellan vikterna för att ge upphov till lösningen i Figur 5.1, 
är resultatet av manuella tester. Eftersom problemet i pilotstudien är förhållandevis litet 
är det lätt att få en överblick över samtliga vikter (60 stycken) och direkt bestämma 
deras värden i förhållande till varandra, på ett helt annat sätt än vad som vore praktiskt i 
ett större problem där inga särskilda analysmetoder används för att hitta lämpliga 
relativa vikter. 
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Figur 5.2 Bemanningsfördelning då läkare och arbetsuppgifter tillhör en 
 övergripande prioritetsnivå. 

 
Tabell 5.7 Avvikelser för läkarna  Tabell 5.8 Avvikelser för arbetsuppgifterna 

 
 

 

5.2.2 Anställning av ytterligare en specialistläkar e 

Det andra önskemålet vi ska undersöka rör huruvida en extra anställd specialistläkare 
skulle kunna påverka situationen. För detta ska vi inte generera en ny lösning utan 
endast studera bemanningsfördelningen från Figur 5.1. 
 För att ge ett svar på denna fundering, ska vi undersöka behovet av extrainkallad 
läkarpersonal. Tabell 5.1 med avvikelserna från läkarnas börvärden, visar hur två av de 
fem läkarna (S3 samt ST2) utnyttjar det spann som finns upp till den övre brytpunkten, 
något som är fullt möjligt eftersom vi satte låga vikter innanför brytpunkterna just för 
att möjliggöra avvikelse där. Den bemanningsplan vi fått visar alltså att de ordinarie 
läkarna själva kan klara av att bemöta behovet under halvåret. Vi måste dock komma 
ihåg att bemanningsplanen studerar perioden i sin helhet, utan att ta hänsyn till det 
faktum att det ofta förekommer perioder av stor samtidig frånvaro bland ordinarie 
läkare, tillfällen då kliniken måste ta hjälp utifrån för att kunna ta emot alla inplanerade 
patienter under perioden i fråga. Vi kan alltså inte utesluta att extraläkare faktiskt 
behövs. 
 För att ytterligare studera behovet av extraläkare, ska vi utföra ett litet 
räkneexempel där vi antar att läkarna har högsta möjliga frånvaro (7 veckor exklusive 
vårdavdelningens 2 veckor). Samtidigt ska vi utgå ifrån att målvärdena 151 remissbesök 
respektive 742 återbesök båda måste uppfyllas, och att arbetsfördelningen ska likna den 
från Figur 5.1. Med de förutsättningarna får vi att 77,5 timmar skulle saknas för att nå 
upp till det satta behovet.  Även om det så klart handlar om en helt hypotetisk siffra, är 

Läkare �2>M� �1>M� �1>M� �2>M� 
S1 0 0 6 0 
S2 0 0 0 0 
S3 0 0 1 0 

ST1 0 0 0 0 
ST2 0 0 0 0 

Uppgift  �2?E� �1?E� �1?E� �2?E� 
REB 0 7 0 0 
ÅTB 0 0 0 0 



62  Kapitel 5. Resultat 

   

det scenario vi målat upp inte helt orealistiskt, eftersom vi har osäkra siffror angående 
exempelvis läkarnas frånvaro. Man kan säga att scenariot täcker in en möjlig 
extremlösning som inte helt går att bortse ifrån. Detta tillsammans med det faktum att 
modellen inte tar med perioder av stor samtidig frånvaro i sin beräkning, gör att siffran 
klart indikerar ett behov av extraläkare under perioden. I detta läge kan man också sluta 
sig till att ytterligare en specialistläkare, som arbetar exempelvis 50 %, skulle kunna 
täcka upp mycket av detta eventuella behov. 
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Kapitel 6  

Diskussion  
 
 
 
Examensarbetet hade flera syften varav det främsta var att utveckla en 
måloptimeringsmodell för taktisk bemanningsplanering av läkare. Detta gjordes med 
hjälp av ett testexempel bestående av en hypotetisk grupp läkare. De sex olika 
utvecklingsstegen som ledde fram till den färdiga modellen sammanfattades i avsnitt 
5.1. Slutsatsen jag vill dra utifrån modellens egenskaper och de resultat som 
presenterades där, är att den utvecklade modellen är mycket flexibel och formbar. Detta 
visar sig på flera sätt: 

 
• Det är flexibiliteten i de mjuka bivillkoren som gör att modellen kan undvika 

problem med tillåtenheten, något som visade sig i Steg 3 av modellutvecklingen. 
 
• Något som gör modellen mycket flexibel är dess möjlighet att, genom att ändra 

indata, exempelvis genom att sätta vissa vikter till 0, kunna byta fokus och 
karaktär, utan att behöva modifiera själva modellformuleringen. Detta visade sig 
i praktiken i flera av modellutvecklingens steg, exempelvis när GP-modellerna 
lätt kunde generera samma typ av lösningar som LP-modellerna. Ytterligare 
exempel som kan nämnas är det faktum att modellens lexikografiska 
målfunktion lätt kan användas för enbart viktad måloptimering och att en dubbel 
straffunktion lätt kan omvandlas till en enkel straffunktion. 

 
• Modellens tendens att ge alternativa lösningar kan bidra till att göra modellen till 

ett flexibelt hjälpmedel vid beslutsfattandet, eftersom det kan förse beslutsfattare 
med flera olika lösningsalternativ. 

