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SAMMANFATTNING 

Thorax-Kärlkliniken på Universitetsjukhuset i Linköping har i jämförelse med liknande 

operationskliniker längre väntetid för behandling än riksgenomsnittet. Detta problem med långa 

väntetider, överbeläggning samt ett allt större intresse för Lean har varit incitament till att 

genomföra en djupare studie av Thorax-Kärlklinikens patientflöde. Logistik som ämnesområde 

har på senare år fått större uppmärksamhet inom sjukvården och tanken är att ett systematiskt 

logistiskt tänkande kan bidra till att förbättra välkända problem inom sjukvården såsom 

tillgänglighet, kvalitet samt effektivitet. Denna studie fokuserar på hur ett jämnt och stabilt 

patientflöde ska kunna skapas, där författarna har valt att utgå från teorier angående hur 

variationer påverkar verksamheten och hur variationer kan hanteras. Förseningar och 

väntetider inom sjukvården orsakas inte på grund av för lite resurser, utan framför allt för att 

resurserna används på fel sätt och inte anpassas till de variationer som finns. Ofta är det 

processerna inom sjukvården som ger upphov till variationer som inte hanteras eller 

uppmärksammas, vilket leder till ett ojämnt patientflöde. En målsättning för sjukvården är att ha 

en hög och balanserad användning av resurser utan toppar och dalar, vilket är viktigt för 

effektiviteten men även för att få en bättre arbetsmiljö med jämnare arbetsbelastning. Inom 

industrin är variationen på produktionsunderlaget mycket låg till skillnad från sjukvården, där 

patienters hälsotillstånd kan variera mycket. Utmaningen är att designa och styra system med 

acceptabla nivåer av flexibilitet för att klara av den naturliga variationen som inte finns i samma 

utsträckning inom tillverkningsindustrin. Inom vården är uppfattningen om hur stor osäkerhet 

det finns i miljön ofta överdriven vilket försvårar effektivt utnyttjande av resurser och även 

orsakar förseningar. Även om varje enskilt patientfall har sina karaktärsdrag som kräver 

behandling utifrån dess förutsättningar är det viktigt att notera att patientfallen som population 

eller grupp kommer att vara normalfördelade, vilket medför att det går att planera eller 

prognostisera utifrån hela patientgruppen. 

Att på ett grundläggande sätt förstå patientflödet och verksamheten är viktigt för att kunna 

identifiera och beskriva problem för att sedan åtgärda dem. Av denna anledning genomfördes 

tre olika empiriinsamlingar där interndata från datasystem samlades in, semistrukturerade 

intervjuer hölls samt en tidsstudie på operationssalar genomfördes. Interndatamaterialet 

användes för att beräkna nyttjandegrad, genomloppstid och leveranssäkerhet, vilket gav en 

djupare insikt hur verksamheten fungerar och presterar. Intervjuerna syftade till att undersöka 

informationsflödet samt olika yrkeskategoriers informationsbehov och tidsstudien användes till 

att se hur mycket aktiviteterna på operationssalen varierar i tid. Tidsstudien möjliggjorde också 

för identifiering av onödig väntetid på operationssal.  



 
  

Studien syftade till att ta fram åtgärdsförslag för att få ett jämnare och stabilare flöde av 

thoraxpatienter. Det stora problemet som försvårar flödet är alla de variationer Thorax-

Kärlkliniken upplever, på grund av detta har studien fokuserat på hur variationer kan hanteras 

och elimineras. Lösningen på problemet har identifierats till att utarbeta en rimlig och pålitlig 

planering av daglig verksamhet, vilket har resulterat i följande åtgärdsförslag: 

 Beräkna genomloppstider på vårdavdelningen Thiva 

 Prognostisera akuta patientfall 

 Fastställa operationstider 

 Hantera variationer på operationssal 

 Standardisera möten 

 Fatta beslut tidigare 

Den förutbestämda operationsplanen ändras ofta på Thorax-Kärlkliniken och beslut tenderar att 

ta i sista stund. Detta leder till dålig framförhållning gällande patientförflyttningar och 

operationsstarter, vilket medför kontinuerlig problemlösning och mycket kommunikation både 

inom och mellan de olika avdelningarna. Planeringens pålitlighet skulle kunna ökas om beslut 

fattades tidigare istället för att skjutas upp till ett senare tillfälle. Detta skulle leda till tydligare 

kommunikation samt att personalen skulle ha något att arbeta mot och inte arbeta enligt en plan 

som byggs upp under dagen. Detta skulle betyda ett minskat behov av att hela tiden vara flexibel. 

Osäkerheten i verksamheten skulle också kunna reduceras genom att ta fram en plan som på ett 

bättre sätt tar hänsyn till nuläget. Det skulle öka rimligheten i planeringen och verksamheten 

skulle inte behöva stå ut med en lika hög grad av variationer och ändringar av den dagliga 

planeringen. Det är viktigt att de möten som hålls har ett syfte och att de utnyttjas till 

beslutstagande och diskussioner om den dagliga planeringen. Genom att så tidigt som möjligt 

fatta ett beslut och sedan kommunicera ut information till berörda personer skulle förbättra 

framförhållningen. Ökad framförhållning skulle betyda att behovet av flexibilitet minskar samt 

att pålitligheten ökar då osäkerheten reduceras.   

 

  



 
  

ABSTRACT 

Thorax-Kärlkliniken at Linköping University Hospital, in comparison to similar surgery clinics, 

has a longer waiting list than the national average. This problem together with high levels of bed 

utilization and a growing interest in Lean production have been incentives to conduct a deeper 

study of the patient flow. The area of logistics has received an increased attention in health care 

systems and the idea is that logistical concepts can help to improve well-known problems in 

health care such as access, quality and efficiency.  

This study has its focus in the creation of a smooth and stable patient flow based on theories in 

managing variation in capacity and demand. In health care, delays and waiting times are 

commonly not caused by lack of resources but the mismatch between capacity and demand. 

Poor understanding of variation in capacity and demand and inappropriate responses to the 

queues are giving rise to an uneven patient flow. The objective should be to have high and 

balanced resource utilization, which is important for the efficiency, and a better working 

environment with a more even workload. Unlike health care, traditional manufacturing has a 

very low product variety. The challenge is to design healthcare systems that are able to deal with 

the variation in demand and the uncertainty in the environment. In health care, the perception 

of the level of uncertainty is often exaggerated. This makes it more difficult to optimize the 

resource utilization and causes delays. Although, every patient has their own characteristics it is 

noteworthy that the patients as a population will show normal distribution, indicating that it is 

possible to plan and forecast the total population.   

A basic understanding of the operations and the patient flow is important to be able to identify 

and describe problems and difficulties. For this reason, the three different data gathering 

methods where the internal data from IT-system which were collected, semi structured 

interviews were conducted and a time study were performed. The data material was used for 

calculating utilization, cycle time and service level. The interviews aimed to analyze the 

information flow together with different professions need for information and the time study 

was used for examine variations in the operating theatre. The time study also enabled the 

identification of unnecessary waiting time.   

The study aimed to generate suggestions to create a smooth and stable flow of thorax patients. 

The great concern that aggravates the patient flow is the variations that the organization 

perceives in the daily work. For this reason, the study has focused on how variations can be 

managed and eliminated. The solution for this problem is to make a reasonable and reliable plan, 

which has resulted in the following suggestions of action: 

 



 
  

 Estimate cycle time at the intensive care unit Thiva 

 Forecast arrivals of emergency patients 

 Schedule and specify time for the operating theatre 

 Manage variation in the operating theatres 

 Standardize meeting procedures 

 Earlier decision making 

The plan for the daily work is often changed and decision making is often postponed until the 

last moment, resulting in poor forward planning concerning patient transfers and surgery 

onsets. This causes continuous problem solving and a lot of communication both within and 

between the different care units at Thorax-Kärlkliniken. The reliability in the daily plan could 

increase if decisions were made earlier resulting in more straight communication and a reduced 

need of flexibility. The uncertainty in the environment could be reduced by creating a plan which 

is better adapted to the current situation. If the daily plan was better adapted, variations and 

changes of the daily plan would be reduced. It is important that the meetings have a purpose and 

are used for decision making and discussions about the daily plan. Earlier decision making and 

communicating the information to people the decision concerns would improve the forward 

planning. Improved forward planning would result in a decreased need of flexibility together 

with reduced uncertainty for the nursing staff.  

 

  



 
  

LÄSANVISNINGAR 

Nedan beskrivs rapportens kapitel och dess innehåll kort för att läsaren snabbt ska få en 

överblick av rapportens innehåll. Dessutom ges rekommendationer för vilket kapitel som är av 

intresse för olika läsare.  

KAPITEL 1: INLEDNING 

Presenterar en kort bakgrund till studien som leder in till arbetets syfte och avgränsningar som 

har gjorts för examensarbetet. Rekommenderas för de flesta läsare eftersom kapitlet ger en 

inblick i vad rapporten handlar om.  

KAPITEL 2: VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Beskriver Thorax-Kärlklinikens verksamhet och organisation i stora drag utifrån perspektivet 

patientens väg genom kliniken. De läsare som saknar kunskap om Thorax-Kärlkliniken eller inte 

har någon tidigare erfarenhet av vård rekommenderas att läsa detta kapitel.  

KAPITEL 3: REFERENSRAM 

Kapitlet tar upp de teoretiska grunderna som analysen senare vilar på. Referensramen 

behandlar områdena variation, Lean, koordination samt mått och mätmetoder. Detta är för den 

akademiskt intresserade läsaren som exempelvis studenter.  

KAPITEL 4: UPPGIFTSPRECISERING  

I detta kapitel preciseras och avgränsas studiens syfte ytterligare och frågeställningar som 

kommer besvaras senare i arbetet tas fram. De flesta läsare rekommenderas att läsa detta 

kapitel för att få en djupare förståelse för vad som studeras.  

KAPITEL 5: METOD 

Metodkapitlet förklarar studiens tillvägagångssätt och hur arbetet med att uppnå syftet gått 

tillväga. Detta kapitel är av intresse för läsaren som vill utföra en liknande undersökning, veta 

mer om metodval eller själv vill bedöma genomförandet av studien. 

KAPITEL 6: EMPIRI 

I empirin presenteras resultatet från datamaterial, intervjuer och undersökningar som gjorts på 

Thorax-Kärlkliniken. Läsaren som vill få en djupare förståelse för planeringsarbete på Thorax-

Kärlkliniken eller är intresserad av att se empirimaterialet i sin helhet bör läsa detta kapitel. 

 

 



 
  

KAPITEL 7: ANALYS 

Kapitlet innehåller den analys som gjorts utifrån den insamlade empirin och den teoretiska 

referensramen. Intressant för läsaren som vill skapa sig en djupare förståelse för de kommande 

åtgärdsförslagen och slutsatsen. 

KAPITEL 8: ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Presenterar de åtgärdsförslag som svarar mot utmaningar hos Thorax-Kärlkliniken och syftar 

till att skapa ett jämnare och stabilare patientflöde. Kapitlet vänder sig till läsaren som vill ta del 

av de rekommendationer författarna ger uppdragsgivaren.  

KAPITEL 9: SLUTSATS 

Slutsatsen knyter ihop arbetet då kapitlet redogör för studiens resultat och presenterar 

kortfattat analysen och åtgärdsförslagen.  Rekommenderas för de flesta läsare då kapitlet 

summerar viktiga punkter och vad arbetet utmynnat till.  

KAPITEL 10: REFLEKTIONER 

Rapportens avslutande kapitel tar upp författarnas reflektioner gällande förslag till vidare 

studier samt studiens allmängiltighet. Dessutom diskuterar författarna de lärdomar som de 

kommer ta med sig efter studiens slutförande.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel kommer bakgrunden till studien att presenteras och denna 

bakgrund leder fram till studiens syfte. När syftet presenterats följer en 

diskussion runt de avgränsningar som gjorts .   
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1.1 BAKGRUND  

Sjukvården står idag inför ett flertal utmaningar med en åldrande befolkning, snabbare 

medicinsk utveckling med mer komplicerade behandlingar samt ständiga krav att vara mer 

kostnadseffektiv och uppfylla vårdgarantin (Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsrapport 2009, 

2009). Jämfört med andra OECD-länder är antal patientbesök per läkare i Sverige mycket lågt, 

trots fler läkare och sjuksköterskor per invånare (Socialstyrelsen, Tillståndet och utvecklingen 

inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2012, 2012).  

Logistik som ämnesområde har på senare år fått större uppmärksamhet inom sjukvården och 

ses som ett betydande förändrings- och förbättringskoncept (Arvidsson, 2007; Jonsson & 

Larsson, 2008). Tanken är att ett systematiskt logistiskt tänkande kan bidra till att förbättra 

välkända problem inom sjukvårdens såsom tillgänglighet, kvalitet samt effektivitet (Arvidsson, 

2007).  

”Att förstå hur processer och system i vården fungerar är första steget för att kunna förbättra den 

och därmed göra det bättre för patienterna.” (Arvidsson, 2007) 

Produktionsfilosofin Lean som handlar om att undvika alla former av slöseri utgår från ett 

logistiskt synsätt (Arvidsson, 2007). Lean har blivit ett alltmer omtalat koncept inom 

sjukvården, både i Sverige och internationellt (Lean healthcare - räddningen för sjukvården?, 

2010). I Östergötland har Hjärt- och Medicincentrum på Linköpings Universitetssjukhus tagit ett 

initiativ mot att införa Lean som filosofi och metod (Hjärt- och Medicincentrum i Östergötland 

Verksamhetsplan 2012, 2012). Thorax-Kärlkliniken i Linköping är en del av Hjärt- och 

Medicincentrum och idag har kliniken, i jämförelse med liknande operationskliniker, längre 

väntetid för behandling än riksgenomsnittet (Jeppson, 2011).  

Förseningar och väntetider inom sjukvården orsakas inte på grund av för lite resurser, utan 

framför allt för att resurserna används på fel sätt och inte anpassas till de variationer som finns 

(Silvester et al, 2004; Eriksson et al, 2011). Processer inom sjukvården skapar variationer som 

inte hanteras eller uppmärksammas, vilket leder till ett ojämnt patientflöde (Walley, Silvester & 

Steyn, 2006). Onödiga variationer kan skapa en stressig arbetssituation och anställda inom vård 

och omsorg uppvisar en högre andel stress jämfört med många andra yrkesgrupper 

(Arbetsmiljöverket, 2010).  

Problem med för långa väntetider, överbeläggning samt ett allt större intresse för Lean har varit 

incitament till att genomföra en djupare studie av Thorax-Kärlklinikens patientflöde. 

Uppdragsgivare till denna rapport är Hans Granfeldt, verksamhetschef på Thorax-Kärlkliniken 

vid Linköpings Universitetssjukhus och rapporten är ett examensarbete som avslutar studierna 

på Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi.  
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1.2 SYFTE 

Studiens syfte är att med bibehållen eller förbättrad patientsäkerhet komma fram  

till åtgärdsförslag som skapar möjlighet för ett jämnt och stabilt flöde av thoraxpatienter  

på Thorax-Kärlkliniken. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR  

Thorax-Kärlkliniken genomför kirurgiska ingrepp i thorax samt kärlkirurgi. Denna studie 

kommer endast beröra flödet av thoraxpatienter eftersom kärlpatienter i stor utsträckning 

behandlas på avdelningar och enheter som inte tillhör Thorax-Kärlkliniken. Det finns dock 

situationer då kärlpatienter och thoraxpatienter delar samma resurser och av den orsaken 

kommer kärlpatienters inflytande gällande thoraxpatienter att tas i beaktande.  

Denna studie behandlar endast Thorax-Kärlklinikens patientflöde, vilket innebär att en 

systemgräns läggs då patienten noteras på väntelistan eller ankommer akut till operation.  Det 

studerade systemet slutar då patienten lämnar Thorax-Kärlklinikens lokaler. Detta innebär att 

bara en del av hela vårdkedjan kommer att studeras, eftersom hela vårdkedjan omfattar då 

patient för första gången söker sjukvård för sitt problem till dess att sista uppföljande kontakten 

skett. På grund av detta minskas möjligheten att ge rekommendationer för hur väntelistan kan 

minskas. Då bara en av flera inblandade aktörer innefattas i studien kommer mycket indata 

gällande patienten alltså inte att kunna påverkas.  

Det logistiska perspektivet gör att vårdaspekten som exempelvis behandlingsmetoder och val av 

ingrepp lämnas utanför arbetet. Utrustning och materialflöde på Thorax-Kärlkliniken kommer 

inte heller att beröras utan studien fokuserar helt på patientflödet. Inga kostnader kommer 

heller att beräknas för åtgärdsförslagen, dock kommer åtgärdsförslagens effekt att diskuteras.  

Studien har endast genomförts under dagtid måndag till fredag och berör därför enbart den 

planerade verksamheten och inte det arbete som utförs under kvällar, nätter och helger. Denna 

avgränsning gör att studien missar den del av akutverksamheten som sker på jourtid och 

konsekvenser av detta. 
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2 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Inledningsvis kommer läsaren att introduceras för Thorax-Kärlklinikens 

verksamhet och dess organisation samt få grundläggande information om 

verksamheten. Kapitlet avslutas med en fördjupning i patientens väg 

genom kliniken samt de processer och funktioner som stödjer det dagliga 

arbetet. Där ingen specifik källa anges är det författarnas egna 

observationer under en praktikperiod som ligger till grund för 

verksamhetsbeskrivningen.  

  



 

  
6 

 

  

 

2.1 ALLMÄNT OM THORAX- KÄRLKLINIKEN 

Thorax1-Kärlkliniken på Linköpings Universitetssjukhus utför operationer på hjärtan, lungor och 

kärl men har även kärlmottagning. Kliniken strävar efter att ge omvårdnadskvalitet i världsklass 

med hög patientsäkerhet, en god tillgänglighet för patienter, remittenter och studenter samt hög 

tillfredsställelse bland dessa målgrupper (Thorax-Kärlkliniken US Linköping, Verksamhetsplan 

2011). Detta är visionen enligt Verksamhetsplanen (2011):  

”Vi ska bedriva bästa möjliga sjukvård, omvårdnad och utbildning – genom kompetens, empati och 

fruktbar forskning i ett gott arbetsklimat.” 

Upptagningsområdet för thoraxpatienter består av Östergötlands-, Kalmars- och Jönköpings län 

medan upptagningsområdet för kärlpatienter är Östergötlands län. Det beräknade behovet för 

2011 var 800 hjärtoperationer samt 250 allmänna thoraxoperationer som skulle utföras av 

kliniken. Det beräknade behovet av kärlkirurgi bedömdes till totalt 1050 fördelat på ven- och 

artäringrepp utförda med både endovaskulära2 ingrepp och öppna operationer. Inom kärl utförs 

mottagningar och vissa ingrepp även i Norrköping. (Thorax-Kärlkliniken US Linköping, 

Verksamhetsplan 2011) 

Thorax-Kärlkliniken strävar efter att vara kostnadseffektiv med kostnadsmedvetna medarbetare 

och en ekonomi i balans. Gällande klinikens processer är målet att de ska vara effektiva, säkra 

och evidensbaserade (Thorax-Kärlkliniken US Linköping, Verksamhetsplan 2011). På Thorax-

Kärlkliniken bedrivs även undervisning och forskning. Detta innebär bland annat att personal 

handleder studenter i vissa moment men studenterna iakttar viss personals arbete samt har en 

del egna arbetsuppgifter. 

Landstinget i Östergötland har tagit ett initiativ mot att införa Lean som filosofi och metod 

(Hjärt- och Medicincentrum i Östergötland Verksamhetsplan 2012). Detta har inletts med 

utbildning av personal på utbildningsdagar men det är upp till den respektive verksamheten hur 

de vill arbeta med metoderna. Landstinget i Östergötland har tagit fram ett Leanhus som finns i 

Bilaga 1.   