 
Självklart finns det också mer svårhanterliga sidor hos modellen som bör tas i 
beaktande. Ett av de största bekymren jag stötte på gäller tilldelningen av värden på den 
stora mängd parametrar som börvärden, vikter och brytpunkter modellen innehar. Som 
nämndes i avsnitt 3.3, där vanliga problem vid måloptimering togs upp, kan det 
dessutom uppstå problem om parametrar väljs olämpligt (exempelvis naiv viktning och 
ojämförbarhet). Eftersom jag inte tidigare arbetat med måloptimering, och för att 
undvika denna typ av problem, var den utförliga undersökning och analys som gjordes 
under modellutvecklingen nödvändig. Att lägga ned arbete och eftertanke bakom 
tilldelningen av parametervärden och dessutom vara uppmärksam på och analysera de 
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resultat man får, är såklart något som gäller oavsett vilken typ av optimering eller 
matematisk modell man arbetar med. 
 Vidare var ett av målen med examensarbetet att testa modellens anpassningsbarhet 
genom att applicera den på ett verkligt problem, taget från Onkologiska kliniken vid 
Linköpings universitetssjukhus. De slutsatser som dragits ovan angående modellens 
flexibilitet, indikerar i sig att modellen har stora anpassningsmöjligheter. Den teorin 
styrktes under pilotstudiens gång då det var uppenbart hur modellens mängder, bivillkor 
och straffunktioner relativt enkelt kunde anpassas till den verkliga läkargruppen. 
Särskilt kom de dubbla straffunktionerna väl till pass när det gällde att modellera de 
något osäkra data från kliniken. 
 Syftet med pilotstudien var också att undersöka huruvida modellen skulle kunna 
hjälpa kliniken i dess schemaläggningsarbete. Här är dock utredningen något begränsad 
på grund av pilotstudiens ringa omfattning. Vi kan dock konstatera att modellresultatet i 
Figur 5.1 ger en överskådlig bild av bröstcancerläkarnas arbetssyssla mottagning, och 
hur ett resonemang kan föras kring arbetsfördelningen under det studerade halvåret. 
Med tanke på att klinikens schemaläggningsarbete i dagsläget till största del utförs 
manuellt, tycker jag att pilotstudien på ett bra sätt visar på möjligheten att använda mer 
automatiska verktyg. 
 En framtida utveckling av modellen i pilotstudien som jag tror skulle komma väl till 
pass, är att dela upp den studerade perioden i mindre tidsperioder, förslagsvis veckovist. 
Exempel på modeller med just denna formulering gavs i litteraturstudien, avsnitt 2.4. 
Motivet till denna förändring är det faktum att arbetsveckorna skiljer sig mycket åt i 
fråga om personaltätheten beroende på de fem läkarnas olika typer av frånvaro. Det 
konstaterades också i pilotstudien att modellen, som den ser ut nu, inte riktigt tar detta i 
beräkning. En veckovis indelning skulle kunna ge en tydligare bild av dessa variationer, 
och på så sätt ge ett bättre underlag för taktiska beslut. Matematiskt är det ingen stor 
förändring det handlar om. Genom att införa ytterligare ett index A, kan variabler och 
parametrar formuleras i stil med: =(>,?),[ = arbetstid som läkare + lägger på arbetsuppgift 
@ i tidsperiod A. Däremot blir såklart arbetet med att samla in relevant data desto svårare 
och mer tidskrävande. 
 En annan naturlig utveckling av modellen vore att inte enbart använda sig utav 
mjuka bivillkor utan att också kombinera dem med hårda bivillkor i de fall där tydliga 
restriktioner finns. Detta har konsekvent undvikits genom arbetets gång för att inte 
utvidga modellen för mycket utan behålla fokus på just måloptimering och studiet av 
mjuka bivillkor. 
 Avslutningsvis vill jag återkoppla till inledningen av denna rapport, där en 
schemaläggning liknades vid ett stort och komplext pussel och där den taktiska 
bemanningsplaneringen liknades vid det förarbete en pusselläggare kan göra genom att 
exempelvis sortera alla kantbitar för sig. I detta sammanhang kan en modell som 
automatiserar planeringsarbetet liknas vid ett verktyg som går ett steg längre och fogar 
ihop de sorterade kantbitarna, och på så sätt konstruerar själva ramen till pusslet. En 
modell som strukturerar planeringen för en schemaläggning kan med andra ord vara till 
god hjälp för att skapa en bas för det fortsatta schemaläggningsarbetet. 
 För att kort sammanfatta det hela anser jag att den utvecklade 
måloptimeringsmodellen har kapacitet att generera bra bemanningsplaner som kan ligga 
som bas för det framtida schemaläggningsarbetet. Detta tack vare modellens stora 
flexibilitet och anpassningsbarhet som observerats både under modellutvecklingen och 
under pilotstudien. 
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Appendix A  

Hela formuleringen av LP -
modellen i Steg 2 
 
 
 
Mängder 
 

7  =  871, … , 78}:, mängden av läkare 
;  =  8;1, … , ;10}:, mängden av arbetsuppgifter  
<  =  8(71, ;1), … , (78, ;10)}:, mängden av bågar, bara tillåtna kombinationer 

 
Parametrar 
 

A>B��  = undre gräns på arbetstid för läkare +, + ∈ 7 
 

A>B?C  = övre gräns på arbetstid för läkare +, + ∈ 7 
 

,?B��  = undre gräns på behov för arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

,?B?C  = övre gräns på behov för arbetsuppgift @, @ ∈ ;  
 

�(>,?)B��  = undre gräns på tid som läkare + lägger på arbetsuppgift @, (+, @) ∈ < 
 

�(>,?)B?C  = övre gräns på tid som läkare + lägger på arbetsuppgift @, (+, @) ∈ < 
 

D?E  = prioritetsvärde för arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

Beslutsvariabel 
 

=(>,?)    =  arbetstid som läkare + ska lägga på arbetsuppgift @,  (+, @) ∈ < 
=(>,?)  ≥  0 

  
Målfunktion 
 

min �  = # # D?E =(>,?)
(>,?)∈F?∈H
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Bivillkor 
 

Övre och undre gränser för läkarnas arbetstid måste vara uppfyllda: 
 