2.1.1 THORAX-KÄRLKLINIKENS ORGANISATION  

Ett organisationsschema för Thorax-Kärlkliniken visas nedan i Figur 1. Högst upp i strukturen 

finns Landstingsdirektören i Östergötland som är ansvarig för landstingets produktionsenheter 

och produktionscentrum inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, stöd- och service samt 

två skolor. Organisationen är decentraliserad, vilket innebär att respektive enhet och centrum 

                                                             
1 Thorax betyder bröstkorg och en thoraxklinik gör ingrepp på hjärtan och lungor  
2 Endovaskulära ingrepp görs via en pulsåder i ljumsken 
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har ett stort eget ansvar. Inom området hälso- och sjukvård finns produktionsenheten Hjärt- och 

Medicincentrum i Östergötland, HMC (LiÖ, Organisation och ledning, 2011). Thorax-Kärlkliniken 

är en av totalt 13 verksamheter som tillsammans bildar HMC (LiÖ, Hjärt- och Medicincentrum, 

2011).  

 

Figur 1: Organisationsschema över Thorax-Kärlkliniken 

Hans Granfeldt är verksamhetschef på Thorax-Kärlkliniken som har tre sektioner, thorax-, 

kärlkirurgi och thoraxanestesi3. Organisatoriskt innefattar dessa sektioner fem enheter: Thorax- 

Kärloperation, Thoraxanestesi, intensivvårdsavdelningen Thiva samt Avdelning 6 till vilken 

lättintensiven och uppvakningsavdelningen Thuva hör. Thorax-Kärlkliniken hyr platser med 

tillhörande personal på Avdelning 78 till kärlverksamheten (LiÖ, Thorax-Kärlkliniken, 2012). På 

Thorax- Kärlkliniken arbetar 233 personer inom olika yrkeskategorier. Vårdenhetscheferna 

ansvarar över sköterskor och övrig personal som är anställd på respektive avdelning. 

Anestesiläkarnas chef är biträdande klinikchefen, kärlkirurgchefen har ansvar över 

kärlkirurgerna och thoraxkirurgerna hör till verksamhetschefens arbetsområden. Det är också 

verksamhetschefen som har det yttersta personalansvaret.  Vårdenhetscheferna tillsammans 

                                                             
3 Anestesi är ett medicinskt begrepp och som hänvisar till narkos av patienter, det vill säga kontrollerad 
medvetslöshet inducerad av narkotisk drog.   
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med biträdande klinikchef, kirurgchefen och verksamhetschefen bildar Thorax- Kärlklinikens 

ledningsgrupp (Granfeldt, 2012).  

SELDINGERENHETEN 

Seldingerenheten tillhör inte Thorax- Kärlkliniken utan Kardiologiska4 kliniken, som är en del av 

HMC, men presenteras ändå upp i denna studie eftersom anestesisköterskor och anestesiläkare 

från Thorax- Kärlkliniken är närvarande under ett flertal ingrepp varje vecka (Sundberg, 2012). 

Seldingerenheten består av sex laboratorier där kateterburna 5  ingrepp, bland annat 

endovaskulära kärlingrepp, inom ett flertal områden utförs med personal från olika 

verksamheter (LiÖ, Seldingerenheter, 2011). Det är framför allt på labbsal 2, 3 och 6 som 

ingrepp på kärlpatienter görs men omfattningen varierar mellan ett och tio ingrepp per vecka 

beroende på kategori. Anestesipersonal är även involverad i ingrepp på labbsal 1 och 5 men i 

mindre omfattning (Sundberg, 2012).  

2.1.2 KORTFATTAD BESKRIVNING ÖVER PROCESSER PÅ THORAX- KÄRLKLINIKEN 

Thorax-Kärlkliniken består av operationssalar och efterföljande vårdavdelningar som illustreras 

i Figur 2. Där anges de processteg som sker på Thorax-Kärlkliniken med en mörkare färg och de 

steg Thorax-Kärlklinikens patienter går som tillhör någon annan klinik visas med en ljusare färg.  

 

 

Thorax- Kärlkliniken har fyra operationssalar där en, Gul sal, är avsedd för enbart 

kärloperationer och de andra tre; Grön, Röd och Blå sal har den utrustning som krävs vid hjärt- 

och lungoperationer. Under en operation medverkar vanligtvis två kirurger, en anestesiläkare, 

två anestesisköterskor, två operationssköterskor. På hjärtoperationer medverkar även en 

perfusionist6 som sköter hjärt-lungmaskinen. Planerade operationer utförs mellan klockan halv 

                                                             
4 Kardiologi betyder hjärtmedicin 
5 Kateter är ett rörformat instrument som förs in i kroppen och kan användas för att tömma vätska, 
injicera läkemedel eller införa andra medicinska instrument  
6 Perfusionist är en yrkesroll, den personen sköter hjärt-lungmaskinen  

Ingrepp 2011 

 280 Lungor 
 808 Hjärtan 
 700 Vener  
 500 Artärer  

4 salar 
18 an.läk 
13 thoraxkir 
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27 op. ssk 
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Figur 2: Processerna som patienter på Thorax-Kärlkliniken passerar 
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åtta på morgonen och klockan fem på eftermiddagen. Utanför operationssalarna finns en 

anestesisamordnare och en operationssamordnare vars arbetsuppgifter är att stödja, koordinera 

och se till bemanningen av sköterskor på operationer samt kommunicera med andra enheter.  

På intensivvårdsavdelningen Thiva vårdas patienter som behöver mer resurser och 

medicinering. Måndag till fredag finns platser för åtta patienter men under helgen planeras 

beläggningen att vara lägre. Thiva bemannas dygnet runt och där arbetar intensivvårdsutbildade 

sjuksköterskor och undersköterskor. Under dagtid ansvarar två läkare över patienterna på 

Thiva. Samordnaren på Thiva håller sig bland annat uppdaterad om operationerna och läget på 

Thuva, då det ofta krävs att en patient skickas vidare från Thiva till Thuva för att kunna ta emot 

eftermiddagens opererade patienter.  

Thuva är en lättintensiv dit patienter förs efter de lämnat Thiva eller efter operation beroende 

på typ av ingrepp. Det finns fem platser på Thuva och denna del av kliniken hör organisatoriskt 

till Avdelning 6. Personalstyrkan för Thuva och Avdelning 6 består av sjuksköterskor och 

undersköterskor. Utöver detta finns det dagtid en läkare på Thuva och en på Avdelning 6. 

Patienter förs från Thuva till Avdelning 6 när deras tillstånd tillåter. Där stannar de tills de 

bedöms vara tillräckligt friska för hemfärd eller transport till sitt hemortssjukhus. Thuva och 

Avdelning 6 har en gemensam samordnarroll.  

RONDARBETE 

Under dagen genomför läkarna flera ronder på de olika avdelningarna. Läkaren som är ansvarig 

för Avdelning 6 försöker börja med rondarbetet klockan halv nio och det är viktigt att börja 

ronda på vårdavdelningen först för att frigöra platser för patienter som senare kommer till 

avdelningen från Thuva eller Thiva. Ronden på Avdelning 6 tar cirka en timme men tiden kan 

variera. På Thiva och Thuva börjar rondarbetet något senare men brukar vara klart till klockan 

tio, då det vanligtvis är möjligt att börja flytta patienter vidare från Thiva och Thuva.  

Efter morgonmötet går läkarna på en röntgenrond som börjar klockan åtta för att se 

röntgenbilder på patienter som har eller ska opereras. Före röntgenronden kan läkarna ta en 

hastig rond för att se om något akut måste göras som kan förändra dagens planering. På 

eftermiddagen träffas läkarna som har arbetat på Thiva och Thuva för att uppdatera nattjouren 

om alla patienters hälsotillstånd.  

2.2 THORAXPATIENTENS VÄG GENOM THORAX- KÄRLKLINIKEN 

Alla thoraxpatienter har ett likartat och mer standardiserat flöde genom kliniken, medan flödet 

för kärlpatienter uppvisar en större grad av variation. I denna del kommer därför bara 
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patientflödet för thoraxpatienter att behandlas och flödet för kärlpatienter kommer att 

behandlas i avsnitt 2.3. Thoraxpatienters väg genom Thorax- Kärlkliniken illustreras i Figur 3.   

 

Figur 3: Karta över thoraxpatientflödet 

Thorax- Kärlklinikens patienter delas upp i tre olika kategorier: elektiva7, halvakuta samt akuta 

patienter. De elektiva patienterna är de som är uppskriva på väntelistan för att få operation 

inom två till tre månader, patienter som klassas som halvakuta patientfall är patienter som bör 

opereras inom en till två veckor. Elektiva och halvakuta patienter går samma väg genom Thorax- 

Kärlkliniken, med start vid att de får en operationstid. Akuta patientfall går däremot direkt till 

operation med en viss förvarning eftersom utredning redan har gjorts av andra läkare. Nedan 

följer en mer detaljerad beskrivning av de processer som patienten genomgår före, under och 

efter operation. 

2.2.1 FÖRE OPERATION 

Patientens första kontakt med Thorax- Kärlkliniken är då den blir uppsatta på väntelistan för 

operation. Patienter sätts upp på väntelistan efter att läkare på olika ronder har diskuterat varje 

patientfall och bedömt hur patienterna ska vidarebehandlas. Efter en rond får 

operationskoordinatorn en lista där det går att utläsa det bestämda ingreppet samt inom vilken 

tidsperiod patienten bör behandlas. Operationskoordinatorn sätter därefter upp patienterna på 

väntelistan och det är väntelistan som är utgångspunkt vid operationsplaneringen. Elektiva 

patienter blir kallade ungefär två veckor innan operation. Under förmiddagen dagen innan 

operation kommer patienten in till Avdelning 6. Figur 4 visar de moment som varje patient 

genomgår innan den kan opereras.  

                                                             
7 Elektiv betyder i förväg utvald och syftar till planerade ingrepp.  

Operation Thiva Thuva Avdelning 6 

Akuta 
patienter Halvakuta 

patienter 

Elektiva 
patienter 

Avdelning 6 
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Figur 4: Förberedelsemoment inför operation på Avdelning 6 

För hjärt- och lungoperationer gäller att patienten anmäler sig vid receptionen och blir därefter 

tilldelad en sängplats på Avdelning 6. En sjuksköterska tar hand om inskrivningen och 

undersöker patientens hälsotillstånd samt tar blodprover. I samband med inskrivningen 

genomgår också alla patienter en lungröntgen. Hjärtpatienter får också information från en 

sjukgymnast. Under eftermiddagen och kvällen får patienten träffa både kirurg och narkosläkare 

som går igenom den stundande operationen. På kvällen innan operation duschas och rakas 

patienten och patienten måste också fasta fram till operationen. På operationsdagens morgon 

premedicineras8 patienten någon timme innan operation och därefter rullas patienten från 

avdelningen till överförflyttningsytan utanför operationsavdelningen, där anestesisköterskorna 

möter upp.  

2.2.2 PÅ OPERATIONSSALEN 

När anestesisköterskorna tar emot patienten från avdelningssköterskorna förflyttar de 

patienten från sängen till operationsbordet. Anestesisköterskorna genomför också en kontroll 

över patientens allmäntillstånd innan patienten rullas in till operationssalen. Figur 5 visar i 

vilken ordning de olika momenten utförs under en operation. 

På operationssalen sätter anestesisköterskorna ven- och artärnålar och efter det kan 

anestesiläkaren söva patienten. Detta kan också göras i ett förberedelserum som angränsar till 

operationssalarna. Problemet är att detta rum måste passeras för att nå anestesins 

läkemedelsförråd, vilket gör att det ibland blir mycket rörelse runt patienten. När patienten är 

                                                             
8 Innebär behandling med lugnande medel inför operation. 
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Figur 5: Nedbrytning av moment i samband med operation 
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sövd sätter anestesisköterskorna kateter och anestesiläkaren sätter en CVK9 som används för att 

injicera läkemedel under operationen. Patienten tvättas sedan av operationssjuksköterskorna 

och kläs samtidigt in för operationen. Samtidigt som patienten tvättas söker 

operationssamordnaren på kirurgen. När patienten är sövd, tvättad och inklädd kan kirurgens 

arbete börja. Lungpatienter tar oftast längre tid att förbereda inför operation. Under 

hjärtoperationer används hjärt- och lungmaskinen den tid under operationen då patientens 

hjärta måste vara stillastående. När operationen är klar lämnar kirurgen operationssalen och 

anestesipersonalen väcker patienten om denne inte transporteras till Thiva i sovande tillstånd, 

vilket är vanligast efter hjärtoperation.  

2.2.3 EFTER OPERATION 

Beroende på ingrepp ser den postoperativa vården för patienterna något olika ut, men den 

påverkas också starkt av patientens tillstånd. Den postoperativa vården har en mer kontinuerlig 

karaktär till skillnad från de preoperativa förberedelserna som är mer sekventiella.  

Efter operationen rullas patienten ut på operationsbordet till överförflyttningsytan och flyttas 

tillbaka till sängen. Patienter som är sövda och kräver respirator rullas till Thiva, medan 

patienter som väcks på operationssalen hamnar på Thuva. Det är främst hjärtpatienter som 

kommer till Thiva efter utförd operation. De flesta patienter stannar på Thiva ett dygn innan de 

kan förflyttas vidare till Thuva. På Thuva finns det inga respiratorer vilket innebär att patienten 

måste vara extuberad10 innan de kan komma till Thuva. Det som skiljer kärl- och lungpatienter 

från hjärtpatienter är att de oftast kan gå direkt till Thuva. Från Thuva går patienten tillbaka till 

Avdelning 6. På avdelningen stannar patienten tills dess att hälsotillståndet tillåter att de kan 

åka hem eller förflyttas till hemortssjukhuset.   

Som synes går inte alla patienter genom varje steg i vårdkedjan. Om patientens hälsotillstånd 

tillåter kan patienter gå snabbare genom kliniken eller hoppa över något steg och dessa 

patienter benämns idag som ”fast track”- patienter.  

2.2.4 ASSISTERANDE AKTIVITETER RUNT OPERATIONSSALEN 

Innan operation förbereds läkemedel av anestesisköterskor och utrustningen på salen 

kontrolleras och anpassas. Sterila operationsinstrument packas upp och iordningställs av 

operationssjuksköterskorna. Detta kallas för uppdukning och utförs av två 

operationssjuksköterskor, där den ena är sterilklädd och den andra assisterar. Uppdukningen 

brukar vanligtvis utföras i uppdukningsrum i anknytning till operationssalarna och ibland på 

                                                             
9 CVK är en förkortning av central venkateter som vanligtvis läggs i halsen och används till att injicera 
läkemedel 
10 Extubera betyder att ta bort andningshjälp 
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operationssalen. De övertäckta uppdukade borden rullas sedan in på operationssalen när 

patienten är sövd.  Uppdukningen kan även utföras inne på sal.  

Efter att patienten lämnat operationssalen kommer städpersonal och städar golv, tar hand om 

tvätt och sopor samt spritar av bord och andra ytor. Anestesisköterskorna spritar av och 

nollställer utrustning som använts. Det finns två olika typer av städning, en mellanstädning som 

utförs dagtid mellan operationer och en slutstädning som är mer noggrann och utförs efter 

dagens sista operation. Diskning av operationsinstrumenten utförs av undersköterskorna.  

2.3 KÄRLPATIENTENS VÄG GENOM THORAX-KÄRLKLINIKEN 

Studien fokuserar på flödet av thoraxpatienter men eftersom det flödet till stor del delar samma 

resurser som kärlpatienter är det relevant att även förklara mer om kärlpatientens väg vilket är 

illustrerat i Figur 6. Där är de processteg som sker på Thorax-Kärlkliniken inom en streckad 

linje. Som tidigare nämnts är inte kärlpatienters flöde genom Thorax- Kärlkliniken lika 

standardiserat som för hjärt- och lungpatienter. Kärlingrepp sker både på Gul operationssal och 

på labbsalar på Seldingerenheten. Ingrepp som utförs av kärlpersonal på patienter som tillhör 

någon annan klinik är utanför den streckade linjen. På Seldingerenheten assisterar 

anestesipersonal vissa ingrepp som utförs av andra kliniker, dessa är inte med på flödeskartan. 

Akutfall som kommer in till kärloperation kan vara aortadissektioner, det vill säga bristningar på 

stora kroppspulsådern.   
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Figur 6: Kärlpatientens väg genom Thorax-Kärlkliniken 
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Patienter som ska operera varicer11 tas emot och skrivs in på Thuva där två sängar reserveras 

varje måndag för dessa patienter. Vanligtvis är det samma sköterska som skriver in 

åderbråckspatienter. Sådana operationer sker på Gul sal, är mindre komplicerade och tar 

vanligtvis mellan en till två timmar. Efter operationen vaknar patienten upp på Thuva där de 

stannar några timmar innan de går hem.  

De flesta av kärlpatienterna skrivs in på Avdelning 78, den avdelningen hör till kardiologen men 

tio platser hyrs för kärlpatienter. Då studien är avgränsad till att endast beröra Thorax- 

Kärlklinikens resurser och lokaler, kommer inskrivningsprocessen samt vårdförloppet på 

Avdelning 78 inte att studeras.  

2.4 PLANERING AV OPERATIONER 

Operationsplaneringen sker på tre nivåer och tidsperspektiv som illustreras i Figur 7 där thorax 

och kärl delvis separerats på grund av att respektive planeringsförfarande ser olika ut. 

Långsiktig planering är den behovsuppskattning som görs över det kommande året eller åren. 

Kortsiktig planering handlar om att fylla operationstiderna med patienter och daglig planering 

handlar om att hantera och koordinera dagliga utmaningar gällande operationsplaneringen. Den 

långsiktiga planeringen av thorax- respektive kärlverksamheten görs självständigt. På den 

kortsiktiga planeringsnivån sker en viss samordning då bland annat operationskoordinatorerna 

för thorax och kärl har ett möte varje vecka där kärloperationerna för den nästkommande 

veckan presenteras. På den dagliga planeringsnivån delar thoraxverksamheten och 

kärlverksamheten i stor utsträckning på samma resurser vilket innebär att den planeringen 

uppfattas som gemensam.  

 

Figur 7: Illustration över olika planeringsnivåer 

2.4.1 LÅNGSIKTIG PLANERING 

Den långsiktiga planeringen av operationsplaneringen för thoraxoperationer görs av Thorax- 

Kärlklinikens verksamhetschef tillsammans med Regionala Medicinska Programgruppen inom 

                                                             
11 Varicer betyder åderbråck, utvidgade förlängda vener 

Daglig planering 

Kortsiktig planering,  
thorax 

Långsiktig planering,  
thorax 
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kärl 

Långsiktig planering,  
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hjärtsjukvård, där representanter från olika specialistområden och representanter från de olika 

länen ingår. Gruppen träffas några gånger per termin och diskuterar volymer såsom 

operationsvolymer och tillgängliga resurser för högspecialiserad vård. Produktionsplaner som 

baseras på uppskattat behov från olika län sätts upp för en treårsperiod och planen för 2012 

beslutades i slutet av 2011. Avtalen mellan Thorax- Kärlkliniken och de inblandade 

sjukvårdsregionerna ser olika ut vilket påverkar den ersättning Thorax- Kärlkliniken får om 

utfallet skiljer sig från prognosen. (Granfeldt, 2012) 

När beslut fattats om det uppskattade årsbehovet är det upp till verksamhetschefen att lägga en 

plan på veckobasis över det kommande året där hänsyn bland annat tas till semesterperioder 

(Granfeldt, 2012). Under en vecka är det planerat att 18 hjärtoperationer och sex 

lungoperationer ska utföras. Under en vanlig vecka planeras det från måndag till torsdag tre 

hjärtoperationer på förmiddagen och en hjärtoperation samt en lungoperation på 

eftermiddagen. Fredagar planeras för färre operationer, totalt tre stycken (Lindell, 2012).  

Kärlkirurgchefen har det övergripande ansvaret för att göra en prognos och behovsuppskattning 

av kärlingrepp för det kommande året. I och med att kärlverksamheten tar emot patienter från 

enbart ett län, Östergötlands, är det därmed färre personer inblandade i arbetet med att 

uppskatta årsbehovet av kärlingrepp. Antalet ingrepp som ska utfördas under en viss vecka 

planeras mer löpande. Vissa kategorier av kärlingrepp görs enbart specifika dagar på specifika 

salar på Seldingerenheten och vissa ingrepp kan även göras i Norrköping. Detta måste tas 

hänsyn till i planeringen förutom personalresurser. (Länne, 2012) 

Trender under senare år har visat att de endovaskulära ingreppen tydligt har ökat medan de 

öppna ingreppen har minskat. Detta innebär att behovet av operationstider på Seldingerenheter 

troligtvis kommer öka och behovet av operationstider på en vanlig operationssal som Gul sal 

kommer minska. Att öka tillgänglig tid för kärlingrepp på Seldingerenheten ser kärlkirurgchefen 

som svårt i och med att det är flera enheter som delar på labbsalarna (Länne, 2012).  

2.4.2 KORTSIKTIG PLANERING 

När operationskoordinatorerna på thoraxdelen ska planera operationsschemat görs först en 

grovplanering för nästkommande månad. I grovplaneringen planeras ungefär hälften av alla 

operationstider in med elektiva thoraxpatienter, vilka kontaktas ungefär två veckor innan den 

planerade operationen. Operationsschemat fylls sedan kontinuerligt med thoraxpatientfall som 

utvärderas på olika ronder av kirurger och andra läkare som gör patientutredningen. På 

onsdagar presenteras ett preliminärt operationsschema för thoraxdelens nästkommande vecka 

där nästan alla tider är fyllda med en patient (Lindell, 2012). Den slutliga versionen av 

operationsprogrammet har den programansvarige läkaren varit med och tagit fram. Vanligtvis 
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planeras det in någon lucka i slutet av veckan som fylls på eftersom med strykningar eller akuta 

fall. Operationsprogrammet för en vecka visas i Bilaga 2. 

Ibland måste en thoraxpatient strykas från operationsschemat och vanligtvis på grund av att de 

är förkylda eller att de inte har hunnit undersöka sin tandhälsa vilket sker innan den planerade 

operationsdagen. Det händer också att strykningar sker på den planerade operationsdagen på 

grund av att Thiva och Thuva är fullbelagda så patienten inte kan få rätt vård efter operationen. 

Akuta operationer kan också leda till att en patient måste strykas från operationsschemat. Om 

detta händer försöker operationskoordinatorn se till patienten får en tid så fort som möjligt. Då 

kan operationsplaneringen komma att justeras så att patientfall som är mindre akuta får flytta 

till en senare tid. (Lindell, 2012) 

Operationsplaneringen är enklare att göra när väntelistan är tillräckligt lång eftersom det då 

finns en större valmöjlighet. Baserat på den tillgängliga informationen försöker 

operationskoordinatorerna blanda patientfall som uppfattas som mer komplicerade operationer 

med operationer som troligtvis blir mindre komplicerade.  (Lindell, 2012) 

Operationskoordinatorn för kärlverksamheten lägger operationsplanen för de ingrepp som ska 

göras på Gul sal. De andra ingreppen som utförs på labbsalar på Seldingerenheten ansvarar 

personal på röntgenavdelningen för att planera. Kärlsidan har tillgång till Gul sal ett visst antal 

timmar per dag, fem timmar måndag och sex timmar tisdag till fredag. Det är utefter dessa 

timmar som kärloperationskoordinatorn lägger en preliminär operationsplanering. Exempelvis 

under en torsdag finns möjlighet att utföra två operationer där varje beräknas ta tre timmar 

eller tre operationer med beräknad operationstid på två timmar var. Den övervägande delen av 

alla ingrepp som görs på kärlpatienter är så pass akuta att de helst bör utföras inom en vecka. På 

kärldelen reserveras inte vissa tider på operationsprogrammet för elektiva patienter utan de 

planeras in löpande. (Blomqvist, 2012) 

På ett möte på tisdagar diskuteras den preliminära operationsplaneringen igenom och fastställs 

för nästkommande vecka, där närvarar kärlkirurgerna och operationskoordinatorerna från både 

thorax och kärl. Efter att operationsplaneringen fastställts kontaktar operationskoordinatorn för 

kärlingrepp nästa veckas patienter. Detta innebär att samtliga patienter får en kort 

framförhållning till ingreppet men kärldelen anser att ju tidigare en operationstid bokas för en 

viss patient desto större risk är det att patienten blir struken vilket vill undvikas. (Blomqvist, 

2012) 

Operationsplanerna sammanställs över ett dagsperspektiv för thorax- och kärldelen, där tas 

även de narkosstödda ingreppen på Seldingerenheten upp även om de inte hör till Thorax-

Kärlklinikens verksamhet. Detta är viktigt av bemanningsskäl av framförallt 
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anestesisköterskorna. På det sammanställda operationsprogrammet framgår vilka patienter 

som ska opereras på förmiddagen respektive eftermiddagen, vilka kirurger, anestesiläkare och 

perfusionist samt eventuella små noteringar exempelvis om patienten är diabetiker, har ett högt 

BMI eller om patienten medverkar i någon studie (Granfeldt, 2012). 

2.4.3 DAGLIG PLANERING 

Klockan halv åtta börjar det dagliga morgonmötet där roller såsom samordnare på de olika 

avdelningarna, thoraxkirurger, anestesiläkare och en kärlkirurg är närvarande för att gå igenom 

dagens operationsschema samt inneliggande patienter på Thiva och Thuva. Tidigare var alla 

kärlkirurger närvarande men då det ansågs att mötet tog för mycket tid från morgonsysslorna så 

blev det bestämt att endast den läkaren som är dagsansvarig för Avdelning 78 ska vara 

närvarande. Anestesiläkaren som har haft nattjouren går igenom vad som har hänt under natten, 

alla patienters hälsotillstånd och dagens sammanställda operationsprogram med kärlingrepp, 

thoraxoperationer och eventuella narkosstödda ingrepp på Seldingerenheten. Efter 

genomgången brukar samordnarna sitta kvar för att bestämma till vilken plats olika patienter 

ska gå efter operation. Syftet med detta möte är att alla ska få en överblick av dagens arbete och 

att identifiera möjliga problem med planeringen.  

Det har observerats att den information som tas upp på morgonmötet skiljer sig mycket från dag 

till dag och även längdmässigt, då mötet kan ta allt från fem minuter och upp till en halvtimme. 

Det har också framkommit att då det endast finns en kärlkirurg närvarande så kan de känna sig 

underrepresenterade och har svårt att hävda sig och föra fram viktiga kärlkirurgiska frågor. 

Uppfattningen är dock att kärlkirurger inte alltid är närvarande vilket i längden innebär att det 

är lätt att kärlkirurgiska frågor hamnar i skymundan. Även många i personalen ifrågasätter 

morgonmötets betydelse för att det tar för mycket tid från andra sysslor. Dock är det den enda 

tidpunkten under dagen som alla är samlade och kan föra ut viktig information.   

Utöver morgonmötet är det också flera personer som ser till att kliniken har ett fungerande 

patientflöde. Utanför operationssalen finns det dagtid alltid en samordnare för operation och en 

för anestesi. Dessa samordnare koordinerar dagens operationsschema och ser till att patienter 

samt operationspersonal kallas in i rätt tid. Samordnarna ser även till att operationsteamet har 

det material som de behöver samt att alla på operationssalen har möjlighet att ta rast. Som 

tidigare nämnts är det viktigt att det finns sängplatser på Thiva och Thuva för att 

operationsschemat ska vara möjligt att genomföra. Samordnaren på Thiva är ofta en 

nyckelperson eftersom denna funktion befinner sig i mitten av flödet. På Thiva försöker 

samordnaren hålla sig uppdatera om antalet sängplatser och om det är möjligt att förflytta 

patienterna vidare till Thuva eller Avdelning 6. På eftermiddagen klockan halv tre samlas 

samordnare och operationskoordinatorn för att stämma av dagens arbete samt prata om den 
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följande dagens operationsschema.  De bestämmer hur dags förmiddagens patienter ska 

opereras vilket Avdelning 6 behöver veta för premedicineringen.   

Ett problem som Thorax-Kärlkliniken har är att den bestämda operationsplanen sällan kan 

hållas och att det ständigt måste planeras om. På morgonmötet är det en genomgång av 

operationsplanen och ofta kan arbetet med förmiddagsfallen fortskrida som planerat men beslut 

om eventuella ändringar av eftermiddagsfallen tas senare, ibland så sent som möjligt. 

Uppfattningen är att Thorax- Kärlkliniken generellt har kort framförhållning vad gäller det 

dagliga arbetet, vilket innebär att arbetet ofta karaktäriseras av kontinuerlig problemlösning. 

Det är också mycket information i omlopp runt operationsplanen och det beror mycket på att 

det inte riktigt går att lita på den bestämda planeringen, gällande operationsstarter och 

patientförflyttningar. Detta gör att mycket dubbelkollas under dagen och ett exempel är det 

arbete som anestesisamordnaren utför för att få patienten till operationssalen. Ofta ser det ut så 

att innan operation ringer anestesisamordnaren först till Thiva för att se om det finns en ledig 

plats för patienten och sedan ringer samordnaren till Avdelning 6 och meddelar att det är dags 

att premedicinera patienten. Slutligen ringer samordnaren ännu en gång till Avdelning 6 för att 

se att patienten är på väg in till operationssalen. Det blir mycket arbete med något som skulle 

kunna vara standardiserade sysslor om det gick att lita på den fastställda planen.  

2.4.4 SCHEMATISK BILD ÖVER OPERATIONSPLANERINGEN  

En illustration angående operationsplaneringen visas i Figur 8. Tidshorisonten är i mitten av 

bilden och ovanför den illustreras planeringen som görs av thoraxdelen. Under tidslinjen visas 

planeringen som görs av kärldelen. Den operativa planeringen utförs gemensamt för thorax- och 

kärlverksamheten och ligger därför utanför de streckade linjerna som anger de olika 

operationsverksamheterna. Den långsiktiga planeringen inträffar runt årsskiftet före själva 

operationsdagen. Vid den tiden fastställs prognosen för operationer men också hur många 

thoraxoperationer som ska genomföras varje vecka under året och hur många timmar salstid 

kärlverksamheten har att tillgå per dag. Omkring en månad till en vecka innan operationsdagen 

sker den kortsiktiga planeringen där olika patientkategorier, elektiva thoraxpatienter, halvakuta 

thoraxpatienter samt kärlpatienter, tilldelas en operationsplats. Den dagliga planeringen sker på 

operationsdagen där exakta tider och salar för de patienter som inte opereras först fastställs.   
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2.5 PATIENTSÄKERHET SOM KVALITETSMÅTT 

Inom vården är patientsäkerhet det mest betydande kvalitetsmåttet (LiÖ, 

Patientsäkerhetsenheten, 2005). Den 1 januari år 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag där 

patientsäkerhet definieras som skydd mot vårdskada, det vill säga kroppslig skada, psykisk 

skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas. I patientsäkerhetslagen står det också 

att vårdgivaren är skyldiga att bedriva verksamhetsuppföljning på ett sätt så krav på att god 

vård uppfylls. Endast behörig personal får utföra behandlingar och det ska utföras i 

överensstämmelse med vetenskapliga och beprövade metoder (2010:659). 

Landstinget i Östergötland arbetar systematiskt med att förbättra patientsäkerheten genom att 

förbättra arbetsprocesser och motverka systemfel. För att lyckas uppnå hög patientsäkerhet 

krävs att alla inblandade har rätt kompetens och arbetar för det, men också att vårdkedjorna är 

genomtänkta och att arbetsrutinerna goda. Varje enhet ska ha ett handlingsprogram understött 

av ett IT-system för avvikelsehantering. Det finns också en patientsäkerhetsenhet inom 

Landstinget. (LiÖ, Patientsäkerhetsenheten, 2005) 
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Figur 8: Sammanfattande bild över operationsplaneringen  
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3 REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som stödjer 

studien. Referensramen inleds med en förklaring av kapitlets disposition 

där grundläggande och viktiga begrepp även presenteras. Teorin rör 

områdena variation, Lean, koordination samt mått och mätmetoder.  
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Variation 
Leanfilosofi och 

Leanverktyg 

Koordination  Mått- och mätmetoder 

Referensram 

3.1 REFERENSRAMENS UPPBYGGNAD 

Referensramen är därmed uppdelad i fyra olika delar: Variation, Leanfilosofi och Leanverktyg, 

Koordination samt Mått- och mätmetoder, se Figur 9. Innan referensramens fyra olika delar 

presenteras förklaras termer och begrepp som är grundläggande för studien.  

Figur 9: Referensramens disposition 

Variation är det område som under studiens gång valts som fördjupningsområde då flera källor 

presenterat detta område som grunden till att skapa ett jämnt och stabilt flöde. Detta är också 

aktuellt då Thorax- Kärlkliniken har ett varierande inflöde av patienter på de olika 

avdelningarna samt problem med strukna operationer, vilket i sin tur också indikerar att 

variationer är ett relevant och viktigt ämnesområde för denna studie.  

Efter den första delen som tar upp variationer kommer produktionsfilosofin Lean samt 

Leanverktyg att presenteras. Lean är idag ett stort begrepp inom flera branscher och även 

sjukvården och som tidigare nämnts i bakgrunden har Landstinget i Östergötland tagit initiativ 

till att införa Lean både som filosofi och metod. I denna studie kommer Lean och Leanverktyg att 

presenteras som ett tillvägagångssätt att minska variationer.  

De olika avdelningarna på Thorax- Kärlkliniken arbetar nära varandra och är även beroende av 

varandra, då den ena avdelningens utflöde är den andra avdelningens inflöde. Detta ställer höga 

krav på koordineringen och samordningen av det dagliga arbetet. Det är inte bara 

patientförflyttningar mellan olika avdelningar som måste koordineras utan också de aktiviteter 

som sker på operationssalarna. Enligt verksamhetsbeskrivningen är det samtidigt mycket 

information i omlopp för att operationsschemat inte känns pålitligt och att det under dagarna 

kommuniceras flitigt mellan de olika avdelningarna. Därför handlar tredje delen i referensramen 

om koordinering, olika koordineringsformer samt kommunikation.  

Referensramen avslutas med en del som handlar om mått- och mätmetoder. I samband med 

variationskapitlet tas det upp att det är viktigt att veta vad som varierar och att det därför är 

viktigt att mäta. Vanliga logistikmått kommer att presenteras samt avslutningsvis kommer dessa 

logistikmått att anpassas så att de kan användas inom sjukvården.  
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3.1.1 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 

LOGISTIK 

Logistik är en viktig faktor för att skapa lönsamhet för många företag (Oskarsson, Aronsson, & 

Ekdahl, 2006). Enligt Christopher (2005) handlar logistik om att strategiskt styra material- och 

informationsflöden för att uppnå kundnöjdhet till låg totalkostnad (Christopher, 2005). Fokus 

ligger framförallt på att göra rätt saker istället för att göra saker rätt. Logistik handlar om att 

genomföra strukturförändringar som leder till att införa nya och mer effektiva arbetssätt.  Att 

överskrida organisatoriska gränser och funktioner och på så sätt se hela flödet istället för att 

endast se varje del i kedjan är viktigt inom logistik (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Supply Chain Management, SCM, är ett större och vidare begrepp än logistik och handlar om att 

styra de logistiska funktionerna ur ett helhetsperspektiv där organisationen och även 

leverantörer och kunder ingår. Detta innebär att ledningsarbete behövs för att lyckas nå den 

önskade graden av samarbete och koordinering av de olika funktionerna. Tanken är att helheten 

kan bli bättre än summan av alla delar. Detta innebär att koordinering är mycket viktigt för att 

fokusera på helheten istället för att optimera varje del för sig. (Christopher, 2005) 

BESLUTSHIERARKI 

Ett sätt att dela in logistikarbetet är att se till hierarkin och på vilken nivå beslut fattas, se Figur 

10. Beslutstagande definieras enligt Harrington & Ottenbacher (2009) som den process där 

beslutstagaren fastställer aktionsplan för ett visst problem eller vid en situation med flera 

möjliga handlingssätt.  

Tre olika nivåer av beslutstagande kan identifieras, strategisk, taktisk och operativ. Även om det 

ofta är svårt att tydligt definiera den strategiska nivån rör det först och främst beslut som 

påverkar verksamheten på lång sikt. På strategisk nivå tas beslut som besvarar vad företaget vill 

uppnå och vilka visioner och mål som verksamheten har.  Den taktiska nivån rör beslut gällande 

hur verksamheten ska specificeras för att nå upp till de strategiska målen. Beslut på taktisk nivå 

Strategisk nivå 

Taktisk nivå 

Operativ nivå 

Figur 10: Illustration över de tre olika planeringsnivåerna (Harrington & Ottenbacher, 2009) 



 

  
24 

 

  

 

uttrycks ofta med aktionsplaner, beskrivning av särskilda procedurer och policys (Harrington & 

Ottenbacher, 2009). Den operativa nivån är den understa där fokus främst är på 

produktionsstyrning och kontroll. På operativ nivå tas beslut som påverkar dagliga aktiviteter 

och är därmed beslut av en mer kortsiktig karaktär (Lewis & Naim, 1997).  

KAPACITET 

Kapacitet handlar om ett systems förmåga att utföra något. En resurs kapacitet är dess förmåga 

att producera och brukar mätas i produkter per tidsenhet, men resursens kapacitet kan också 

tolkas som mängden av resursen som är allokerad för produktion. Det senare synsättet på vad 

kapacitet är passar bättre då resurser är delade, alltså resursen har mer än en uppgift till 

exempel röntgenapparater brukar användas av olika patientgrupper. En flaskhals är den resurs i 

ett flöde med minst kapacitet. Även om en resurs inte är delad är det inte säkert att den hela 

tiden kan användas till produktion, då bland annat omställningar eller uppstarter tar tid. 

(Vissers & Beech, 2005) 

3.2 VARIATIONER ORSAKAR KÖER OCH LÅNGA VÄNTELISTOR 

Inom sjukvården finns stora problem med köbildning och långa väntetider och det beror på att 

sjukvårdens kapacitet inte matchar variationer i behovet av sjukvård (Silvester et al, 2004; 

Eriksson et al, 2011). Köer uppstår lättare i samband med variationer i överbelastade system 

eller då det är en obalans mellan efterfråga och kapacitet. Generellt gäller att ju större variation 

det är desto mer sannolikt är det att det bildas en kö och att kön blir lång, exempelvis är det 

vanligare att köer uppstår då ankomsttider eller undersökningstider är slumpmässiga där 

typiska exempel är intensivvårdavdelningar och polikliniska12 operationsavdelningar (Walley, 

Silvester & Steyn, 2006). Köer orsakas snarare av bristande uppmärksamhet eller felaktig 

tillvägagångssätt än bristande kapacitet (Eriksson et al, 2011). Om ett systems belastning är 

nära dess kapacitet eller om variationsgraden är hög är risken stor att köerna växer 

okontrollerat (Walley, Silvester & Steyn, 2006). Det är vanligare med köer och väntelistor inom 

offentlig sjukvård än privat vård (Eriksson et al, 2011). 

Det finns alternativa förklaringsförsök till varför köbildning uppstår som visats vara ohållbara. 

Ett vanligt argument för att förklara uppkomsten av väntelistor är att efterfrågan är större än 

kapaciteten. Intressant är att om denna tankegång följs så skulle det betyda att väntelistorna 

skulle växa obegränsat om efterfrågan alltid är större än kapaciteten. Så är nu inte fallet utan 

väntelistor är ofta relativt stabila och växande väntelistor är ett ovanligt problem, se Figur 11 

                                                             
12 Polikliniska ingrepp är de ingrepp som utförs på icke inneliggande patienter, alltså patienter som 
kommer hemifrån och går hem samma dag som ingreppet 
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(Silvester et al, 2004). Trots detta är den vanligaste åtgärden för att hantera köer att införa mer 

resurser (Eriksson et al, 2011).  