# =(>,?)
(>,?)∈F

≥ A>B��                ∀ + ∈ 7             
 

# =(>,?) ≤ A>B?C
(>,?)∈F

               ∀ + ∈ 7   
 
Övre och undre gränser för arbetsuppgifternas behov måste vara uppfyllda: 
 

# =(>,?)
(>,?)∈F

≥ ,?B��                ∀ @ ∈ ;     
 

# =(>,?) ≤ ,?B?C
(>,?)∈F

               ∀ @ ∈ ;         
 
Övre och undre krav för bågflödet måste vara uppfyllt: 
 

=(>,?) ≥ �(>,?)B��                            ∀ (+, @) ∈ <  
 

=(>,?) ≤ �(>,?)B?C                          ∀ (+, @) ∈ <    
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Appendix B  

AMPL-filer till LP -modellen i 
Steg 2 
 
 
 
# ------------------------- 
# Modellfil: steg2.mod 
# ------------------------- 
 
# Mängder 
# ------------------------------------------------- -------- 
set L;         # Mängden av läkare 
set A ordered;      # Mängden av arbetsuppgifter 
set B within (L cross A);   # Mängden av bågar 
 
# Parametrar 
# ------------------------------------------------- ----------- 
param t_min {L};     # Arbetstid för läkare l, undr e gräns  
param t_max {L};     # Arbetstid för läkare l, övre  gräns 
param u_min {A};     # Behov för arbetsuppgift a, u ndre gräns 
param u_max {A};     # Behov för arbetsuppgift a, ö vre gräns 
param b_min {B};     # Behov för båge (l,a), undre gräns 
param b_max {B};     # Behov för båge (l,a), övre g räns 
param P_u {A};     # Prioritetsnivå för arbetsuppgi ft a 
param p_u {A};     # Prioritetvärde för arbetsuppgi ft a 
 
# Variabler 
# ---------------------------------------- 
var x {B} >= 0;      # Beslutsvariabel  
 
# Målfunktion 
# ------------------------------------------------- ---- 
minimize z: sum{a in A} sum{(l,a) in B} p_u[a]*x[l, a]; 
 
# Bivillkor 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
# Övre och undre gränser för läkarnas arbetstid mås te uppfyllas: 
subject to arbetstidsvillkor_min {l in L}: 
 sum{(l,a) in B} x[l,a] >= t_min[l]; 
subject to arbetstidsvillkor_max {l in L}: 
 sum{(l,a) in B} x[l,a] <= t_max[l]; 
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# Övre och undre gränser för arbetsuppgifternas beh ov måste uppfyllas: 
subject to uppgiftsvillkor_min {a in A}: 
 sum{(l,a) in B} x[l,a] >= u_min[a]; 
subject to uppgiftsvillkor_max {a in A}: 
 sum{(l,a) in B} x[l,a] <= u_max[a]; 
 
# Övre och undre gränser för bågarnas behov måste u ppfyllas: 
subject to bagvillkor_min {(l,a) in B}: 
 x[l,a] >= b_min[l,a]; 
subject to bagvillkor_max {(l,a) in B}: 
 x[l,a] <= b_max[l,a]; 
 
 
 
# ---------------------- 
# Datafil: steg2.dat 
# ---------------------- 
 
# Definition av mängder 
# ------------------------------------------------- ---------------- 
set L := L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8; 
set A := A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10; 
set B :=  (L1,A1)(L1,A4)(L1,A5)(L1,A6)(L1,A7)(L1,A8 )(L1,A9)(L1,A10) 
   (L2,A4)(L2,A5)(L2,A6)(L2,A7)(L2,A8)(L2,A9)(L2,A1 0) 
   (L3,A4)(L3,A5)(L3,A6)(L3,A7)(L3,A8)(L3,A9) 
   (L4,A2)(L4,A4)(L4,A5)(L4,A6)(L4,A7)(L4,A9) 
   (L5,A4)(L5,A5)(L5,A6)(L5,A8)(L5,A10) 
   (L6,A3)(L6,A4)(L6,A7)(L6,A8)(L6,A9) 
   (L7,A4)(L7,A6)(L7,A9)(L7,A10) 
   (L8,A4)(L8,A5)(L8,A7)(L8,A8); 
 
# Definition av parametrar 
# -------------------------- 
param: t_min  t_max := 
 L1    40    40 
 L2     40    40 
 L3     40    40 
 L4     40    40 
 L5     40    40 
 L6     40    40 
 L7     40    40 
 L8     40    40; 
 
param: u_min  u_max  P_u := 
 A1    10   10   1 
 A2    2    4    3 
 A3    6    8    2 
 A4    28   64   3 
 A5    60   100   2 
 A6    52   84   1 
 A7    10   20   1 
 A8    8    12   2 
 A9    44   60   3 
 A10   30   50   3; 
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param:  b_min  b_max := 
 L1,A1   10    10   L1,A4   2    8    L1,A5   14    20 
 L1,A6   0    10   L1,A7   0    8   L1,A8   0    4 
 L1,A9   0    8   L1,A10  0    20   L2,A4   2    8 
 L2,A5   0    16   L2,A6   0    16   L2,A7   0    8  
 L2,A8   0    4   L2,A9   18    20   L2,A10  6    2 0 
 L3,A4   2    8   L3,A5   16    20   L3,A6   0    1 0 
 L3,A7   6    8   L3,A8   0    4   L3,A9   0    8 
 L4,A2   2    4   L4,A4   2    8   L4,A5   0    16 
 L4,A6   12    18   L4,A7   4    8   L4,A9   0    8  
 L5,A4   2    8   L5,A5   0    16   L5,A6   8    16  
 L5,A8   0    4   L5,A10  16    28   L6,A3   6    8  
 L6,A4   14    20   L6,A7   0    8   L6,A8   0    4  
 L6,A9   6    10   L7,A4   2    8   L7,A6   24    3 2 
 L7,A9   0    8   L7,A10  0    20   L8,A4   2    8 
 L8,A5   24    32   L8,A7   0    10   L8,A8   0    10; 
 