 

Förklaringen att köer hjälper till att maximera utnyttjandet av resurser är inte heller fullständig, 

då det är flaskhalsarna som styr hela systemets utflöde. På grund av variationer i efterfrågan och 

kapacitet kan flaskhalsarna inte utnyttjas till 100 procent eftersom outnyttjad kapacitet inte kan 

sparas till framtiden. Ytterligare en alternativ förklaring är synsättet att väntelistor och köer 

skyddar sjukvårdssystemet mot ett ökat användande av de knappa vårdresurserna som finns 

(Silvester et al, 2004).  

3.2.1 KLASSIFICERING AV VARIATIONER 

Kötid påverkas av ankomstvariation, processvariation och kapacitetsutnyttjande (Bicheno, 

2008). Variationer i ankomstmönster och variationer i servicetid har stor påverkan på 

produktiviteten inom sjukvård och därmed kapaciteten (Elkhuizen et al, 2007). Variationer kan 

klassificeras efter om de är slumpmässiga, så kallade naturliga variationer, eller om de är 

skapade av verksamheten, vilka kan benämnas som icke-naturliga variationer. Naturliga 

variationer kan i de flesta fall inte hanteras eller kontrolleras till skillnad från icke-naturliga som 

också kan kallas för undvikliga variationer eftersom som de kan och bör elimineras för att 

sjukvårdsleveranssystemet ska kunna optimeras (Hall, 2006). Variationer kan dessutom delas 

upp i kundintroducerad variation och variation i interna processer (Bicheno, 2008). 

Naturlig variation återfinns i produktionsunderlaget och specifikt för sjukvården vill det säga 

patienten (Schoonhoven et al, 2011). Kundens behov varierar även vilket ger utslag i form av 

variation. Även kundens kunskap, personlig preferens och egna ansträngningar kan vid 

tjänsteleverans ge upphov till variationer (Bicheno, 2008). Inom industrin är variationen på 

produktionsunderlaget mycket låg till skillnad från sjukvården (Schoonhoven et al, 2011; 

Bicheno, 2008). Utmaningen är att designa och styra system med acceptabla nivåer av flexibilitet 

för att klara av den naturliga variationen som inte finns i samma utsträckning inom 

tillverkningsindustrin (Meredith et al, 2011). Variation som inte kan reduceras inom sjukvård är 

oförutsägbarheten på hur patienten svarar på behandlingen och den inneboende osäkerheten i 

diagnosen, då provisoriska diagnoser alltid ändras (Schoonhoven et al, 2011). Även om varje 

Väntelista 

Tid Tid 

Väntelista 

Figur 11: Väntelistor växer sällan obegränsat utan är ofta stabila som exemplet till höger  
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enskilt patientfall har sina karaktärsdrag som kräver behandling utifrån dess förutsättningar är 

det viktigt att notera att patientfallen som population eller grupp kommer att vara 

normalfördelade vilket medför att det går att planera eller prognostisera utifrån hela 

patientgruppen (Meredith et al, 2011). Det är både patienter och processer som ligger till grund 

för den stora variabiliteten på sjukhus (Schoonhoven et al, 2011).  Då det är svårt att hantera 

naturlig variation i produktionsunderlaget anser Schoonhoven et al (2011)  att hur väl 

förbättringsverktygen Lean och Six Sigma fungerar är beroende av om det är patient- eller 

processvariation som dominerar på det aktuella sjukhuset.  

3.2.2 HANTERING AV VARIATIONER KAN LEDA TILL ÖKAT KAPACITETSUTNYTTJANDE 

Det går att arbeta med variationer och osäkerheter på två olika sätt, antingen genom att försöka 

reducera osäkra förhållanden eller försöka acceptera och leva med de existerade variationerna. 

För att reducera eller till och med att eliminera osäkerheter och på så sätt förbättra 

försörjningskedjans kapacitet visar studier att effektiv koordinering mellan de olika 

delprocesserna kan vara lämpligt tillvägagångssätt. I de fall då variationer accepteras och 

verksamheten försöker uthärda osäkerheterna måste verksamheten klara av en stor grad av 

flexibilitet (Yi, Ngai, & Moon, 2011). Generellt sett gäller att större slumpmässig variation leder 

till lägre produktivitet (Meredith et al, 2011). 

Inom vården är uppfattningen om hur stor osäkerhet det finns i miljön ofta överdriven vilket 

försvårar effektivt utnyttjande av resurser och även orsakar förseningar (Elkhuizen et al, 2007). 

För att kunna hantera och förbättra patientflödet behövs en förståelse för nuläget. Inflödet av 

patienter driver bemanningen och andra resurser. Patientankomster på akutmottagningar kan 

till viss del förutsägas (Hall, 2006).  

För att bättre lyckas med matchningen mellan kapacitet och behov av vård bör patientflödet 

förbättras vilket uppnås genom att minska variation samt att styra och hantera flaskhalsar 

(Silvester et al, 2004). Att förstå och hantera rätt sorts variation som finns inom sjukvård ger 

möjlighet för flödesförbättringar och därmed kapacitetsförbättringar (Hall, 2006). En 

utgångspunkt är att förstå och mäta variationer för att sedan kunna minska variationer 

(Eriksson et al, 2011; Silvester et al, 2004). Möjligheter att minska variation identifieras genom 

observationer, mätningar av processer för att sedan ta fram lösningar till processen tillsammans 

med utövarna (Elkhuizen et al, 2007).  

Minskad variation i flödestid kan leda till minskade ledtider vilket ger möjlighet för högre 

resursutnyttjande och kortare åtkomsttider (Elkhuizen et al, 2007). Standardisering av 

processer är mycket viktigt men det måste göras en avvägning då för mycket standardisering 

kan begränsa fokus på patienten och för lite standardisering kan leda till sämre patientsäkerhet. 
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Utmaningen är att designa flexibla processer men att samtidigt standardisera för att skapa 

enhetlighet. (Meredith et al, 2011). 

Det är viktigt att metoder anpassas till den kontext och det problem som finns (Eriksson et al, 

2011). Det är också betydelsefullt att se till hela systemet och att inte optimera varje del för sig 

(Walley, Silvester & Steyn, 2006). Kvalitetsförbättringsprogram inom sjukvården uppnår ofta 

inte det som eftersträvats då de riktas mot en isolerad process eller en specifik patientgrupp och 

att ingen hänsyn tas till interaktionen mellan process och resurser eller helheten (Hall, 2006).  

3.2.3 REDUCERA VARIATION GENOM PROGNOSTISERING OCH ANPASSNING 

På kliniker som behandlar både elektiva och akuta patientfall är det vanligt förekommande att 

den elektiva efterfrågan varierar mer än den akuta efterfrågan, vilket beror på hur 

operationerna är schemalagda. Om enheter som tar emot akutpatienter fick ett användbart 

prognosmaterial skulle det bli möjligt att på ett bättre sätt planera kapaciteten utifrån den 

efterfrågade vården. Variationer och köer skulle kunna minskas om kapaciteten anpassas efter 

efterfrågan. Genom att skapa lämpliga grupperingar av patienter samt slå samman lämpliga 

aktiviteter skulle den totala variationen kunna minska och patienten skulle då uppleva färre 

köer. (Walley, Silvester & Steyn, 2006) 

Hantering av variationer görs genom att förutsäga efterfrågan för att sedan beräkna belastning 

per tidsperiod för att se vilka resurser som är kapacitetskritiska. Kan resurser delas blir de 

mindre kritiska. Över perioder kan ankomstvariation prognostiseras och därför bör 

ankomstgrader studeras men i vissa fall går det att påverka ankomstvariationen genom 

tidsbokning (Bicheno, 2008). Det är möjligt och nödvändigt att prognostisera efterfrågan på 

oplanerade ingrepp och operationer för att sedan planera efter den prognostiserade efterfrågan. 

Tid på dygnet och dag i veckan påverkar akutpatientankomst i stor utsträckning men också 

säsongsvariationer (Walley, Silvester & Steyn, 2006). I Sverige har säsongsvariationer, det vill 

säga antal besök per månad, kunnat påvisas för akutmottagningar men även ett tydligt mönster 

över hur ankomster varierar över dygnet (Andersson & Karlberg, 2001). Förutom att skapa en 

prognos på ankomstmönstret kan rimliga uppskattningar göras över operationstider. I en studie 

av operationstider för CABG-ingrepp13 framkom det att över 70 procent av operationerna var 

färdiga efter mellan två och fyra timmar medan bara ett fåtal procent tog över fem timmar. Det 

ansågs även möjligt att på förhand göra en realistisk uppskattning om ingreppet kan 

klassificeras som en kort operation, under tre timmar i det här fallet, eller lång operation. 

(Karvonen et al, 2004) 

                                                             
13 CABG-ingrepp står för coronary artetery bypass surgery och är en kranskärlsoperation  
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3.2.4 OPERATIONSAVDELNINGAR UPPVISAR OFTA EN HÖG GRAD AV VARIATION 

Operationer kan ofta uppvisa en hög grad av variation inom de olika processerna vilket i sin tur 

ofta resulterar i förseningar (Meredith et al, 2011). Den största utmaningen för att uppnå hög 

effektivitet inom operation är troligen att försöka hantera den höga variationen inom 

exempelvis patientproblem, operationstyp och oväntade händelser under operationens gång 

(Cima et al, 2011). Operationssalar är den del av ett sjukhus som mest kan liknas vid en 

produktionslina och för att öka produktiviteten för denna process kan modeller och verktyg tas 

från traditionell tillverkningsindustri. Den ultimata elektiva operationsprocessen skulle försäkra 

att patienten kommer in och ut från operationssalen utan några förseningar eller 

komplikationer (Meredith et al, 2011). Verktyg och metoder från industrin såsom Lean och Six 

Sigma har använts för att förbättra operationsprocessen (Meredith et al, 2011; Cima et al, 2011). 

Även spårningssystem för patienter där tidpunkter då patienten anlände till de olika 

processerna noterades, i syfte att få en ökad insikt i vilka områden som varierade mycket. Stora 

variationer inom områden kan tyda på att de är ineffektiva och intervaller som uppvisade stor 

variation antogs vara de processer som orsakade förseningar samt systematisk ineffektivitet 

(Rotondi et al, 1997).  

Standardisering av processer kan öka produktiviteten för en process som påvisar stor variation i 

praktiken. Minskning av uppstartstider och ställtider är väl etablerat inom industrin vilket bland 

annat tas upp inom Lean och en undersökning har analyserat dessa tider för en 

operationsverksamhet. I en jämförelse av hur fem ortopediska operationskliniker i olika länder 

arbetade och skillnader i total tid inne på sal runt ett ingrepp drogs vissa slutsatser om områden 

som kan påverka operationssalens produktivitet. Det visade sig att processtyp, salslayout samt 

uppdukning och förberedelser av instrument var det som påverkade mest. Uppstartstidernas 

längd påverkade också ställtiderna, det vill säga tider för operationsbyten. Undersökningen 

visade också på att starttiden reducerades i de fall då kirurgen kom tidigt till operationssalen 

vilket också var en viktig motivationsfaktor för hela operationsteamet. (Meredith et al, 2011) 

En amerikansk studie, där alla operationsavdelningar på ett sjukhus analyserades med hjälp av 

Lean och Six Sigma, resulterade i att fem utmaningar presenterades som borde adresseras för att 

uppnå ett bättre flöde. De förbättringsförslag som detta projekt kom fram till var att oplanerad 

volymvariation för operationer skulle kunna hanteras bättre genom utveckling av nya processer. 

Bättre flöden kunde uppnås genom att standardisera preoperativa patientförberedelser samt 

genom standardisering minska icke-operativ tid. I detta sammanhang framkom det att 

parallellisera processer var bra. Även överflödig information ansågs vara ett problem som 

begränsade flödet. Att öka engagemang bland personalen var också ett initiativ som lyftes fram 

som viktigt för att förbättra flödet runt operationsavdelningar. (Cima et al, 2011) 
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3.2.5 SAMMANFATTNING VARIATION 

Köbildning och långa väntetider är stora problem inom sjukvården och som beror på att 

sjukvårdens kapacitet inte matchar variationer i behovet av sjukvård (Silvester et al, 2004; 

Eriksson et al, 2011). Viktigt för läsaren att ta med sig efter att ha läst delen om variationer i 

referensramen är att variationer kan klassificeras efter om de är slumpmässiga, så kallade 

naturliga variationer, eller om de är skapade av verksamheten, vilka kan benämnas som icke-

naturliga variationer. Icke-naturliga variationer bör och kan elimineras för att 

sjukvårdsleveranssystemet ska kunna optimeras (Hall, 2006). Om ett systems belastning är nära 

dess kapacitet eller om variationsgraden är hög är risken stor att köer växer okontrollerat 

(Walley, Silvester & Steyn, 2006). En förklaring som ofta ges är att köer hjälper till att maximera 

utnyttjandet av resurser, vilket inte är fullständigt då det är flaskhalsarna som styr hela 

systemets utflöde. På grund av variationer i efterfrågan och kapacitet kan flaskhalsarna inte 

utnyttjas till 100 procent eftersom outnyttjad kapacitet inte kan sparas längre fram (Silvester et 

al, 2004). 

Inom vården är uppfattningen om hur stor osäkerhet det finns i miljön ofta överdriven, vilket 

försvårar effektivt utnyttjande av resurser och även orsakar förseningar (Elkhuizen et al, 2007). 

I de fall då variationer accepteras och verksamheten försöker uthärda osäkerheterna måste 

verksamheten klara av en stor grad av flexibilitet (Yi, Ngai, & Moon, 2011). Utmaningen är att 

designa och styra system med acceptabla nivåer av flexibilitet för att klara av den naturliga 

variationen inom sjukvården som inte finns i samma utsträckning inom tillverkningsindustrin 

(Meredith et al, 2011).   

3.3 PRODUKTIONSFILOSOFIN LEAN OCH LEANVERKTYG 

Lean även kallad resurssnål produktion är idag ett mycket omtalat begrepp som har blivit 

implementerat i flera olika industrier, allt från flyg- och metallindustrin till finans- och 

försäkringsvärden (Kim et al, 2006). Lean utvecklades i en tillverkande industri, 

biltillverkningen på Toyota, men Lean kan vara applicerbart i alla situationer och industrier 

(Womack & Jones, 2003). Lean utvecklades för en situation med långa produktionsserier och en 

jämn efterfrågan med liten variation, men metoderna kan fungera på alla företag (Dahlquist, 

2005). Dessutom menar Bicheno (2009) att Lean är applicerbart inom service- och 

tjänstebranscher, vilket är intressant med tanke på sjukvården. På senare år har Lean börjat 

användas inom sjukvården som hjälpmedel för att skapa system som är så säkra, tillgängliga, 

effektiva, noggranna och så kostnadseffektiva som möjligt. Viktigt att tänka på är att hur Lean 

används i olika situationer och måste därmed utvecklas och anpassas för respektive 
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sammanhang och då gärna av personalen. Det fungerar inte att ta ett färdigt koncept och försöka 

tvinga in det i en redan existerande kultur (Poksinska, 2010).  

3.3.1 LYCKADE LEANPROJEKT INOM SJUKVÅRDEN 

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att använda Lean inom vården och då främst 

som ett förbättringsverktyg (Poksinska, 2010). I det kommande avsnittet presenteras därför 

fyra olika förbättringsprojekt.  

FLÖDESFÖRBÄTTRING PÅ EN AKUTAVDELNING GENOM LEAN THINKING 

Flinders Medical Centre är ett allmänsjukhus i Australien med ungefär 500 sängplatser och cirka 

50 000 patientmottagningar per år. Genom att arbeta med Lean Thinking-projekt har stora 

förbättringar gjorts. Dessa inleddes på akutavdelningen med en kartläggning av patientflödet 

följt av benchmarking som ledde till en radikal omstrukturering av patientflödet. Patienter 

grupperades i två olika patientvårdsgrupper, de som troligtvis kommer läggas in samt de som 

troligtvis kommer åka hem efter besöket. Sedan skapades grupper, produktionsceller, med 

läkare och sjuksköterskor som var anpassade till respektive patientvårdsgrupps behov. Ett år 

efter omstrukturering av patientflödet märktes resultat, bland annat minskade tiden en patient 

tillbringade på akutavdelningen från 5,8 timmar ner till 5 timmar. Innan projektet lämnade 48 

procent av patienterna akutmottagningen inom fyra timmar efter de anlänt, motsvarande siffra 

efter projektet var 53 procent (King, Ben-Tovim & Bassham, 2006). Liknande projekt gjordes 

därefter på andra avdelningar på Flinders Medical Centre och användandet av en iterativ 

förbättringsprocess, PDSA, har bland annat lett till en minskning av steg i diagnostiseringen av 

patienter från 309 till 57 steg vilket har minskat omsättningstiden från över 24 timmar till 3 

timmar. Flinders Medical Centre halverade också antalet säkerhetsincidenter på tre år (Ben-

Tovim et al, 2007). 

KORTARE KÖER PÅ EN SVENSK AKUTMOTTAGNING  

Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm är en del av Karolinska Universitetssjukhuset med 

mer än 100 000 mottagningar per år och över 15 000 anställda. Akutmottagningen tog emot 

34 870 patienter under 2008. Ett stort förbättringsprojekt genomfördes på akutmottagningen 

med syfte att effektivisera och arbeta mer enligt Lean. Ett år efter implementeringen av 

projektet hade andelen patienter som var färdiga med sitt besök efter fyra timmar ökat från 67 

procent till 80 procent. Tiden det tog för att få träffa en läkare minskade från 67 minuter till 51 

minuter, samtidigt som patientvolymen ökade från 24,4 besök per dag till 26,6. Projektet 

inleddes genom att identifiera patientinflödet i form av genomsnittligt antal anlända patienter 

per timme över ett dygn för att förstå nuläget. Tidigt undersöktes också möjliga källor till slöseri, 

då det upptäcktes att mycket onödig väntetid berodde på att efterfrågan och tillgängliga resurser 
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inte matchade. Ledningen såg också till att sätta upp specifika mål för sjukhusets akutprocesser. 

Därefter utreddes hur arbetet skulle kunna utföras i en jämn takt så att 

patientvårdsaktiviteterna var länkade eller lagda parallellt. Sedan togs det fram vilka 

kompetenser som behövdes för att kunna utföra aktiviteterna. (Mazzocato et al, 2012) 

KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR OCH KORTARE VÅRDTID PÅ EN OPERATIONSAVDELNING 

Bolton Hospital i Storbritannien är ett regionsjukhus med knappt 800 sängplatser, över 30 000 

akuta ambulansmottagningar per år och över 3 000 anställda. Eftersom sjukhuset upplevde både 

ekonomiska problem såväl som problem med långa väntelistor började de år 2005 arbeta med 

Lean och vad de kallade Bolton Improving Care System (BICS). De tog också under arbetets gång 

hjälp av specialister inom Lean. Leanarbetet började på den problemtyngda traumaenheten där 

operationer ofta ställdes in, mortaliteten var hög och patienters vårdtid var längre än 

riksgenomsnittets. Det första steget i arbetet med BICS var att förstå vad som är värdefullt för 

patienten för att sedan jämföra detta med vad som levererades för att förstå vad som var 

värdefullt och inte. Därefter försökte ordning och reda i det dagliga arbetet skapas med hjälp av 

Leanverktyget 6S. Under början av år 2006 implementerade en arbetsgrupp traumaenhetens 

vision och efter gjordes utvärderingar för att säkerhetsställa att förbättringarna verkligen hade 

genomförts. Resultaten nio månader efter implementeringen av förbättringarna var en 

minskning av mortalitet med 36 procent, total vårdtid förkortades med 33 procent, tid från brott 

till operation för en skadad höft minskade från 2,3 dagar till 1,7 dagar. (Fillingham, 2007)  

FLER OPERATIONER OCH BÄTTRE ARBETSMILJÖ PÅ EN ORTOPEDISK KLINIK 

På ortopediska kliniken inom Hässleholms sjukhusorganisation görs cirka 1 500 operationer per 

år i Hässleholm och Kristianstad. Ett förändringsarbete inleddes år 2001 på klinikens del i 

Hässleholm med fokus främst på verksamhetens vårdavdelning, en avdelning med 50 till 60 

anställda. Förändringsarbetets mål var att öka tillgängligheten och förbättra den dåliga 

arbetsmiljön. Förbättringsarbetet inleddes med en analys av vårdavdelningens verksamhet och 

anställda delades in i grupper som fick ansvar för ett eller flera problemområden. De första 

förbättringsprojekten var i en liten skala men utvecklades senare till att innefatta rollfördelning 

och flödesförbättringar. Efter en tid utvecklades förändringsarbetet till att involvera fler 

avdelningar på kliniken för att de anställda insåg att ett effektivare flöde av patienter kunde 

uppnås genom samarbete över avdelningsgränserna. Stopp i flödet identifierades och 

åtgärdades vilket ledde till kortare bytestider på operation. För att förbättra planeringen 

kartlades variationer samtidigt som kommunikationen mellan avdelningar ökade. Dubbelarbete 

eliminerades och mätningar av den dagliga verksamheten skedde därefter kontinuerligt. Efter 

förbättringsarbetet har sjukskrivningar minskat avsevärt samtidigt som personalen blivit mer 
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Visuell styrning 
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motiverad och engagerad, köer kortats och flöden förbättrats vilket lett till att antalet 

operationer per vecka ökade från 32 till 44 stycken. (Jonsson & Larsson, 2008) 

3.3.2  ETT HUS KAN ILLUSTRERA LEAN 

Benämningen Lean används för att beskriva Toyotas produktionssystem, TPS (Kim et al, 2006). 

För att lyckas med TPS krävs att företag kopplar ihop sin produktionsstrategi med marknadens 

krav (Dahlquist, 2005). Toyota har sedan 80-talet kunnat uppnå mycket anmärkningsvärda 

resultat vad gäller produktkvalitet, marknadsandelar och vinstmarginaler. TPS handlar 

framförallt om ständig förbättring och mänsklig respekt, vilket resulterar i en lärande 

organisation som värdesätter de anställdas bidrag till verksamheten samt kontinuerligt strävar 

efter att tillverka produkter av högre kvalitet till lägre kostnader (Kim et al, 2006). Lean och TPS 

kan illustreras som ett hus, se Figur 12. TPS ska stödja och uppmuntra människor att ständigt 

förbättra processerna de arbetar i (Liker, 2009).  

 

Målsättningen läggs i taket på huset men huset kommer bara vara starkt om grunden, pelarna 

och taket är starka. Försvagningar i någon av delarna försvagar systemet. Pelarna handlar om 

Just-in-time, att rätt del ska komma i rätt mängd i rätt tid och jidoka, att fel aldrig ska passera till 

nästa arbetsstation. Människorna, minskning av slöseri och ständiga förbättringar finns i 

centrum av huset. Huset byggs på grunden som består av bland annat standardiserade och 

stabila arbetssätt samt heijunka, utjämnad produktion gällande volym och variation. En 

avvägning mellan enstyckstillverkning enligt kundorder och jämn arbetstakt med bättre kvalitet 

och service kan uppnås genom planerad produktionsutjämning. The Toyota Way ska eliminera 

Figur 12: TPS-huset, en illustration av Lean (Liker, 2009) 
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icke-värdeadderande aktiviteter, överbelastning av utrustning eller personal samt ojämnheter. 

För att lyckas med detta bör den första åtgärden vara att utjämna produktionen. (Liker, 2009) 

Utjämnad produktion är kanske den princip som intuitivt är svårast att ta till sig. Utjämning 

gäller både volym och produktmix och för att öka möjligheten för produktmix måste 

omställningstider minska. Det är lättare att utjämna produktion vid tillverkning av stora 

volymer jämfört med tjänsteleverans med små volymer. Vid tjänsteleverans gäller att passa in 

efterfrågan i en utjämnad plan, exempelvis ger läkaren patienten en besökstid. Det andra för 

tjänsteleverans är att fastställa standardtider för utförande av olika typer av tjänster, exempelvis 

fatställer läkare standardtider för olika behandlingar och diagnoser (Liker, 2009). Utjämnad 

produktion är viktigt för att hantera de problem sjukvården har med att matcha kapacitet med 

variationer i behovet av sjukvård (Bicheno, 2008).  

3.3.3 LEANS FEM HUVUDPRINCIPER  

Lean kan beskrivas som en filosofi som ska genomsyra hela organisationen, men Lean innehåller 

också många verktyg för att hantera vissa problem (Womack & Jones, 2003). Verktygen inom 

Lean kan användas med gott resultat men det är inte appliceringen av verktygen som är det 

centrala, att använda hela konceptet Lean ger synergieffekter där summan är mer än 

beståndsdelarna (Bicheno, 2009). För att lyckas med Lean krävs att gå bortom verktygen mot ett 

sätt att arbeta och tänka vilket är en den största utmaningen (Poksinska, 2010). Lean kan 

sammanfattas i fem principer som presenteras nedan (Hines & Rick, 1997; Bicheno, 2009).  

 Specificera värde 

 Kartlägg värdeflöde 

 Skapa flöde 

 Etablera ”pull” 

 Sök perfektion 

De fem principerna kommer att förklaras mer ingående nedan. För Lean inom sjukvården har 

det fokuserats och forskats mest om de tre första principerna. De två sista principerna handlar 

mycket om organisationskulturen och att vända medarbetare till problemlösare (Poksinska, 

2010). De flesta studierna om Lean inom sjukvård har fokuserat på ett smalare område än ett 

helhetsperspektiv (Mazzocato et al, 2010). Det står lite skrivet om att sträva efter perfektion 

även om verktyg från Lean används men då främst som punktinsatser (Poksinska, 2010). Även 

om det har skrivits många artiklar om Lean inom vården de senaste åren är det bara ett fåtal 

som hade tydligt definierad metoddel och ofta presenterades mjuka resultat som personal- eller 

patientnöjdhet utan systematiska mätningar (Mazzocato et al, 2010).  
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SPECIFICERA VÄRDE 

Inom Lean ska värdet definieras ur kundens perspektiv (Bicheno, 2009; Womack & Jones, 2003). 

För att identifiera vad värde är krävs en god dialog med kunderna och att inte begränsas till 

verksamhetens tillgängliga tillgångar och teknologier eller låta värde definieras av ”experter” 

som exempelvis utvecklingsingenjörer (Womack & Jones, 2003). Kundvärdet måste också 

omprövas för omvärlden och vad kunder efterfrågar förändras (Bicheno, 2009). Värde för en 

kund är en specifik produkt till en specifik kostnad en specifik tid (Womack & Jones, 2003). 

Inom vårdsammanhang som arbetar med Lean är också det första steget att sätta patienten i 

centrum och förstå vad som är värde ur deras synvinkel, i flera tillämpningar tas nyckeltal, även 

kallade key performance index, fram som speglar patientvärde (Poksinska, 2010).  

KARTLÄGGA VÄRDEFLÖDE 

Kartläggning är ett hjälpmedel för att se en helhetsbild och genom detta kunna få hjälp med vad 

som bör prioriteras på kort- och mellanlång sikt (Bicheno, 2009). Värdeflödet är de aktiviteter 

som tar en produkt genom den fysiska transformationen från råmateral till färdig produkt, 

informationshanteringen från order till leverans och problemlösningen från koncept till 

lansering (Womack & Jones, 2003).  

Kartläggningen ska göras på en detaljerad nivå för en produkt eller produktfamilj, genom att gå 

igenom en produkts flöde identifieras ofta stora slöserier (Womack & Jones, 2003). Inom vården 

görs kartläggningar över patientgrupper (Poksinska, 2010). Kartläggningen behöver inte 

begränsas till enbart inom en organisations gränser. Genom att inkludera andra som medverkar 

i samma försörjningskedja kan andra slöserier elimineras och ofta är de möjliga vinsterna med 

att inkludera en större del av försörjningskedjan mycket större än de potentiella förlusterna. 

Förutom att kartlägga värdeflödet ska också slöserier elimineras (Womack & Jones, 2003). 

SKAPA FLÖDE 

Den tredje Leanprincipen handlar om att skapa ett flöde av de kvarvarande stegen som 

tillsammans ska bilda ett kontinuerligt flöde av aktiviteterna som krävs för att tillverka 

produkten. Inom sjukvård görs också försök för att skapa ett flöde utan väntan eller avbrott 

mellan olika aktiviteter.  För detta krävs en förståelse för processen och att problem reds ut 

grundligt istället för att arbeta runt problemet vilket är vanligt inom vården. Specificering av 

arbetsuppgifter som leder till eliminering av slöserier kan också förbättra processflödet. 

(Poksinska, 2010).  

Barriärer mellan enheter måste brytas ner för att kunna uppnå kontinuerligt flöde men även 

ökad koordination (Poksinska, 2010). Att tänka utifrån flödet är på många sätt kontraintuitivt 
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men att inte göra det leder ofta till suboptimering (Womack & Jones, 2003). Det är alltså viktigt 

att skapa ett tankesätt utifrån processerna och flödet istället för att ha största fokus inom 

avdelningen (Bicheno, 2009). 

Tillverkning i större partistorlekar har fördelen av att ofta leda till högt maskinutnyttjande men 

nackdelen är att det även leder till behov av lager mellan maskiner och även köbildning. Alltså är 

effektiviteten inte så hög och den totala ledtiden blir längre. Av dessa anledningar är 

enstyckstillverkning att föredra men för att uppnå det krävs ett tankesätt utifrån flödet och 

större fokus på produkten och dess behov. (Womack & Jones, 2003) 

ETABLERA PULL 

I och med att slöserier elimineras och att värdeadderande flöde skapas med enstyckstillverkning 

eller små batcher kommer ledtiden att minska drastiskt. Då finns möjlighet att låta kunden att 

”dra” varor från tillverkaren istället för att trycka ut varor mot kunden. Med detta skapas pull 

genom tillverkningen som i princip går ut på att bara tillverka när kunden efterfrågar något och 

då precis det kunden vill ha. (Womack & Jones, 2003) 

SÖKA PERFEKTION 

Att söka perfektion skapar en cykel runt Leanprinciperna genom att då pull etableras visas fler 

slöserier och flödeshinder som kan elimineras. Inom Lean ska möjligheter efter att arbeta 

smartare istället för hårdare och stressigare aktivt sökas. Att söka perfektion omfattar hela 

organisationen och dess kultur (Womack & Jones, 2003). Förbättringar enligt Lean kan 

klassificeras om förändringarna är passiva eller pådrivna samt om förändringarna är stegvisa 

eller strukturella. Söka perfektion kallas ofta kaizen och det är förändringar som är pådrivna, 

och stegvisa. (Bicheno, 2009).  

SLÖSERIER  

Inom varje system och processer kan alla aktiviteter kategoriseras som värdeadderande eller 

icke-värdeadderande (Womack & Jones, 2003; Hines & Rick, 1997). De icke-värdeadderande 

aktiviteterna kan delas upp ytterligare i kategorierna nödvändiga men icke-värdeadderande och 

icke-värdeadderande (Womack & Jones, 2003). Icke-värdeadderande aktiviteter är rena 

slöserier som bör elimineras, alla icke-värdeadderande aktiviteter kan inte elimineras och för att 

eliminera dessa krävs det ofta omfattande systemförändringar (Hines & Rick, 1997). I 

vårdtillämpningar lyfts det ofta fram att genom att förstå vad som är värdeadderande aktiviteter 

och icke-värdeadderande aktiviteter kan processer förenklas (Poksinska, 2010).  

Slöseri, på japanska muda, nämns ofta i samband med Lean. Slöseri finns överallt och det är alla 

mänskliga aktiviteter som kräver resurser men inte skapar något värde (Womack & Jones, 
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2003). Lean försöker att skapa flöden utan slöserier men handlar också om att förebygga 

slöserier (Hines & Rick, 1997; Bicheno, 2009). Inom sjukvården är det relevant att definiera och 

eliminera slöseri ur patientens synvinkel, exempelvis väntetid (Poksinska, 2010). Genom att 

eliminera slöserier och skapa mer med mindre input närmar sig produktionen det kunden 

verkligen vill ha men en annan effekt är ett mer tillfredsställande arbete (Womack & Jones, 

2003). Även (Poksinska, 2010) tar upp att i många fall där Lean använts upplever personalen att 

arbetsmiljön förbättras tack vare att de har fått verktyg och ansvar att hitta på sätt att ta hand 

om patienten bättre. Taiichi Ohno, en av Toyotas ledare definierade sju slöserier men Womack 

och Jones (2003) har utökat det till åtta slöserier som presenteras i Tabell 1. Där presenteras 

även (Bicheno, 2009) version av sju slöserier inom ett tjänsteföretag.  

Tabell 1: Slöserier enligt Lean och dess motsvarigheter i tjänsteföretag. Fritt utformad efter (Womack & 
Jones, 2003; Bicheno, 2009) 

Slöseri Slöseri tjänsteföretag 
Överproduktion Upprepning 
Väntetid Försening, när kunder får vänta 
Defekter Förlorade möjligheter 
Lager Felaktigt lager 
Onödig bearbetning Oklar kommunikation 
Onödiga rörelser Onödiga rörelser 
Onödig transport Fel 
Fel varor eller tjänster   

Överproduktion förhindrar ett bra flöde och är det allvarligaste slöseriet eftersom det driver på 

andra slöserier och hämmar kvalitet och produktivitet, för att reducera detta är det viktigt att 

skapa pull genom flödet (Hines & Rick, 1997; Bicheno, 2009). Väntetid är när varor i en fabrik 

inte rör sig eller inte arbetas på och det saktar ner flödet, målet ska alltid vara att väntetiden ska 

vara noll även för arbetare i fabriken (Hines & Rick, 1997). Defekter är varor med fel eller brister 

vilket direkt driver kostnader och enligt Lean borde defekter ses som förbättringsmöjligheter 

och källan till defekten ska åtgärdas (Bicheno, 2009). Lager tenderar att öka ledtiden och dölja 

problem samt ta plats vilket hindrar kommunikation (Hines & Rick, 1997; Bicheno, 2009). 

Onödig bearbetning är då alltför komplicerade lösningar används, det kan också innefatta 

felaktiga processer (Hines & Rick, 1997). Onödiga rörelser är tröttsamt för arbetaren och leder 

ofta till minskad produktivitet och kvalitetsproblem (Hines & Rick, 1997). Vissa källor räknar 

också in onödiga rörelser för maskiner i detta slöseri (Bicheno, 2009). Onödig transport kan 

hindra kommunikation, att flytta varor så lite som möjligt ska eftersträvas  (Hines & Rick, 1997; 

Bicheno, 2009). Fel varor och tjänster handlar om design av varor och tjänster som inte möter 

vad kunden efterfrågar (Womack & Jones, 2003).  
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3.3.4 FÖRBÄTTRINGSVERKTYG 

VÄRDEFLÖDESKARTLÄGGNING 

Ett hjälpmedel för den första Leanprincipen, kartlägga värdeflödet, är att göra en 

värdeflödeskartläggning. Det finns olika metoder att göra en värdeflödeskartläggning och vissa 

metoder lämpas bättre för problem med vissa slöserier (Hines & Rick, 1997). 

Värdeflödeskartläggningar har visat sig vara ett bra verktyg för att analysera och förbättra 

tillverkningsprocesser och andra flöden (Lasa, Laburu & De Castro Vila, 2008). 

Värdeflödeskartläggningar kan hjälpa till att bryta ner barriärer mellan enheter och därmed 

möjliggöra förbättringar över där det tidigare var gränser. Just detta är relevant för vården där 

sjukvårdsprocessen ofta är organiserad efter personalkategorier eller avdelningar och inte efter 

patienterna (Womack & Jones, 2003).  

Värdeflödeskartläggningen bör göras av en grupp med olika roller från verksamheten 

tillsammans med en erfaren kartläggare (Bicheno, 2009). Förutom detta är det viktigt att teamet 

får utbildning, att ledning är involverad och att det finns tillräckligt med information att jämföra 

och bearbeta processdata (Lasa, Laburu & De Castro Vila, 2008). Utöver en 

värdeflödeskartläggning kan en ledtidsanalys utföras där även variationen i ledtid måste tas 

med, detta kan ge underlag för hur prioriteringen av de olika delarna bör se ut. För 

tjänsteföretag är det relevant att kartlägga kundens flöde (Bicheno, 2009).  

Det går att ha olika syn på flöden. När en enhet undersöker det totala flödet av alla patienter som 

använder deras tjänster har en enhetslogistisk syn. Då är målen att ha en hög och balanserad 

användning av resurserna utan toppar och dalar. Hög beläggningsnivå ses som en indikator på 

enhetens effektivitet medan balanserad användning är viktigt för effektiviteten och 

arbetsklimatet. Kedjesynsättet representeras av patientgrupper där fokus är på total processtid. 

Där är strävan att optimera processen för att få kort accesstid, kort genomloppstid, kort intern 

väntetid. Målet är att maximera servicenivån för patientgruppen. Nätverkslogistik kombinerar 

enhets- och kedjeperspektivet och idealt är att alla enheter och alla kedjor ska inkluderas men 

det är ofta för komplext. (Vissers & Beech, 2005) 

STANDARDISERA ARBETE 

Att standardisera arbete eller arbetsprocesser leder till mindre variation och därmed stabilare 

och mer förutsägbara processer. I och med att en arbetsuppgift alltid utförs på samma sätt blir 

det också enklare att identifiera brister och andra variationer vilket möjliggör nya förbättringar.  

Detta innebär att standardiserat arbete inte är statiskt utan också utvecklas och förändras. Det 

är verksamhetens personal som skapar och utvecklar standarderna. Standardisering kan röra 
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arbetstid, ordningsföljd av uppgifterna men också standardisering av hur många produkter som 

är i arbete. (Bicheno, 2009) 

Även icke-repetitiva uppgifter som service, underhåll, ledning och möten kan och bör 

standardiseras (Bicheno, 2009). Sällan specificerade eller standardiserade processer vilket det 

ofta är inom vården leder exempelvis till ökade väntetider och många avbrott för personalen. 

Detta kan i sin tur resultera i sämre kvalitet och sämre arbetsmiljö (Poksinska, 2010). 

Paradoxalt leder strikta och tillrättalagda rutiner till att en verksamhet kan klara av omfattande 

styrda förändringar och med detta vara oerhört flexibel och anpassningsbar (Bicheno, 2009).  

3.3.5 SAMMANFATTNING LEAN OCH LEANVERKTYG 

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att använda Lean inom vården och då främst 

som ett förbättringsverktyg (Poksinska, 2010). Efter att ha läst igenom denna del ska läsaren ha 

fått en ökad förståelse för Lean som både filosofi och metod. Viktigt att tänka på är att Lean 

måste utvecklas och anpassas för respektive sammanhang och att det inte finns ett färdigt 

koncept som kan appliceras på alla verksamheter (Poksinska, 2010). Lean utvecklades för en 

situation med långa produktionsserier och en jämn efterfrågan med liten variation, men 

metoderna kan fungera på alla företag (Dahlquist, 2005). 

Lean kan beskrivas som en filosofi som ska genomsyra hela organisationen, men Lean innehåller 

också många verktyg för att hantera vissa problem (Womack & Jones, 2003) För att lyckas med 

Lean krävs att gå bortom verktygen mot ett sätt att arbeta och tänka vilket är en den största 

utmaningen (Poksinska, 2010). Lean kan sammanfattas i fem principer (Hines & Rick, 1997; 

Bicheno, 2009): 

 Specificera värde 

 Kartlägg värdeflöde 

 Skapa flöde 

 Etablera ”pull” 

 Sök perfektion 

Lean kan illustreras som ett hus, se Figur 12. Målsättningen läggs i taket på huset men huset 

kommer bara vara starkt om grunden, pelarna och taket är starka. Pelarna handlar om Just-in-

time, att rätt del ska komma i rätt mängd i rätt tid och jidoka, att fel aldrig ska passera till nästa 

arbetsstation. Människorna, minskning av slöseri och ständiga förbättringar finns i centrum av 

huset. Huset byggs på grunden som består av bland annat standardiserade och stabila arbetssätt 

samt heijunka, utjämnad produktion gällande volym och variation. Utjämnad produktion är 

kanske den princip som intuitivt är svårast att ta till sig (Liker, 2009). Utjämnad produktion är 
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viktigt för att hantera de problem sjukvården har med att matcha kapacitet med variationer i 

behovet av sjukvård (Bicheno, 2008).  