 
 
# ---------------------- 
# Runfil: steg2.run 
# ---------------------- 
 
reset; 
option solver cplex; 
option presolve 0; 
option show_stats 1; 
 
model steg2.mod; 
data steg2.dat; 
 
# Parametrarna p_u tilldelas värden utefter vilken prioritetsnivå 
# arbetsuppgift a tillhör:   
for {a in A}{ 
 if P_u[a]=1 then let p_u[a]:= 10; 
 if P_u[a]=2 then let p_u[a]:= 30; 
 if P_u[a]=3 then let p_u[a]:= 40;} 
 
solve; 
 
# Definition av parametrar som underlättar tolkning en av resultaten 
# ------------------------------------------------- ------------------ 
 
# t_sum visar hur många timmar varje läkare arbetar   
param t_sum {L} >= 0;  
for {l in L}{ 
 let t_sum[l]:= sum{(l,a) in B} x[l,a]}; 
 
# u_sum visar hur många timmar som läggs på varje a rbetsuppgift 
param u_sum {A} >= 0;  
for {a in A}{ 
 let u_sum[a]:= sum{(l,a) in B} x[l,a]}; 
 
# Utskrift 
# ------------- 
display x; 
display t_sum; 
display u_sum;
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Appendix C  

Hela formuleringen av GP -
modellen i Steg 6 
 
 
 
Mängder 
 

7  =  871, … , 78}:, mängden av läkare 
;  =  8;1, … , ;10}:, mängden av arbetsuppgifter  
<  =  8(71, ;1), … , (78, ;10)}:, mängden av bågar, bara tillåtna kombinationer 

 
Parametrar 
 

A>∗  =  börvärde på läkare +, + ∈ 7 
 

,?∗   =  börvärde på arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

�(>,?)∗   =  börvärde på båge (+, @), (+, @) ∈ < 
 

+>M   = avstånd mellan börvärde och undre brytpunkt för läkare +, + ∈ 7   
 

,>M  = avstånd mellan börvärde och övre brytpunkt för läkare +, + ∈ 7 
 

+?E   = avstånd mellan börvärde och undre brytpunkt för arbetsuppgift @, @ ∈ ;   
 

,?E  = avstånd mellan börvärde och övre brytpunkt för arbetsuppgift @, @ ∈ ; 
 

+(>,?)K   = avstånd mellan börvärde och undre brytpunkt för båge (+, @), (+, @) ∈ < 
 

,(>,?)K =  avstånd mellan börvärde och övre brytpunkt för båge (+, @), (+, @) ∈ < 
 

47   =  övergripande prioritetsvärde för läkarna 
 

4;  = övergripande prioritetsvärde för arbetsuppgifterna 
 

4<   = övergripande prioritetsvärde för bågarna 
 

%1>M�  = vikt för negativ avvikelse från börvärdet på läkare + innan undre   
  brytpunkten, + ∈ 7 
 

%1>M� = vikt för positiv avvikelse från börvärdet på läkare + innan övre 
 brytpunkten, + ∈ 7  
 

%2>M�  =  vikt för negativ avvikelse från börvärdet på läkare + efter undre 
 brytpunkten, + ∈ 7   
 

%2>M�  =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på läkare + efter övre 
 brytpunkten, + ∈ 7 
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%1?E� =  vikt för negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ innan  undre 
   brytpunkten, @ ∈ ; 
 

%1?E� =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ innan övre 
 brytpunkten, @ ∈ ;  
 

%2?E� = vikt för negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ efter undre 
 brytpunkten, @ ∈ ;   
 

%2?E� = vikt för positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ efter övre 
 brytpunkten, @ ∈ ; 
 

%1(>,?)K�  = vikt för negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @) innan undre  
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
 

%1(>,?)K� =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @) innan övre
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
 

%2(>,?)K� =  vikt för negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @) efter undre
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
 

%2(>,?)K� =  vikt för positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @) efter övre
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
 

Alla parametrar ≥ 0 samt: 
 

%2>M� > %1>M�,    %2>M� > %1>M�  
 

%2?E� > %1?E�,    %2?E� > %1?E�  
 

%2(>,?)K� > %1(>,?)K� ,  %2(>,?)K� > %1(>,?)K�   
 

Variabler 
 

=(>,?)  =  arbetstid som läkare + ska lägga på arbetsuppgift @,  (+, @) ∈ < 
 

�1>M�  =  negativ avvikelse från börvärdet på läkare + innan undre   
 brytpunkten, + ∈ 7 
 

�1>M�  =  positiv avvikelse från börvärdet på läkare + innan övre      
 brytpunkten, + ∈ 7 
 

�2>M�  =  negativ avvikelse från börvärdet på läkare + efter undre     
 brytpunkten, + ∈ 7 
 

�2>M�  =  positiv avvikelse från börvärdet på läkare + efter övre     
 brytpunkten, + ∈ 7 
 

�1?E� =  negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ innan undre   
 brytpunkten, @ ∈ ; 
 

�1?E� =  positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ innan övre      
 brytpunkten, @ ∈ ; 
 

�2?E� =  negativ avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ efter undre     
 brytpunkten, @ ∈ ; 
 

�2?E� =  positiv avvikelse från börvärdet på arbetsuppgift @ efter övre     
 brytpunkten, @ ∈ ; 
 

�1(>,?)K�  =  negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @) innan undre      
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
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�1(>,?)K� =  positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @) innan övre        
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 

�2(>,?)K�  =  negativ avvikelse från börvärdet på båge (+, @) efter undre       
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
 

�2(>,?)K� =  positiv avvikelse från börvärdet på båge (+, @) efter övre       
 brytpunkten, (+, @) ∈ < 
 

Alla variabler ≥ 0 samt: 
 

�1>M� ≤ +>M,   �1>M� ≤ ,>M  
 

�1?E� ≤ +?E, �1?E� ≤ ,?E 
 

�1(>,?)K� ≤ +(>,?)K ,  �1(>,?)K� ≤ ,(>,?)K   
 
Beslutsvariabel 

 

=(>,?)    =  arbetstid som läkare + ska lägga på arbetsuppgift @,  (+, @) ∈ < 
=(>,?)  ≥  0 

  
Målfunktion 
 

min � = # 47(%1>M�
>∈\

�1>M� + %1>M��1>M� + %2>M��2>M� + %2>M��2>M�) + 

 

+ # 4;(%1?E�
?∈H

�1?E� + %1?E��1?E� + %2?E��2?E� + %2?E��2?E�) + 

 

+ # 4<(%1(>,?)K�
(>,?)∈F

�1(>,?)K� + %1(>,?)K� �1(>,?)K� + %2(>,?)K� �2(>,?)K� + %2(>,?)K� �2(>,?)K� ) 

 
Bivillkor 
 
Läkarna ska nå sina börvärden: 
 

# =(>,?) + �1>M� − �1>M� + �2>M� − �2>M� = A>∗
(>,?)∈F

                 ∀ + ∈ 7 
 

Arbetsuppgifterna ska nå sina börvärden: 
 

# =(>,?) + �1?E� − �1?E� + �2?E� − �2?E� = ,?∗
(>,?)∈F

             ∀ @ ∈ ; 

 
Bågarna ska nå sina börvärden: 
 

=(>,?) + �1(>,?)K� − �1(>,?)K� + �2(>,?)K� − �2(>,?)K� = �?∗                  ∀ (l, a) ∈ B   
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Lundén, 2010.  77 

 

Appendix D  

AMPL-filer till GP -modellen i 
Steg 6 
 
 
 
# ------------------------- 
# Modellfil: steg6.mod 
# ------------------------- 
 
# Mängder 
# ------------------------------------------------- --------- 
set L;         # Mängden av läkare 
set A ordered;      # Mängden av arbetsuppgifter 
set B within (L cross A);   # Mängden av bågar 
 
# Referensparametrar (Utgående från LP-formuleringe n i steg2.mod) 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
param t_min {L};     # Arbetstid för läkare l, undr e gräns  
param t_max {L};     # Arbetstid för läkare l, övre  gräns 
param u_min {A};     # Behov för arbetsuppgift a, u ndre gräns 
param u_max {A};     # Behov för arbetsuppgift a, ö vre gräns 
param b_min {B};     # Behov för båge (l,a), undre gräns 
param b_max {B};     # Behov för båge (l,a), övre g räns 
 
# Läkare 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
param t_goal {L};     # Börvärde för läkare l 
param t_gl {L};      # Avstånd till undre brytpunkt en 
param t_gu {L};      # Avstånd till övre brytpunkte n 
param vtn1 {L} >=0;     # Vikt för neg avvikelse in nan brytp. 
param vtp1 {L} >=0;     # Vikt för pos avvikelse in nan brytp. 
param vtn2 {l in L} > vtn1[l]; # Vikt för neg avvik else efter brp. 
param vtp2 {l in L} > vtp1[l]; # Vikt för pos avvik else efter brp. 
var dtn1 {l in L} >= 0, <= t_gl[l]; # Neg avvikelse variabel innan brp. 
var dtp1 {l in L} >= 0, <= t_gu[l]; # Pos avvikelse variabel innan brp. 
var dtn2 {L} >= 0;     # Neg avvikelsevariabel efte r brytpunkten 
var dtp2 {L} >= 0;    # Pos avvikelsevariabel efter  brytpunkten 
param P_t {L};     # Prioritetsnivå för läkare l 
param PL;      # Prioritetsvärde (övergripande) för  läkarna 
 
# Arbetsuppgifter 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
param u_goal {A};     # Börvärde för arbetsuppgift a 
param u_gl {A};      # Avstånd till undre brytpunkt en 
param u_gu {A};      # Avstånd till övre brytpunkte n 
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param vun1 {A} >=0;     # Vikt för neg avvikelse in nan brytp. 
param vup1 {A} >=0;     # Vikt för pos avvikelse in nan brytp. 
param vun2 {a in A} > vun1[a]; # Vikt för neg avvik else efter brp. 
param vup2 {a in A} > vup1[a];  # Vikt för pos avvi kelse efter brp. 
var dun1 {a in A} >= 0, <= u_gl[a]; # Neg avvikelse variabel innan brp. 
var dup1 {a in A} >= 0, <= u_gu[a]; # Pos avvikelse variabel innan brp. 
var dun2 {a in A} >= 0;    # Neg avvikelsevariabel efter brytp. 
var dup2 {a in A} >= 0;    # Pos avvikelsevariabel efter brytp. 
param P_u {A};      # Prioritetsnivå för arbetsuppg ift a 
param PA;   # Prioritetsvärde (övergripande) för ar betsuppgifterna 
 
# Bågarna 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
param b_goal {B};     # Börvärde för båge b 
param b_gl {B};      # Avstånd till undre brytpunkt en 
param b_gu {B};      # Avstånd till övre brytpunkte n 
param vbn1 {B} >=0;     # Vikt för neg avvikelse in nan brytp. 
param vbp1 {B} >=0;     # Vikt för pos avvikelse in nan brytp. 
param vbn2 {(l,a) in B} > vbn1[l,a]; # Vikt för neg  avv. efter brp. 
param vbp2 {(l,a) in B} > vbp1[l,a]; # Vikt för pos  avv. efter brp. 
var dbn1 {(l,a) in B} >= 0, <= b_gl[l,a]; # Neg avv .var. innan brytp.  
var dbp1 {(l,a) in B} >= 0, <= b_gu[l,a]; # Pos avv .var. innan brytp. 
var dbn2 {B} >= 0;     # Neg avvikelsevariabel efte r brytp. 
var dbp2 {B} >= 0;     # Pos avvikelsevariabel efte r brytp. 
param P_b {B};      # Prioritetsnivå för båge (l,a)  
param PB;      # Prioritetsvärde (övergripande) för  bågarna 
 