3.4 KOORDINATION  

Litteratur inom Supply Chain Management betonar ofta vikten av koordination och integration 

för att kunna styra de logistiska processerna i hela försörjningskedjan (Romano, 2003). Genom 

att koordinera verksamheten kan integration i försörjningskedja uppnås (Christopher, 2005). 

En koordinerings- eller samordningsmekanism består av den informationsstruktur som 

bestämmer vem som får vilken information från omgivningen, hur informationen bearbetas och 

därefter fördelas till olika medlemmar som deltar i själva mekanismen. Koordinering inkluderar 

även den beslutsprocess som bidrar till att välja lämpliga åtgärder som måste utföras från den 

uppsättning alternativa lösningar som finns tillgänglig. För koordinering av flera flöden i 

försörjningskedjan handlar det om att lyckas styra material, information samt finansiella flöden 

på ett riktigt sätt. Genom koordinering av dessa flöden kan stora vinster i hela 

försörjningskedjan uppnås och den övergripande effektiviteten förbättras. (Romano, 2003) 

I allmänhet präglas sjukvården av en hög grad av differentiering vilket ställer höga krav på 

koordineringsmekanismerna för att styra verksamheten (Glouberman & Mintzberg, 2001). 

Sjukvården karaktäriseras ofta av ett ”silotänk”, där varje enhet sköter sina uppgifter men 

glömmer bort andra enheter och hur de påverkas (Hall, 2006). Bristande koordinering är inget 

ovanligt problem inom sjukvården och något som är intressant med tanke på koordinering är all 

personal och olika yrkeskategorier som rör sig runt en patient. Det är inte ovanligt att tio olika 

personer rör sig runt en patient per dag och oftast finns det ingen person på sjukhus som har 

denna koordinering som arbetsuppgift. I dagsläget är det ofta sjuksköterskorna som kommer 

närmast till att påverka denna koordinering. (Glouberman & Mintzberg, 2001) 

3.4.1 UNDERSÖKA BEROENDEFÖRHÅLLANDE ÄR VIKTIGT FÖR KOORDINERING AV AKTIVITETER 

Koordineringsproblem beror på beroendeförhållanden som begränsar hur uppgifter kan utföras.  

Dessa beroendeförhållanden kan begränsa vilka typer av förändringar som kan göras i en 

aktivitet utan att störa eller hindra driften i andra aktiviteter (Crowston, 1997). Genom att få en 

insikt i beroendeförhållanden är det möjligt genom samordning och styrning att koordinera 

verksamheten (Bruzelius & Skärvad, 2004). Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) finns det tre 

olika slags beroende och dessa illustreras i Figur 13 a-c. I figurerna anger lådan en aktivitet och 

pilen förhållandet mellan olika aktiviteter.  

Delat beroende: Finns i organisationer där de enskilda delarna kan operera relativt fritt utan att 

omedelbart påverka andra delar i organisationen. De olika enheterna är relativt oberoende men 
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de utnyttjar en del gemensamma resurser. Organisationer med delat beroende kan vara 

divisionaliserade där de olika divisionerna i princip kan vara självstyrande. Vid delat beroende 

utvecklar ledningen standardiserade regler för enheternas agerande.   

  

Figur 13a: Delat beroende (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

Seriekopplat beroende: Innebär att en aktivitet föregår en annan eller att den följer på en tidigare 

aktivitet och är beroende av denna. Om det finns ett seriekopplat beroende måste verksamheten 

planeras eftersom momentet innan måste vara avslutat för att nästa moment ska kunna 

påbörjas.  

 

Figur 13b: Seriekopplat beroende (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

Ömsesidigt beroende: Den mest komplicerade beroendeformen där en organisationsform behövs 

som ger utrymme för stor flexibilitet. Vid ömsesidigt beroende krävs det att de olika enheterna 

anpassar sig till varandra samt att ny information ständigt överförs.  

 

Figur 13c: Ömsesidigt beroende (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

De olika beroendeformerna ställer olika höga krav på kommunikation och beslutsfattande. 

Generellt gäller att ju större beroende som finns mellan enheterna desto högre grad av 

koordinering krävs. Ömsesidigt beroende och tillhörande koordinationsmekanismer ställer 

högst krav på kommunikation följt av seriekopplat beroende och där delat beroende ställer lägst 

krav (Thompson, 1992). Beroendeförhållande mellan personer kan bestämmas genom att 

undersöka om flödet är oberoende, seriekopplat, ömsesidigt eller beroende av lagarbete eller 

team. Vid ett lagarbete finns det ingen mätbar tid mellan de olika personerna som det finns i ett 
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seriekopplat flöde, utan arbetet påverkas gemensamt och samtidigt av alla medlemmar i teamet. 

(Van De Ven, Delbecq & Koenig, 1976)  

ILLUSTRERA BEROENDEFÖRHÅLLANDEN I ETT AKTIVITETSNÄTVERK 

Ett sätt att illustrera beroendeförhållanden är att sätta upp ett aktivitetsnätverk. 

Aktivitetsnätverk kan användas vid planering av projekt där färdigtiden är viktig att hållas. 

Kopplingen och ordningen av de olika delaktiviteterna som projektet består bildar tillsammans 

ett nätverk som på så sätt beskriver det totala projektet. För att utforma ett aktivitetsnätverk ska 

alla projektets delaktiviteter listas tillsammans med den förväntade tidsomfattningen och 

precedensrelationer i form av krav på omedelbar föregångare. Precedensrelationer avser hur 

aktiviteter är kopplade relativt varandra, såsom att någon aktivitet måste vara slutförd innan en 

annan kan påbörjas. Vid visualisering av aktivitetsnätverk kan det ibland finnas behov av att 

sätta in blindaktiviteter, streckade linjer, för att uppmärksamma beroendeförhållande och 

säkerställa logiken i nätverket. (Olhager, 2000)I Figur 14 visas ett exempel på ett 

aktivitetsnätverk.  

 

Figur 14: Illustration av aktivitetsnätverk med blindaktivitet (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 

GRUPPER OCH TEAM 

En grupp är två eller flera individer som är beroende av och påverkar varandra. För att en grupp 

ska uppstå måste det finnas ett beroendeförhållande mellan individerna. Effektiva 

arbetsgrupper karaktäriseras av att målsättningen är tydlig, att det finns rätt kompetens i 

gruppen samt att kommunikationen är öppen och ärlig och innehåller känslor och tankar. Ett 

team är en grupp där gruppmedlemmarna har gemensamt mål som de försöker uppnå genom 

att samarbeta. Ett team är ett kollektiv som bara kan lyckas eller misslyckas som en helhet. 

(Bruzelius & Skärvad, 2004) 

Bruzelius & Skärvad (2004) nämner tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett 

team ska vara effektivt:  

 Team måste veta vad de förväntas åstadkomma och ges klara uppgifter att lösa 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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 Team måste arbeta med meningsfulla uppgifter så att teammedlemmarna blir 

motiverade och, i kraft av sin motivation, effektiva 

 Teamets medlemmar måste kunna fungera som ett team  

3.4.2 OLIKA FORMER AV KOORDINERING  

Mintzberg (1983) urskiljer sex grundläggande sätt att styra och koordinera arbetet i en 

organisation. De flesta organisationer använder alla dessa sex koordineringsmekanismer men 

oftast favoriseras någon av dem i det operativa arbetet.  

 Ömsesidig anpassning: Den mest direkta formen av koordinering där två eller flera 

personer anpassar sig till varandra under arbetets gång och då framförallt genom 

informell kommunikation. Används i både enkla och komplexa situationer. 

 Direktstyrning: Ansvaret ligger hos någon som inte direkt utför arbetet (exempelvis chef, 

ledare). Någon säger åt de andra att utföra arbetet.  

 Standardisering av arbetsprocess: Specificerade procedurer där instruktioner finns 

tillgängliga och då framförallt gällande slutresultatet.  

 Standardisering av output: Resultatet eller konsekvensen av arbetet är standardiserat  

 Standardisering av kunskap eller färdigheter: Medarbetarna vet vad de kan förvänta sig 

av varandra och kan nästan automatiskt koordinera arbetet. 

 Standardisering av normer: Socialisering används för att fastställa gemensamma 

värderingar så att alla arbetar mot samma förväntningar   

Enligt Glouberman & Mintzberg (2001) brukar sjukvård använda sig av standardisering av 

kunskap och färdigheter som koordineringsmekanism. Sjukvården har många specialister som 

fritt får utöva sitt arbete och detta ses som det största problemet vad gäller koordinering inom 

sjukvården. Koordineringen borde förbättras genom att komplettera med 

koordinationsmekanismerna ömsesidig anpassning samt standardisering av normer. Ömsesidig 

anpassning är den koordinationsformen som ofta används vid komplexa situationer med många 

undantagsmässiga händelser. Vid komplexa situationer kan multifunktionella team vara något 

som förbättrar koordinationen. För att öka den ömsesidiga anpassningen kan ett sätt vara att 

stärka standardiseringen av normer, vilket innebär att fastställa gemensamma värderingar så att 

alla strävar mot samma mål. Avsaknad av en tydlig företagskultur är ett problem inom 

sjukvården, där specialiserade funktioner har skapat ett eget sätt att arbete och som inte alltid 

stödjer den ömsesidiga anpassningen. Istället för att det ska bildas isolerade grupper av 

specialister bör kliniken som ett nätverk av samarbetande specialister. (Glouberman & 

Mintzberg, 2001) 
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Sjukvårdens styrka är däremot den lätthet som arbetet kan koordineras och som ofta sker 

automatiskt. Det behövs till exempel nästan ingen diskussion i operationssalen utan alla vet vad 

som måste göras. Svagheten är att denna koordinering kan missbrukas, vilket innebär att 

mycket blir till vana. Idag inom sjukvården är det ofta en automatisk samordning där systemet 

kommer att fungera om alla gör det som förväntas av dem. Problemet är då något oförutsett 

dyker upp som bryter av från det vanliga mönstret. Läkare kan snabbt utföra 

standardprocedurer vid akuta fall men måste också frågan ställas hur ofta dessa kriser uppstår 

på grund av att standardprocedurer åberopas felaktigt. (Glouberman & Mintzberg, 2001) 

KOMPLEXITET, OSÄKERHET OCH ANTAL PERSONER STYR VAL AV KOORDINERINGSSÄTT 

Det går också att dela in koordination utefter hur information kommuniceras ut i verksamheten. 

Van De Ven, Delbecq och Koenig (1976) skiljer på om detta görs på ett opersonligt sätt, genom 

personliga kanaler eller i grupp. Opersonlig koordination kan ske genom 

koordinationsmekanismerna regler, planer och scheman men även genom standardiserade IT-

system. Personlig koordination innebär att någon anställd har det övergripande 

koordineringsansvaret men kan också vara två personer som kommunicerar i korridoren. 

Koordination i grupp sker genom olika former av möten, både inbokade och spontana. Val av 

koordineringssätt beror på uppgiftens komplexitet, grad av osäkerhet samt antal inblandade 

personer. En uppgifts osäkerhet beror på hur mycket den varierar och när en uppgifts osäkerhet 

ökar desto svårare är det att koordinera den med opersonliga medel. Om uppgiften inte är 

tillräckligt förstådd tillkommer lärande under utförandet som kan leda till förändringar i roller, 

scheman och prioriteringar. Även graden av beroende påverkar då det ökar behovet av 

personlig koordination och koordination i grupp. Vid hög osäkerhet kan det i extrema fall vara 

nödvändigt med ömsesidig anpassning av hela gruppen. Detta leder till att en ökning av 

uppgiftens osäkerhet leder till en minskad användning av opersonliga sätt att koordinera, en 

ökad användning av personlig koordinering och en påfallande ökad användning av koordinering 

av hela gruppen.  (Van De Ven, Delbecq & Koenig, 1976) 

3.4.3 VIKTEN AV KOMMUNIKATION FÖR KOORDINERING AV VERKSAMHETEN 

Ömsesidig anpassning är den koordineringsmekanism som kräver mest kommunikation 

(Glouberman & Mintzberg, 2001). Bruzelius & Skärvad (2004) betonar att öppen och intensiv 

kommunikation är en viktig egenskap för att skapa ett effektivt team. Som tidigare nämnts 

innebär detta att alla i teamet ska kommunicera öppet och intensivt men också på ett ärligt och 

förtroendefullt sätt. Enligt Tonnquist (2006) handlar kommunikation om att sprida och dela 

kunskap med andra och tillägger dessutom att kommunikation är dubbelriktad medan 

information är enkelriktad. Detta är ett uttryck för att understryka att kommunikation uppstår 
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då sändare och mottagare skickar information mellan varandra och att kommunikation inte är 

ensidigt. All kommunikation måste dessutom ha ett syfte och ett budskap måste formuleras och 

utformas så att mottagaren kan tolka det på rätt sätt. För att undvika missförstånd måste 

avsändare och mottagare koda respektive avkoda kommunikation på samma sätt. Det är också 

viktigt att kommunicera vid rätt tidpunkt och att mottagaren inte är upptagen eller fokuserad på 

något annat. Det är inte ovanligt att det krävs en kritisk händelse för att ett budskap ska 

uppmärksammas (Tonnquist, 2006). 

För att säkerställa att rätt målgrupp får rätt information i rätt tid och på rätt sätt behövs en 

kommunikationsstruktur etableras, det vill säga en informationsplan. För personalen på Thorax-

Kärlkliniken skulle detta innebära en ökad framförhållning och att i flera fall skulle kunna den 

kontinuerliga problemlösningen undvikas. En informationsplan är ett verktyg för att planera 

informationsflödet och på så sätt minimera riskerna för missar och därmed onödig irritation 

från bland annat intressenter som anser att de inte får rätt och tillräcklig information. 

Informationsplanen säkerställer det informationsflöde som behövs för att utföra det dagliga 

arbetet, vilket betyder att all information som ska kommuniceras ska ha ett syfte. I planen finns 

både information som behöver inhämtas som kommuniceras ut. Informationsplanen bör 

besvara vem som ska vara mottagare av informationen samt vem som är ansvarig för att 

informationen kommuniceras ut. Dessutom ska informationsplanen besvara varför 

informationen ska kommuniceras ut, vad som ska kommuniceras, hur informationen ska 

kommuniceras samt när (Tonnquist, 2006). Tonnquist (2006) anser att en informationsplan ska 

besvara följande frågor: 

 Vilken information behöver inhämtas? 

 Vem ska vara mottagare av informationen? 

 Vem är ansvarig för att kommunicera ut informationen? 

 Varför ska informationen kommuniceras ut? 

 Vad ska kommuniceras ut? 

 Hur ska informationen kommuniceras? 

 När ska informationen kommuniceras? 

En central del av all kommunikation handlar dessutom om att rapportera läget. En 

projektledare, för att ha kontroll över situationen, behöver få information om vad som gjorts och 

hur många timmar som lagts ned från de som arbetar med projektet. Då fokus ofta ligger på 

utförande av de åtagna uppgifterna kan det vara lätt att försumma rapportering. Tystnad kan 

lätt tolkas som att arbetet flyter på som det ska medan verkligheten kan vara någon helt annan. 

För att förhindra detta bör rapporteringen vara så enkel som möjligt att genomföra och att 

endast den information som verkligen är nödvändig väljs att rapporteras. (Tonnquist, 2006) 
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3.4.4 SAMMANFATTNING KOORDINATION 

Efter att ha läst igenom detta avsnitt om koordinering bör läsaren ha med sig att integration i 

försörjningskedja kan uppnås genom att koordinera verksamheten (Christopher, 2005). En 

koordinerings- eller samordningsmekanism består av den informationsstruktur som bestämmer 

vem som får vilken information från omgivningen, hur informationen bearbetas och därefter 

fördelas till olika medlemmar som deltar i själva mekanismen. Koordinering inkluderar även den 

beslutsprocess som bidrar till att välja lämpliga åtgärder som måste utföras (Romano, 2003). 

Sjukvården präglas i allmänhet av en hög grad av differentiering vilket ställer höga krav på 

koordineringsmekanismerna för att styra verksamheten (Glouberman & Mintzberg, 2001). Hall 

(2006) väljer att uttrycka detta genom att påpeka att sjukvården idag karaktäriseras av ett 

”silotänk” där varje enhet sköter sina uppgifter men glömmer bort andra enheter och hur de 

påverkas. 

Läsaren bör också komma ihåg att det är viktigt att etablera en kommunikationsstruktur för att 

säkerställa att rätt målgrupp får rätt information i rätt tid för att undvika missförstånd och på 

rätt sätt. Ett hjälpmedel för att kunna genomföra detta är att använda sig av en informationsplan 

där både tidsaspekten och hur information ska kommuniceras behandlas (Tonnquist, 2006). En 

annan betydelsefull del för att kunna lösa koordineringsproblem är att få en insikt i 

beroendeförhållanden mellan aktiviteter. Beroendeförhållanden kan begränsa vilka typer av 

förändringar som kan göras i en aktivitet utan att störa eller hindra driften i andra aktiviteter 

(Crowston, 1997). Genom att få en förståelse av hur aktiviteter beror av varandra i 

verksamheten är det möjligt att anpassa samordningen och koordineringen av verksamheten på 

ett effektivare sätt (Bruzelius & Skärvad, 2004).  

3.5 MÅTT OCH MÄTMETODER 

Att veta var verksamheten står i dagsläget är grunden till att lyckas genomföra 

förändringsarbeten (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). Peterson et al (2010) tillägger 

dessutom att ha rätt och fullständig kunskap om dagsläget är viktigt för att veta om en 

förändring leder till förbättring. Det är inte tillräckligt att bara ungefär veta hur olika processer 

fungerar och hur kunderna uppför sig. För att uppnå detta måste all relevant data kartläggas och 

denna kartläggning gör det möjligt att förutse hur flödet fungerar i detalj (Petersson et al, 2010).  

3.5.1 MÅTT SKA VARA FÖRENLIGA MED FÖRETAGETS STRATEGI 

Enligt White (1996) bör två frågor ställas vid en mätsituation:  

 Vad ska mätas? 

 Hur ska mätningen ske? 
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Traditionellt har finansiella mått används för att mäta ett företags prestationer. Detta börjar idag 

förändras och användandet av prestationsmått av mer icke finansiell karaktär blir allt vanligare. 

Viktigt att komma ihåg när relevanta mått ska väljas är att de är sammankopplade med 

företagets strategi samt är en riktlinje för vad företaget behöver förbättra. Strategi och kultur är 

begrepp som står nära varandra och därför bör mätetalen vara anpassade till 

organisationskulturen. Något annat som bör tänkas på, när mått ska väljas, är att det som mäts 

blir uppmärksammat, framförallt om belöningar är knutna till åtgärderna (White, 1996). Även 

Parnaby & Towill (2008) betonar vikten av att mätetalen måste översättas till den lokala 

terminologin på företaget för att matcha kulturen. Mätetalen ska vara lätta att använda, 

meningsfulla samt förenliga med verksamheten (Parnaby & Towill, 2008). 

När den andra frågan ska besvaras angående om hur mätningen ska utföras är det viktigt att 

veta var det är möjligt att få tag på data som behövs. Data kan erhållas både internt, vilket är 

historisk data, och extern genom att granska och jämföra med andra företag. Intern data är 

vanligtvis lättare att få tag på men extern data kan ge värdefull information som inte går att få 

tag på inom företaget. Vidare kan datamaterialet delas in i två kategorier: subjektiv och objektiv 

data.  Subjektiv data baseras på åsikter eller uppskattningar, medan objektiv data baseras på 

oberoende och observerbar fakta (White, 1996).  En annan kategoriseringsmetod är att skilja 

mellan kvantitativa och kvalitativa mätningar. Kvantitativt innebär att det numeriskt är möjligt 

att ange den grad eller utsträckning de olika kategorierna är representerade i det samlade 

datamaterialet. Kvalitativa aspekter är däremot inte möjliga att relatera till andra storheter. 

Kvalitativa aspekter såsom flexibilitet är viktiga att ta hänsyn till även om det inte är möjligt att 

uttrycka kvantitativt (Aronsson, Andersson & Storhagen, 1988).  

För att lyckas genomföra förändring och införa ett mätsystem är effektiv och kontinuerlig 

uppföljning av stor betydelse (White, 1996). Aronsson, Andersson och Storhagen (1988) tar upp 

att en grundläggande svårighet i samband med mått och mätmetoder är att en insats som 

genomförs någonstans i organisationen kan få en negativ kostnadsmässig effekt just där den 

genomförs, medan den positiva effekten uppstår någon annanstans i organisationen. Effekten 

kan också uppstå vid en senare tidpunkt än åtgärden. Förutom att analysera mätetalen enligt 

deras effektivitet är benchmarking en viktig metod eftersom det låter företaget upptäcka 

möjligheter till förbättring (White, 1996). 

3.5.2 PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET INOM SJUKVÅRDEN 

Synsättet på produktivitet och effektivitet börjar förändras inom sjukvården, där fokus är mer 

på värdeskapande än på kostnader samt mer på resultat för patienten än produktiviteten i varje 

enskild vårdinsats (Arvidsson, 2007). Produktivitet definieras som användbart output delat med 

input eller som färdigt arbete genom nyttjande av resurser. För sjukhus kan det vara inskrivna 
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patienter, patientdagar eller antal specifika behandlingar.  Input kan vara antal timmar som 

personalen arbetar. Ett alternativ av en mer indirekt karaktär kan vara att mäta produktivitet 

som kostnad per patientdag (Hall, 2006).  

Effektivitet handlar om hur väl mål uppfylls och kan till exempel både innebära att rätt 

aktiviteter utförs för att kunna leverera en bra vård och att dessa aktiviteter utförs på rätt sätt. 

Inom vården skulle ett exempel på effektvitet kunna vara andel patienter som får behandling 

inom vårdgarantin eller andel patienter som får en vårdskada. Effektivitet kan också relateras 

till insatta resurser, ett exempel på detta skulle kunna vara kostnad per operation. Detta mått är 

relevant då det är önskvärt att få ut så mycket som möjligt ut en given mängd resurser eller få 

ett givet resultat med så lite resurser som möjligt. (Arvidsson, 2007) 

3.5.3 RESULTATINDIKATORER FRÅN LOGISTIK OCH PRODUKTIONSLEDNING  

Flödes- och servicerelaterade nyckeltal ger ofta bra information om hur effektiva flöden 

fungerar. Tidsreduktion påverkar såväl leveransservice som kostnader på ett positivt sätt och 

tider är dessutom något som alla har en känsla till. Detta gör att service- och tidsrelaterade 

nyckeltal är lämpliga när ett flöde ska beskrivas och analyseras. Nedan listas de vanligaste 

tidsrelaterade nyckeltalen. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006) 

 Ledtid. Tid från orderläggning till leverans. 

 Genomloppstid. Tiden det tar för en produkt eller ärende att gå igenom ett visst 

flödesavsnitt. Noteras bör att flera genomloppstider kan mätas inom en order- och 

leveransprocess.  

 Lageromsättningshastighet. Anger hur ofta lagret byts ut. 

Leveransservice är ett stort begrepp som ofta delas upp i mindre delar som kallas 

serviceelement. Det finns sex stycken serviceelement enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 

(2006) vilka av dessa serviceelement som är viktiga varierar beroende på bransch eller kund. De 

sex serviceelementen är ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information, flexibilitet 

eller kundanpassning och lagertillgänglighet. Ledtid beskrevs ovan och då information och 

flexibilitet/kundanpassning är mjuka begrepp som inte är lätta att mäta kommer dessa inte 

presenteras vidare i detta avsnitt. De tre andra serviceelementen är lagertillgänglighet, 

leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. Lagertillgänglighet är ett mått som endast är relevant 

för lagerförda artiklar och beskriver hur stor andel som finns tillgänglig i lager då kunden 

beställer. Leveranspålitlighet redogör för tillförlitlighet i leveranstid och leveranssäkerhet är ett 

mått som fångar upp vikten av att leverera rätt saker i rätt mängd. (Oskarsson, Aronsson & 

Ekdahl, 2006) 
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Förutom dessa tids- och servicerelaterade nyckeltal kan mått fås från traditionell 

produktionsledning. van der Bij och Vissers (1999) listar följande resultatindikatorer som ofta 

används inom produktionsteori: 

 Genomloppstid. Förklaras ovan  

 Leveranssäkerhet. Förklaras ovan 

 Beläggning eller nyttjandegrad. Andel eller del av totalt möjliga lediga enheter som är 

ockuperade, belagda. Kan mätas i procent.  

 Batchstorlek. Kvantitet av gods som tillverkas vid ett och samma tillfälle.  

 Säkerhetslager. Lager som används för att kompensera för osäkerhet i efterfråga, 

inleveranser och produktion.  

Hur lageromsättningshastighet, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och beläggning räknas ut 

presenteras i Bilaga 3.  

LÄMPLIGA MÄTOMRÅDEN INOM SJUKVÅRDEN 

För att optimera resursanvändningen inom sjukvården skulle det optimala enligt Hall (2006) 

vara att varje viktig tidpunkt då något händer med patienten noteras för att på så sätt upptäcka 

förseningar och väntan. Detta skulle möjliggöra att personal direkt kan bli förvarnad när en 

resurs är fri att användas och vilket i sin tur eliminerar dötid. Antalet nekade dagar, vilket 

innebär antalet dagar som spenderas på sjukhus i väntan på operation, är ett mycket relevant 

mått eftersom det kostar mycket att ha patienterna inneliggande samt att de tar upp resurser. 

Viktigt att komma ihåg är att antalet nekade dagar minskar vid ett förbättrat patientflöde. 

Servicetid och tiden för en specifik behandling är också intressant för att kunna jämföra med 

historisk data för att se förbättring. (Hall, 2006) 

Vad gäller beläggning kan användande av sängplatser vara ett missvisande mått då inneliggande 

patienter ibland väntar på operation eller annan typ av behandling. Om processen genomförs 

snabbare kommer behovet av bäddar minska vilket i sin tur minskar förseningar. För att mäta 

nyttjandegrad anser Hall (2006) att användande av operationssal är viktigt eftersom risken för 

liten nyttjandegrad är stor då det är svårt att förutse operationslängd, strykningar samt sena 

ankomster. Vanligtvis brukar inte begreppen batchstorlek och säkerhetslager användas inom 

sjukvården men det går att översätta batchstorlek som det antal patienter som besöker en klinik 

inom ett visst tidsintervall och säkerhetslager kan till exempel vara det antal patienter som är 

överbokade för att förhindra att någon resurs inte används (van der Bij & Vissers, 1999).  

Sammanfattningsvis presenterar Parnaby & Towill (2008) de fem logistikmått som de anser är 

vanligast och deras motsvarighet inom sjukvården, se Tabell 2. Alla mått bör ständigt finnas i 
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åtanke så att någon av dem inte glöms bort. Vanligt är att kvaliteten får stå tillbaka vid 

förbättring av de övriga mätetalen. (Parnaby & Towill, 2008)   

Tabell 2: Logistikmått och dess motsvarighet inom vården. Fritt utformad efter Parnaby & Towill (2008) 

Logistikmått Motsvarighet för 
sjukvården 

Tolkning för att passa sjukvården 

Pris Total taxa Hur kostnadseffektiv är behandlingen?  
Ledtid Väntetid Hur lång är den totala väntetiden för patienten? 

Hur mycket varierar väntetiden för patienten? 
Kvalitet Kvalitet på behandling Ger behandlingen mervärde för patientens 

hälsotillstånd? 
Hur framgångsrik är behandlingen? 

Servicenivå Prestationspålitlighet Hur mycket varierar väntetiden? 
Hur många fel och upprepade hänvisningar? 

Lageromsättning Genomloppstid Hur läge är en patient inskriven på en avdelning? 
Hur länge får patienterna vänta i en kö?  

3.5.4 SAMMANFATTNING MÅTT OCH MÄTMETODER 

Mått och mätmetoder är den fjärde och avslutande delen av referensramen. Denna del syftar till 

att ge läsaren en förståelse för att det är viktigt att ha kunskap om verksamheten nuläge för att 

lyckas genomföra förändringsarbeten (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). I denna studie är 

det mätetal relaterade till patientflödet som är relevanta för att kunna se hur flödet fungerar i 

detalj.  Flödes- och servicerelaterade nyckeltal ger ofta bra information om hur effektiva flöden 

fungerar men mått kan också fås från traditionell produktionsledning. Tidsreduktion påverkar 

såväl leveransservice som kostnader på ett positivt sätt och tider är dessutom något som alla har 

en känsla till (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006).  

Läsaren bör också ha tagit till sig att mätetalen ska vara anpassade till organisationskulturen 

eftersom strategi och kultur är begrepp som står nära varandra (White, 1996). Parnaby och 

Towill (2008) anser att mätetalen ska vara lätta att använda, meningsfulla samt förenliga med 

verksamheten. Samma författare påpekar också att alla mått ständigt bör finnas i åtanke så att 

någon av dem inte glöms bort, eftersom det är vanligt att kvalitet får stå tillbaka vid en 

förbättring av andra mått. Avslutningsvis är det också relevant att komma ihåg att kontinuerlig 

uppföljning är av stor betydelse för att lyckas genomföra förändring och för att lyckas införa ett 

mätsystem (White, 1996).  
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4 UPPGIFTSPRECISERING 

Detta avsnitt inleds med att återigen presentera studiens syfte men också 

att förtydliga det för att ge läsaren en djupare förståelse. Därefter 

diskuteras utmaningar och problem som framkommit i tidigare kapitel 

som sammankopplas med syftet för att leda fr am till frågeställningar.  
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4.1 SYFTESPRECISERING 

De markerade orden och uttrycken i syftet är nyckelord som i följande text kommer att förklaras 

och förtydligas.  

Studiens syfte är att med bibehållen eller förbättrad patientsäkerhet komma fram till 

åtgärdsförslag som skapar möjlighet för ett jämnt och stabilt flöde av thoraxpatienter  

på Thorax-Kärlkliniken. 

Sjukvården handlar i grund och botten om att göra människor så friska som möjligt utefter deras 

individuella förutsättningar och då det handlar om människors liv och hälsa så går det inte att 

kompromissa med kvaliteten, i detta fall patientsäkerheten. På grund av detta är det relevant 

att understryka dess betydelse i syftet samt uttryckligen påpeka att begreppet hela tiden funnits 

i åtanke under studiens arbetsgång.  

Studien ska mynna ut i åtgärdsförslag där kravet är att ett förslag ska adressera en eller flera 

identifierade utmaningar rörande patientflödet. Dessa utmaningar har identifierats under 

författarnas praktikperiod samt under empiriinsamlingen. Åtgärdsförslagen som senare 

rekommenderas ska vara lättförståeliga och en vägledning för hur arbetet kan fortskridas efter 

studiens slut, dessutom kommer förslagens förväntade effekt att diskuteras. Figur 15 illustrerar 

hur åtgärdsförslagen kommer att struktureras och de frågor som åtgärdsförslagen ska svara på.  

Figur 15: Struktur på åtgärdsförslagen 

Åtgärdsförslagen ska beröra hur Thorax- Kärlkliniken ska kunna få ett jämnt och stabilt flöde. 

För att förklara begreppet jämnt och stabilt har författarna valt att utgå från teorier angående 

hur variationer påverkar verksamheten och hur variationer kan hanteras. Att förstå och hantera 

rätt sorts variation som finns inom sjukvården ger möjlighet till flödesförbättringar och därmed 

kapacitetsförbättringar (Hall, 2006). En målsättning för sjukvården är att ha en hög och 

balanserad användning av resurser utan toppar och dalar, vilket är viktigt för effektiviteten men 

även för att få en bättre arbetsmiljö med jämnare arbetsbelastning (Womack & Jones, 2003). 

Utmaning 
•Vad är utmaningen för Thorax-Kärlkliniken? 

Åtgärd 
•Vad kan göras för att hantera utmaningen? 

Effekt 
•Vad kan effekten av åtgärdsförslaget bli? 
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Vidare skiljer Hall (2006) på naturliga variationer och icke-naturliga variationer, även kallade 

undvikliga variationer. Naturliga variationer måste hanteras och undvikliga variationer borde 

helt elimineras för att optimera systemet och på så sätt förbättra flödet (Hall, 2006; Silvester et 

al, 2004). Utjämning av produktionen inom vården är viktigt för att hantera problem med 

variationer (Bicheno, 2008).  

4.2 STUDERAT SYSTEM 

Det finns tre planeringsnivåer för Thorax- Kärlkliniken: långsiktig, kortsiktig och daglig 

planering. Fortsättningsvis kommer dessa tre planeringsnivåer att följa de benämningar som 

Harrington och Ottenbacher (2009) använder nämligen strategisk, taktisk och operativ nivå. 

Beroende av tidsaspekten och då en djupgående studie prioriteras framför en bredare studie, 

valde författarna att fördjupa sig inom en av dessa planeringsnivåer. Den valda planeringsnivån 

är operativ nivå. Beslutet togs framförallt med hänsyn till studiens syfte där ett jämnt och stabilt 

patientflöde bland annat syftar till att hantera och eliminera variationer för att skapa en lugnare 

arbetsmiljö och arbetsbelastning (Womack & Jones, 2003).  

Variationer hindrar ett bra patientflöde (Silvester et al, 2004; Eriksson et al, 2011). Inom vården 

är det ett problem att vissa processer själva skapar variation (Walley, Silvester & Steyn, 2006). 

Dessutom påpekar (Elkhuizen et al, 2007) att för att minska variationer är det viktigt att 

analysera och förstå en verksamhets processer, vilket sker på operativ nivå. För att lyckas 

identifiera variationer i den dagliga verksamheten måste även en djupare förståelse fås för 

verksamheten på den operativa nivån. En annan viktig anledning till att fokusera på operativ 

nivå är att Landstinget i Östergötland har börjat införa Lean som filosofi och metod i 

verksamheten. Verktyg från Lean har främst använts som förbättringsverktyg på operativ nivå 

eftersom det är viktigt att anpassa och tolka konceptet utefter en verksamhets specifika 

situation (Poksinska, 2010).  

Då den operativa nivån valts som det studerade området ses det som sker på taktisk och 

strategisk nivå som opåverkbara indata. Alltså kommer antalet vårdplatser och 

personalresurser uppfattas som fixa faktorer. De ankommande patienterna, vilket är patienter 

uppsatta på operationsprogrammet samt akutankomster, anses också vara opåverkbara indata. 

Även av denna anledning är Lean ett relevant koncept att utreda då det inte bygger på 

omfattande investeringar utan fokus är på att förbättra tillgängliga resurser (Poksinska, 2010). 

Det studerade systemet presenteras i Figur 16 där den valda operativa nivån ringats in med en 

streckad linje. Ankommande patienter anges som indata i systemet och det som kommer ut ur 

systemet är patienter som fått behandling och ska åka hem. Vad som sker inom den operativa 
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nivån har expanderats för att visa på de processer en patient passerar på vägen genom Thorax-

Kärlkliniken.  

 

4.3 IDENTIFIERADE STUDIEOMRÅDEN GER INRIKTNING TILL STUDIEN 

4.3.1 ANVÄNDA LOGISTIKMÅTT FÖR ATT FÅ EN ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR VERKSAMHETEN 

Kunskapen är begränsad om hur effektiva flödena är och hur verksamheten presterar i dagsläget 

på Thorax-Kärlkliniken. Mycket data finns på Thorax-Kärlkliniken samlade i IT-system men i 

dagsläget följs inte logistiska mått upp. För att kunna utvärdera och rikta förbättringsarbetet är 

det nödvändigt att få bättre kunskap om nuläget. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) 

framhåller att kunskap om en verksamhets nuläge är grunden till att genomföra lyckade 

förändringar. Dessutom är det mycket viktigt att ha fullständig kunskap om dagsläget för att veta 

om en förändring verkligen leder till förbättring (Petersson et al, 2010). Genom att förstå 

patientflödet kan problem identifieras och beskrivas, vilket krävs för att på ett riktigt sätt kunna 

åtgärda problemet (Arvidsson, 2007). Av denna anledning är det viktigt att mäta verksamheten i 

siffror. Vid en mätsituation är det också viktigt att komma ihåg att det som mäts blir 

uppmärksammat (White, 1996). Detta innebär att mättalen som används ska vara meningsfulla 

och förenliga med verksamhetens strategi (Parnaby & Towill, 2008).  

En noggrannare analys av nuläget kan ge en djupare förståelse för variationer samt andra 

problem och för att uppnå detta måste relevant data kartläggas (Eriksson et al, 2011; Oskarsson, 

Aronsson & Ekdahl, 2006; Womack & Jones, 2003). För att ta reda på hur effektivt ett flöde 

 

Operationsplan 
Kl 8:00 
Kl 8:20 
Kl ?? 
Kl ?? 

Akut 

Operativ nivå 

Taktisk nivå 

Strategisk nivå 

 
 
 

 

 

 Förberedelser Operation Thuva Avdelning 6 Thiva 

 
Lungpatienter 
Hjärtpatienter 

 

 

Operativ verksamhet 

Figur 16: Illustration av det studerade systemet 
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fungerar ger flödes- och servicerelaterade nyckeltal ofta bra information (Oskarsson, Aronsson 

& Ekdahl, 2006). Resultatindikatorer kan fungera som en hjälp för att förstå Thorax- 

Kärlkliniken nuläge på ett mer konkret och kvantitativt sätt.  

Relevanta mått för att utvärdera en verksamhet kan fås från produktionsteori. I referensramen 

presenterades vanliga produktionsekonomiska mått, där beläggning eller nyttjandegrad 

nämndes som ett av dem (van der Bij & Vissers, 1999). Det är främst intressant att undersöka 

nyttjandegraden för operationsavdelningen, Thiva och Thuva, då dessa avdelningar upplevs som 

mer kritiska för patientflödet. Nyttjandegraden för Avdelning 6 beräknas ej då patienten även 

befinner sig på Avdelning 6 innan operationen vilket leder till att det kan vara svårt att tolka 

resultatet. En hög nyttjandegrad för Avdelning 6 kan betyda att patienter får vänta länge på 

operation vilket inte ska eftersträvas. På Avdelning 6 är det också så att blandningen av 

patienter gör att ett mått på thoraxpatienters nyttjandegrad blir mindre relevant.  

I referensramen avsnitt 3.5.3 listades fem logistiska mått samt dess motsvarighet inom vården 

(Parnaby & Towill, 2008). De fem måtten var: total taxa, väntetid, kvalitet på behandling, 

prestationspålitlighet och genomloppstid. På grund av avgränsningar, enligt avsnitt 1.3, kommer 

denna studie inte behandla kostnads- eller kvalitetsrelaterade mått. Kvalitetsrelaterade mått 

avgränsas då författarna inte har tillräcklig kunskap inom medicin. Även väntetid har avgränsats 

då detta mått visar hur länge en patient är uppsatt på väntelistan, vilket inte berör den operativa 

nivån. Olika avdelningars genomloppstid är av stort intresse eftersom planeringsarbetet skulle 

underlättas av om det gick att förutsäga hur länge patienter opereras eller vårdas på 

avdelningarna. Dessutom är genomloppstid ett av de logistiska nyckeltal som visar flödens 

prestation och effektivitet (van der Bij & Vissers, 1999; Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). 