# Beslutsvariabel 
# ------------------------ 
var x {B} >= 0;  
 
# Målfunktion 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
minimize z:   
 sum{l in L} PL*(vtn1[l]*dtn1[l]+vtp1[l]*dtp1[l]+ 
       vtn2[l]*dtn2[l]+vtp2[l]*dtp2[l])+ 
 sum{a in A} PA*(vun1[a]*dun1[a]+vup1[a]*dup1[a]+ 
         vun2[a]*dun2[a]+vup2[a]*dup2[a])+ 
 sum{(l,a) in B} PB* (vbn1[l,a]*dbn1[l,a]+vbp1[l,a] *dbp1[l,a]+ 
       vbn2[l,a]*dbn2[l,a]+vbp2[l,a]*dbp2[l,a]); 
 
# Bivillkor 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
# Läkarnas arbetstid ska nå sina börvärden: 
subject to arbetstidsvillkor {l in L}: 
 sum{(l,a) in B} x[l,a]+dtn1[l]-dtp1[l]+ 
  dtn2[l]-dtp2[l]=t_goal[l]; 
 
# Arbetsuppgifterna ska nå sina respektive börvärde n: 
subject to uppgiftsvillkor {a in A}: 
 sum{(l,a) in B} x[l,a]+dun1[a]-dup1[a]+ 
  dun2[a]-dup2[a]=u_goal[a]; 
 
# Bågarna ska nå sina respektive börvärden: 
subject to bagvillkor {(l,a) in B}: 
 x[l,a]+dbn1[l,a]-dbp1[l,a]+dbn2[l,a]-dbp2[l,a]=b_g oal[l,a]; 
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# ------------------------- 
# Datafil: steg6.mod 
# ------------------------- 
 
# Definition av mängder 
# ------------------------------------------------- ----------------- 
set L := L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8; 
set A := A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10; 
set B :=  (L1,A1)(L1,A4)(L1,A5)(L1,A6)(L1,A7)(L1,A8 )(L1,A9)(L1,A10) 
      (L2,A4)(L2,A5)(L2,A6)(L2,A7)(L2,A8)(L2,A9)(L2 ,A10) 
      (L3,A4)(L3,A5)(L3,A6)(L3,A7)(L3,A8)(L3,A9) 
      (L4,A2)(L4,A4)(L4,A5)(L4,A6)(L4,A7)(L4,A9) 
      (L5,A4)(L5,A5)(L5,A6)(L5,A8)(L5,A10) 
      (L6,A3)(L6,A4)(L6,A7)(L6,A8)(L6,A9) 
      (L7,A4)(L7,A6)(L7,A9)(L7,A10) 
      (L8,A4)(L8,A5)(L8,A7)(L8,A8); 
 
# Definition av parametrar 
# -------------------------- 
param: t_min  t_max  P_t := 
 L1   40    40     1 
 L2   40    40     2 
 L3   40    40     1 
 L4   40    40     2 
 L5   40    40     1 
 L6   40    40     2 
 L7   40    40     1 
 L8   40    40     2; 
 
param: u_min  u_max  P_u := 
 A1   10    10   1 
 A2   2    4    3 
 A3   6    8    2 
 A4   28    64   3 
 A5   60    100   2 
 A6   52    84   1 
 A7   10    20   1 
 A8   8    12   2 
 A9   44    60   3 
 A10  30    50   3; 
 
param:  b_min  b_max  P_b := 
 L1,A1   10   10   1  L1,A4   2   8    3    L1,A5   14   20  2 
 L1,A6   0   10   4  L1,A7   0   8    4    L1,A8   0   4   4 
 L1,A9   0   8    4  L1,A10  0   20   4    L2,A4   2   8   3 
 L2,A5   0   16   4  L2,A6   0   16   4    L2,A7   0   8   4 
 L2,A8   0   4    4  L2,A9   18  20   1    L2,A10  6   20  3 
 L3,A4   2   8    3  L3,A5   16  20   2    L3,A6   0   10  4 
 L3,A7   6   8    1  L3,A8   0   4    4    L3,A9   0   8   4 
 L4,A2   2   4    3  L4,A4   2   8    3    L4,A5   0   16  4 
 L4,A6   12   18   1  L4,A7   4   8    1    L4,A9   0   8   4 
 L5,A4   2   8    3  L5,A5   0   16   4    L5,A6   8   16  2 
 L5,A8   0   4    4  L5,A10  16  28   2    L6,A3   6   8   1 
 L6,A4   14   20   2  L6,A7   0   8    4    L6,A8   0   4   4 
 L6,A9   6   10   2  L7,A4   2   8    3    L7,A6   24   32  2 
 L7,A9   0   8    4  L7,A10  0   20   3    L8,A4   2   8   3 
 L8,A5   24   32   2  L8,A7   0   10   3    L8,A8   0   10  3; 
 
 
 



80                                                       Appendix D. AMPL-filer till GP-modellen i Steg 6  

   

# ------------------------- 
# Runfil: steg6.mod 
# ------------------------- 
 
reset; 
option solver cplex; 
option presolve 0; 
option show_stats 1; 
 
model steg6.mod; 
data steg6.dat; 
 
# Läkare 
# ------------------------------------------------- ---------------- 
let PL:= 100:  
 
for {l in L}{ 
 # Börvärdena tilldelas sina värden 
  let t_goal[l]:= t_max[l]; 
 # Avstånden till brytpunkterna definieras 
  let t_gl[l]:=2; 
  let t_gu[l]:=2; 
 # Vikterna tilldelas sina värden utifrån vilken pr ioritetsnivå 
  # läkare l tillhör 
  if P_t[l]=1 then { 
   let vtn1[l]:= 2; 
   let vtp1[l]:= 2; 
   let vtn2[l]:= 4; 
   let vtp2[l]:= 4;} 
  if P_t[l]=2 then { 
   let vtn1[l]:= 1; 
   let vtp1[l]:= 1; 
   let vtn2[l]:= 4; 
   let vtp2[l]:= 4;}} 
 
# Arbetsuppgifter 
# ------------------------------------------------- ----------------- 
let PA:= 100; 
 
for {a in A}{ 
 # Börvärdena tilldelas sina värden 
  if 0.85*u_max[a] < u_min[a] then 
   let u_goal[a]:= u_max[a]; 
  else 
   let u_goal[a]:= 0.85*u_max[a]; 
 # Avstånden till brytpunkterna definieras 
  let u_gl[a]:= u_goal[a]-u_min[a]; 
  let u_gu[a]:= u_max[a]-u_goal[a]; 
 # Vikterna tilldelas sina värden utifrån vilken pr ioritetsnivå 
  # arbetsuppgift a tillhör 
  if P_u[a]=1 then { 
   let vun1[a]:= 4; 
   let vup1[a]:= 4; 
   let vun2[a]:= 6; 
   let vup2[a]:= 6;} 
  if P_u[a]=2 then { 
   let vun1[a]:= 3; 
   let vup1[a]:= 3; 
   let vun2[a]:= 5; 
   let vup2[a]:= 5;} 
  if P_u[a]=3 then { 
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   let vun1[a]:= 1; 
   let vup1[a]:= 1; 
   let vun2[a]:= 3; 
   let vup2[a]:= 3;}} 
 
# Bågar 
# ------------------------------------------------- ----------------- 
let PB:= 1; 
 
for {(l,a) in B}{ 
 # Börvärdena tilldelas sina värden 
  if l='L1' and a='A1' then let b_goal[l,a]:= u_goa l[a]; 
  if l='L4' and a='A2' then let b_goal[l,a]:= u_goa l[a]; 
  if l='L6' and a='A3' then let b_goal[l,a]:= u_goa l[a]; 
  else  
  let b_goal[l,a]:= b_min[l,a]+0.70*(b_max[l,a]-b_m in[l,a]); 
 # Avstånden till brytpunkterna definieras 
  let b_gl[l,a]:= b_goal[l,a]-b_min[l,a]; 
  let b_gu[l,a]:= b_max[l,a]-b_goal[l,a]; 
 # Vikterna tilldelas sina värden utifrån vilken pr ioritetsnivå 
  # båge (l,a) tillhör 
  if P_b[l,a]=1 then { 
   let vbn1[l,a]:= 2; 
   let vbp1[l,a]:= 2; 
   let vbn2[l,a]:= 3; 
   let vbp2[l,a]:= 3;} 
  if P_b[l,a]=2 then { 
   let vbn1[l,a]:= 1; 
   let vbp1[l,a]:= 1; 
   let vbn2[l,a]:= 2; 
   let vbp2[l,a]:= 2;} 
  if P_b[l,a]=3 then { 
   let vbn1[l,a]:= 0.7; 
   let vbp1[l,a]:= 0.7; 
   let vbn2[l,a]:= 1.7; 
   let vbp2[l,a]:= 1.7;} 
  if P_b[l,a]=4 then { 
   let vbn1[l,a]:= 0.2; 
   let vbp1[l,a]:= 0.2; 
   let vbn2[l,a]:= 1.2; 
   let vbp2[l,a]:= 1.2;}} 
# ------------------------------------------------- ----------------- 
 
solve; 
 
# Definition av parametrar som underlättar tolkning en av resultaten 
# ------------------------------------------------- ------------------ 
 
param t_sum {L} >= 0; 
param u_sum {A} >= 0; 
 
for {l in L}{ 
 let t_sum[l]:=sum{(l,a) in B} x[l,a]}; 
for {a in A}{ 
 let u_sum[a]:= sum{(l,a) in B} x[l,a];}
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Appendix E  

AMPL-filer till pilotstudien  
 
 
 
# ------------------------------ 
# Modellfil: mottagning.mod 
# ------------------------------ 
 
# Mängder 
# ------------------------------------------------- ------- 
set L ordered;      # Mängden läkare 
set A ordered;      # Mängden arbetsuppgifter 
set B within (L cross A);   # Mängden bågar 
#-------------------------------------------------- ------ 
 
# Läkare 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
param t_goal {L};     # Börvärde för läkare l 
param t_gl {L};      # Avstånd till undre brytpunkt en 
param t_gu {L};      # Avstånd till övre brytpunkte n 
param vtn1 {L} >=0;     # Vikt för neg avvikelse in nan brytp. 
param vtp1 {L} >=0;     # Vikt för pos avvikelse in nan brytp. 
param vtn2 {l in L} > vtn1[l]; # Vikt för neg avvik else efter brp. 
param vtp2 {l in L} > vtp1[l]; # Vikt för pos avvik else efter brp. 
var dtn1 {l in L} >= 0, <= t_gl[l]; # Neg avvikelse variabel innan brp. 
var dtp1 {l in L} >= 0, <= t_gu[l]; # Pos avvikelse variabel innan brp. 
var dtn2 {L} >= 0;    # Neg avvikelsevariabel efter  brytpunkten 
var dtp2 {L} >= 0;   # Pos avvikelsevariabel efter brytpunkten 
param PL;      # Prioritetsvärde (övergripande) för  läkarna 
 
# Arbetsuppgifter 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
param u_goal {A};    # Börvärde för arbetsuppgift a  
param u_gl {A};     # Avstånd till undre brytpunkte n 
param u_gu {A};     # Avstånd till övre brytpunkten  
param vun1 {A} >=0;    # Vikt för neg avvikelse inn an brytp. 
param vup1 {A} >=0;    # Vikt för pos avvikelse inn an brytp. 
param vun2 {a in A} > vun1[a]; # Vikt för neg avvik else efter brp. 
param vup2 {a in A} > vup1[a];  # Vikt för pos avvi kelse efter brp. 
var dun1 {a in A} >= 0, <= u_gl[a]; # Neg avvikelse variabel innan brp. 
var dup1 {a in A} >= 0, <= u_gu[a]; # Pos avvikelse variabel innan brp. 
var dun2 {a in A} >= 0;   # Neg avvikelsevariabel e fter brytp. 
var dup2 {a in A} >= 0;   # Pos avvikelsevariabel e fter brytp. 
param PA;   # Prioritetsvärde (övergripande) för ar betsuppgifterna 
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# Bågarna 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
param b_goal {B};     # Börvärde för båge b 
param b_gl {B};      # Avstånd till undre brytpunkt en 
param b_gu {B};      # Avstånd till övre brytpunkte n 
param vbn1 {B} >=0;     # Vikt för neg avvikelse in nan brytp. 
param vbp1 {B} >=0;     # Vikt för pos avvikelse in nan brytp. 
param vbn2 {(l,a) in B} > vbn1[l,a]; # Vikt för neg  avv. efter brp. 
param vbp2 {(l,a) in B} > vbp1[l,a]; # Vikt för pos  avv. efter brp. 
var dbn1 {(l,a) in B} >= 0, <= b_gl[l,a]; # Neg avv .var. innan brytp.  
var dbp1 {(l,a) in B} >= 0, <= b_gu[l,a]; # Pos avv .var. innan brytp. 
var dbn2 {B} >= 0;     # Neg avvikelsevariabel efte r brytp. 
var dbp2 {B} >= 0;     # Pos avvikelsevariabel efte r brytp. 
param t {B} >= 0;     # Tidsåtgång 
param PB;      # Prioritetsvärde (övergripande) för  bågarna 
 
# Beslutsvariabel 
# ------------------------------------------------- ------ 
var x {(l,a) in B} >= 0;  # Beslutsvariabel 
 
# Målfunktion 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
minimize z:   
 sum{l in L} PL*(vtn1[l]*dtn1[l]+vtp1[l]*dtp1[l]+ 
       vtn2[l]*dtn2[l]+vtp2[l]*dtp2[l])+ 
 sum{a in A} PA*(vun1[a]*dun1[a]+vup1[a]*dup1[a]+ 
         vun2[a]*dun2[a]+vup2[a]*dup2[a])+ 
 sum{(l,a) in B} PB*(vbn1[l,a]*dbn1[l,a]+vbp1[l,a]* dbp1[l,a]+ 
      vbn2[l,a]*dbn2[l,a]+vbp2[l,a]*dbp2[l,a]); 
 
 
# Bivillkor 
# ------------------------------------------------- ------------------- 
# Läkarnas arbetstid ska nå sina börvärden: 
subject to arbetstidsvillkor {l in L}: 
 sum{(l,a) in B} t[l,a]*x[l,a]+dtn1[l]-dtp1[l]+ 
  dtn2[l]-dtp2[l]=t_goal[l]; 
 
# Arbetsuppgifterna ska nå sina respektive börvärde n: 
subject to uppgiftsvillkor {a in A}: 
 sum{(l,a) in B} x[l,a]+dun1[a]-dup1[a]+ 
  dun2[a]-dup2[a]=u_goal[a]; 
 
# Bågarna ska nå sina respektive börvärden: 
subject to bagvillkor {(l,a) in B}: 
 x[l,a]+dbn1[l,a]-dbp1[l,a]+dbn2[l,a]-dbp2[l,a]=b_g oal[l,a]; 
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# ------------------------------ 
# Datafil: mottagning.dat 
# ------------------------------ 
 
# Definition av mängder 
#--------------------------------- 
set L := S1 S2 S3 ST1 ST2; 
set A := REB ATB; 
set B :=  (S1,REB) (S1,ATB) 
      (S2,REB) (S2,ATB) 
     (S3,ATB) 
     (ST1,ATB) 
     (ST2,REB) (ST2,ATB); 
 
# Definition av parametrar 
#-------------------------------------------------- ----------- 
param:  t_goal   t_gl t_gu vtn2 vtn1 vtp1 vtp2:= 
 S1    246.5 14.5 14.5  1  0.1  0.1  0.2 
 S2    95  5  5   1  0.1  0.1  0.2 
 S3    19  1  1   1  0.1  0.1  0.2 
 ST1   172.5 7.5  7.5   1  0.1  0.1  1 
 ST2   104.5 19  19   1  0.1  0.1  1; 
 
param:  u_goal   u_gl u_gu vun2 vun1 vup1 vup2 := 
 REB   151      7  7   1  0.1  0.5  1  
 ATB   742      35 35   1  0.1  0.5  1; 
 
param:   b_goal  b_gl b_gu vbn2 vbn1 vbp1 vbp2 t :=  
 S1,REB   64   4  20   3  0.1  0.1  1  1.5 
 S1,ATB   234   12 30   3  0.1  0.1  1  0.5 
 S2,REB   24   1  15   3  0.1  0.1  1  1.5 
 S2,ATB   90   5  30   3  0.1  0.1  1  0.5 
 S3,ATB   38   1  20   3  0.1  0.1  1  0.5 
 ST1,ATB   230   10 10   3  0.1  0.1  1  0.75 
 ST2,REB   63   3  15   3  0.1  0.1  1  1.5 
 ST2,ATB   150   18 20   3  0.1  0.1  1  0.75; 
 
# ------------------------------ 
# Runfil: mottagning.run 
# ------------------------------ 
 
reset; 
option solver cplex; 
option presolve 0; 
option show_stats 1; 
 
model mottagning.mod; 
data mottagning.dat; 
 
let PL:= 100; 
let PA:= 100; 
let PB:= 1; 
 
solve; 
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