Att ledtiden inte har beräknats beror på att den ligger utanför studiens avgränsningar, då den i 

det här fallet anses motsvara tiden från att ett beslut fattas om att en patient ska opereras till 

den tidpunkt när patienten skrivs ut från Avdelning 6. 

Prestationspålitlighet är nära sammankopplat med leveranssäkerhet eftersom båda dessa mått 

handlar om att göra rätt saker på rätt sätt (Parnaby & Towill, 2008) . Leveranssäkerhet anses 

som ett relevant mått eftersom Thorax-Kärlkliniken har problem med strykningar av patientfall. 

Leveranssäkerhet anses med ett produktionsekonomiskt perspektiv som ett lämpligt mått för 

att undersöka hur väl en verksamhet presterar (van der Bij & Vissers, 1999).  

Utifrån ovanstående resonemang presenteras nedan relevanta mättal för denna studie: 

 Nyttjandegrad: Använd tid jämfört med tillgänglig tid på en avdelning  

 Genomloppstid: Hur lång tid patienter stannar på en avdelning 

 Leveranssäkerhet: Komplett felfria leveranser jämfört med totalt antal leveranser 
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I syfte att öka förståelsen för Thorax-Kärlklinikens verksamhet och dess prestation utifrån 

mätetal kommer följande frågor att besvaras:  

1. Vilken nyttjandegrad har avdelningarna på Thorax-Kärlkliniken? 

2. Vad är genomloppstiden för patienterna på de olika avdelningarna? 

3. Vilken leveranssäkerhet är det för operationer på thoraxpatienter? 

4.3.2 FÖRBÄTTRA UPPFATTNINGEN OM VARIATIONER PÅ OPERATIONSSAL  

Mycket av den dagliga planeringen på Thorax-Kärlkliniken bygger på operationsprogrammet. 

Därför är det av intresse att undersöka förutsägbarheten på aktiviteterna innan, under och efter 

operation. Då operationstiden tas upp som genomloppstid på operationsavdelningen bör det 

studeras hur aktiviteterna innan och efter operation varierar.  

Stora variationer inom processer kan tyda på att de är ineffektiva och standardisering av dessa 

kan leda till att produktiviteten ökar (Meredith et al, 2011). Mindre variationer skapar enligt 

Walley, Silvester och Steyn (2006) också möjlighet för ett bättre patientflöde. Att standardisera 

arbete, även icke-repetitiva uppgifter, minskar variation och gör det enklare att identifiera 

variationer (Bicheno, 2009). Gällande operationsavdelningar kan flera förberedande aktiviteter 

standardiseras, viket minskar variationerna på operationssalar (Meredith et al, 2011; Cima et al, 

2011; Walley, Silvester & Steyn, 2006). Elkhuizen et al (2007) påpekar att det är möjligt att 

identifiera var variationer kan reduceras genom att observera och genomföra mätningar. Om 

variationerna reduceras skulle det vara möjligt att förutsäga tiden för förberedelseaktiviteterna. 

Det är också intressant att se om det förekommer någon väntetid mellan de olika aktiviteterna 

på operationssalen eftersom detta är icke-värdeadderande tid och klassas som slöseri (Womack 

& Jones, 2003; Hines & Rick, 1997).   

När en operation är färdig måste mycket ha hänt i de övriga processerna, en plats måste finnas 

tillgänglig på Thiva vilket oftast även medför att en patient måste hunnits förflyttats från Thuva 

till en ledig plats på Avdelning 6. Att göra en säkrare prognos av när ett operationsfall är färdigt 

skulle underlätta mycket för Thiva och Thuva men också för operationslaget runt nästa 

patientfall. Säkrare prognoser skulle ge bättre framförhållning samt göra det möjligt att ta fram 

en pålitligare planering.  Ankomstvariation och processvariation påverkar produktiviteten inom 

vården och kan leda till kötid (Bicheno, 2008; Elkhuizen et al, 2007). Idag bestäms enbart tiden 

när förmiddagspatienten ska finnas på operationsavdelningen i förväg och det görs inget försök 

att i förväg förutsäga när exempelvis när operationen börjar eller när eftermiddagspatienten ska 

komma till operationsavdelningen. Genom att ha en bättre förståelse för aktiviteterna och dess 

variation finns möjligheter till att planera bättre och därmed använda resurserna bättre.  
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Operationsprogrammet har stor påverkan på den dagliga planeringen och en ökad förståelse för 

hur aktiviteter på operationssalen kan hanteras förbättrar möjligheten att planera vilket leder in 

på följande frågeställningar: 

4. Hur förhåller sig aktiviteter på operationssal till varandra? 

5. Vilka aktiviteter på operationssal uppvisar variation? 

6. När uppstår det idag väntetid på operationssal för patienten? 

7. Var är det störst risk för väntetid?  

8. Vilka variationer på operationssal är möjliga att undvika?  

9. Hur ska de dagliga operationerna planeras för att skapa ett så jämnt och stabilt 

patientflöde som möjligt? 

4.3.3 GRANSKA PERSONALENS UPPFATTNING OM DAGLIG PLANERING 

Under praktikperioden observerades att den förutbestämda operationsplanen ändras ofta på 

Thorax-Kärlkliniken och beslut tenderar att ta i sista stund. Detta leder till dålig framförhållning 

gällande patientförflyttningar och operationsstarter vilket medför kontinuerlig problemlösning 

och mycket kommunikation både inom och mellan de olika avdelningarna.  

Enligt observationerna är det svårt att få en överblick över den dagliga planeringen eftersom 

planen ständigt uppdateras och ändras kontinuerligt under dagen. En sån strategi ställer höga 

krav på ömsesidig anpassning mellan avdelningar. Ömsesidig anpassning är den 

koordineringsmekanism som kräver mest kommunikation (Bruzelius & Skärvad, 2004). Genom 

detta planeringssätt är behovet av att kommunicera stort och då framförallt genom informell 

kommunikation (Glouberman & Mintzberg, 2001). Att rätt person ska ha rätt information vid 

rätt tidpunkt är en viktig del i arbetet att skapa ett jämnt och stabilt patientflöde (Arvidsson, 

2007). Att kommunicera och koordinera kräver resurser och därför klassas onödig 

kommunikation som slöserier som borde elimineras (Bicheno, 2009; Womack & Jones, 2003). 

Thorax-Kärlkliniken har två dagliga möten angående planering vars betydelse ifrågasätts av 

personalen vilket gör det intressant att vidare undersöka informationsbehov och 

informationsspridning på mötena.  

Viktigt att komma ihåg är att koordinering även inkluderar beslutstagande och den process där 

ett beslut fattas utifrån en uppsättning alternativa lösningar (Romano, 2003). Det är en vanlig 

uppfattning inom vården att det inte går att göra planer på grund av alla oförutsedda händelser 

som kan inträffa. Dock har flera studier visat att det genom framtagandet av relevanta prognoser 

även går att planera det dagliga arbetet inom sjukvården (Hall, 2006; Walley, Silvester & Steyn, 

2006). Då beslut ofta skjuts upp till ett senare tillfälle och planeringen ofta ändras är det 

intressant att undersöka vanliga beslutssituationer på Thorax-Kärlkliniken. Det är också 
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intressant att undersöka vilken information som behövs för att fatta beslut och på så sätt se om 

det är möjligt att fatta beslut tidigare för att förbättra framförhållningen.  

Hall (2006) påpekar att det inom vården är vanligt att enheter främst ser till sina egna uppgifter 

och till viss del glömmer bort andra enheter i kedjan. Istället för isolerade grupper bör vården 

sträva mot att arbeta som ett nätverk av samarbetande specialister (Glouberman & Mintzberg, 

2011). Att se helheten istället för varje del för sig är något mycket grundläggande inom SCM, där 

tanken är att helheten kan bli bättre än summan av alla delar (Christopher, 2005). Vidare 

påpekar Womack & Jones (2003) att det är viktigt att skapa ett tankesätt utifrån flödet för att 

undvika suboptimering. Att skapa ett jämnt och stabilt patientflöde kräver en förståelse av hela 

kedjan, hur den hänger ihop och hur delprocesser påverkar varandra (Arvidsson, 2007; Hall, 

2006; Walley, Silvester & Steyn, 2006). Detta ger också argument för att vidare undersöka olika 

gruppers perspektiv på planering.  

Opålitlig planering och kontinuerlig problemlösning leder till omplaneringar och ökar behovet 

av kommunikation och koordination vilket kräver resurser. Detta leder in på följande frågor:   

10. Hur ser arbetet ut gällande daglig planering? 

11. Vilken information om dagens arbete är absolut nödvändig för varje yrkeskategori? 

12. Vilka beslut fattas idag relaterade till patientflödet? 

13. Vilken information behövs för att fatta ett beslut? 

14. Vilka orsaker finns till att planeringen ändras? 

15. Hur ska dessa orsaker till ändringar hanteras? 

16. Hur ska pålitligheten i planeringen ökas?  

4.3.4 SAMMANFATTNING AV FRÅGEBATTERIET 

Nedan sammanfattas de frågeställningar som ska besvaras i de kommande kapitlen.  

1. Vilken nyttjandegrad har avdelningarna på Thorax-Kärlkliniken? 

2. Vad är genomloppstiden för patienterna på de olika avdelningarna? 

3. Vilken leveranssäkerhet är det för operationer på thoraxpatienter? 

4. Hur ser arbetet ut gällande daglig planering? 

5. Vilken information om dagens arbete är absolut nödvändig för varje yrkeskategori? 

6. Vilka beslut fattas idag relaterade till patientflödet? 

7. Vilken information behövs för att fatta ett beslut? 

8. Vilka orsaker finns till att planeringen ändras? 

9. Hur ska dessa orsaker till ändringar hanteras? 

10. Hur ska pålitligheten i planeringen ökas?  

11. Hur förhåller sig aktiviteter på operationssal till varandra? 
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12. Vilka aktiviteter på operationssal uppvisar variation? 

13. När uppstår det idag väntetid på operationssal för patienten? 

14. Var är det störst risk för väntetid?  

15. Vilka variationer på operationssal är möjliga att undvika?  

16. Hur ska de dagliga operationerna planeras för att skapa ett så jämnt och stabilt 

patientflöde som möjligt? 
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5 METOD 

Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt och hur uppgiften ska 

lösas för att uppnå studiens syfte.  Upplägget för empiriinsamlingen, 

kopplat till de tre identifierade studieområden från föregående kapitel, 

beskrivs också utförlig. Kapitlet avslutas med att presentera studiens 

arbetsgång samt en diskussion om rapportens validitet och reliabilitet.  
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5.1 ÖVERGRIPANDE METOD FÖR DENNA STUDIE 

De valda metoderna i detta projekt är grundläggande för att läsaren ska förstå det 

bakomliggande arbetet samt författarnas syn på problemet. Generellt sett finns det inga krav på 

hur en studie eller analys ska planeras och utföras. Det är istället en studies karaktär där typ av 

sökt datamaterial samt information som styr val av arbetssätt samt passande metoder (Bell, 

2006). Dock finns det litteratur som kan ge verktyg samt uppfattningar för hur en studie kan 

genomföras. Metod är det samma som tillvägagångssätt och i detta kapitel beskrivs hur 

författarna har gått tillväga för att uppfylla studiens syfte (Björklund & Paulsson, 2003).  

5.1.1 INRIKTNING 

Ett sätt att klassificera en undersökning eller ett arbete är att specificera dess inriktning eller 

inriktningar. Inriktningen är nära kopplat med vilken typ av resultat som arbetet strävar efter 

att uppnå, vilket betyder det fastställda syftet samt de preciserade frågorna i 

uppgiftspreciseringen. Explorativ, beskrivande, förklarande eller förutsägande är de fyra 

inriktningarna som finns och de kommer beskrivas nedan. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Explorativ inriktning avser att ge en grundläggande förståelse för ett aktuellt område. En 

förundersökning som är en del av en större undersökning har en explorativ inriktning 

(Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001) . Det passar för situationer när 

kunskapen om ett område är för litet för att kunna ange relevanta frågeställningar. Även 

pilotstudier och det inledande arbetet har ofta en explorativ karaktär (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Beskrivande inriktning kan även kallas deskriptiv inriktning och syftar till att kartlägga något 

och beskriva sakförhållanden (Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). I detta fall 

finns en klar uppfattning om relevanta frågeställningar och studiens syfte är att enbart beskriva 

och inte förklara orsaker (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Förklarande inriktning försöker visa hur olika faktorers koppling ser ut och påverkar varandra 

(Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). Förklarande arbeten går längre än 

beskrivande arbeten men det kan vara ganska likartade. Koncentration på ett fåtal variabler och 

statistisk säkerhet är viktigt för förklarande arbeten (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

Förutsägande eller normativ inriktning handlar om att skapa en prognos för framtiden ofta givet 

vissa förutsättningar (Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). Det kan underlätta 

att förstå bakomliggande orsaker eller historisk utveckling men är inget krav  (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). 

Det finns tre olika synsätt inom forskning som är direkt kopplade till resultatet som eftersträvas. 

Analytiskt synsätt tar upp saker så objektivt som möjligt och försöker undvika värderingar, där 
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anses verkligheten kunna delas upp i mindre delar. Det som skiljer systemsynsättet från 

analytiskt synsätt är att verkligheten och därmed helheten anses vara mer än respektive delar. 

Aktörsynsättet anser att verkligheten påverkar och påverkas av människan, däribland 

undersökaren. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Denna studies inriktning kommer att vara delvis beskrivande och delvis förklarande. 

Beskrivande då Thorax-Kärlklinikens verksamhet och patientflödet kartlades och beskrevs 

ingående i verksamhetsbeskrivning, men där uppgiftspreciseringen har en mer förklarande 

karaktär. I uppgiftspreciseringen delades studien upp i tre preciserade studieområden med 

tillhörande frågor, där dessa tre områden undersöks närmare och se vad som orsakar de 

identifierade problemen. Det använda synsättet är systemsynsättet då detta är en studie är av 

logistisk karaktär som fokuserar på helheten och där syftet är att få ett jämnt och stabilt 

patientflöde genom hela kliniken. Avdelningarna påverkar varandra och för att förbättra måste 

hänsyn tas till hela Thorax-Kärlkliniken och inte bara till en del eller avdelning.  

5.1.2 VAL AV ANSATS 

Ansatsen handlar om ett arbetes utformning och tekniska tillvägagångssätt och bestäms i två 

huvuddimensioner som illustreras i Figur 17, där ena dimensionen hör ihop med antal 

studerade fall och hur översiktlig arbetet är och den andra dimensionen speglar analysmetod 

och data. Kvantitativ data kan tolkas kvalitativt och därmed är uppdelningen av kvalitativ och 

kvantitativ inte alltid självklar. (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

 Djup Bredd 

Kvalitativt   

Kvantitativt   

Figur 17: Kategorisering av ansatser, fritt utformad efter (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Djupstudier har en fallstudieansats och då studeras enbart ett eller ett fåtal fall vilket möjliggör 

detaljerade och nyanserade analyser. Det är sällan som fallstudier kopplas ihop med någon 

bakomliggande målpopulation och det finns en begränsad möjlighet att generalisera resultatet. 

Fallstudieansats passar för explorativa studier, beskrivande eller förklarande studier och 

används ofta vid forskningsarbeten. Breda studier har en tvärsnittsansats och kan delas in i 

antingen en surveyansats eller en experimentell ansats. Syftet är ofta att jämföra flera fall för att 

på så sätt få underlag för att dra slutsatser. Inom surveysansatser är utgångspunkten att mäta 

verkligheten medan experimentell ansats har som mål att manipulera verkligheten. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001) 



 

  
64 

 

  

 

Kvalitativa studier uttrycks ofta med ord och bilder och inte siffror och används ofta vid 

fallstudieansatser. Kvalitativa studier är av mer subjektiv karaktär och baseras ofta på 

intervjuer. Kvantitativa studier kan uttryckas i siffror och analyseras matematiskt vilket ger en 

objektiv vetenskaplig tyngd. Det är vanligt med kvantitativa tvärsnittsstudier och rätt ovanligt 

med kvantitativa fallstudier. Högre analys av kvantitativa resultat blir dock mer kvalitativ. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Detta examensarbete är av fallstudieansats då det enbart är ett fall, Thorax-Kärlkliniken, som 

studeras och det är viktigt med en detaljerad och nyanserad analys för att kunna svara på syftet 

och delfrågorna. Det som undersöks är Thorax-Kärlklinikens patientflöde och avsikten är inte att 

kunna dra generella slutsatser om patientflöden på liknande operationsavdelningar. Data som 

har använts är både av kvalitativ och av kvantitativ karaktär eftersom analysen grundar sig på 

både tankar, idéer och åsikter såväl som kvantitativ data.   

5.2 METODER FÖR DATAINSAMLING 

Under examensarbetet behöver en stor mängd data och information samlas in. Undersökningar 

kan bygga på två olika typer av data. Data som samlas in från ursprungskällan under 

undersökningens gång kallas primärdata (Lekvall & Wahlbin, 2001). Eftersträvas förståelse och 

djup av ett eller ett fåtal fall är primärdata viktigt (Björklund & Paulsson, 2003). Sekundärdata 

kallas data som redan finns insamlad. De flesta undersökningar bygger åtminstone till viss del på 

sekundärdata (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vid insamling av sekundärdata bör den också granskas 

så att den är aktuell, trovärdig och det bör finnas en medvetenhet om datamaterialet är vinklat 

(Björklund & Paulsson, 2003).  

Den här studien baseras både på primär- och sekundärdata. Då en kartläggning av Thorax-

Kärlklinikens patientflöde inte har gjorts tidigare behövde en stor del primärdata samlas in för 

att få en förståelse för verksamheten. Det är tidskrävande att samla in primärdata och i den mån 

det har varit möjligt har sekundärdata används. Datamaterial samlades in på flera olika sätt i 

denna studie. För att få en övergripande bild av dessa metoder presenteras de använda 

metoderna i de följande avsnitten. Primärdata har fåtts från observationer och intervjuer och 

sekundärdata har erhållits från litteraturstudier samt datamaterial från affärssystem. En mer 

detaljerad beskrivning av datainsamlingsmetoderna som användes till att undersöka de tre 

studieområdena presenteras i avsnitt 5.2.5.     

5.2.1 LITTERATURSTUDIE 

För att sätta in sig i vad som tidigare skrivits vetenskapligt om ett område gjordes en 

litteraturstudie. På detta sätt är det möjligt att få ta del av tidigare insamlad kunskap som kan 
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vara till stöd för det egna arbetet (Jarl, 2008). Litteraturstudier ger upphov till sekundärdata i 

skriven form, därmed är det viktigt att se kritiskt på materialet. I och med att ofullständiga 

sökrutiner kan ge dåliga resultat (Björklund & Paulsson, 2003) förklaras nedan hur sökningen 

efter böcker och hur sökningen efter artiklar gjorts.  

Sökningar för att hitta relevanta böcker gjordes på Linköpings universitetsbiblioteks hemsida 

med sökord som rör områdena variation, ”health care”, Lean, SCM, produktionsledning och 

koordination. Dessa sökord valdes efter inspiration från tidigare examensarbeten inom området 

men också för att författarna tidigt fick upp ögonen för att variationer kan vara ett stort problem 

inom vården. Dessutom ansågs Lean vara relevant eftersom Landstinget i Östergötland har som 

mål att implementera Lean som filosofi och metod. Studielitteratur från kurser inom bland annat 

ämnena logistik och produktionsledning har även använts. Lämpliga och tillgängliga böcker har 

därefter lånats och lästs.  

Databasen som använts för artikelsök är Scopus, det är en multidisciplinär databas med arbeten 

inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap. Som inställning 

valdes att bara filtrera ut artiklar eller sammanfattande granskningar (review). Det valdes också 

att sökorden skulle återfinnas i antingen titeln, sammanfattningen eller som något av 

nyckelorden. Flera referenser presenterade området variation och hur variationer ska hanteras 

som grunden till att skapa ett jämnt och stabilt patientflöde. Inom området variation gjordes 

därför en strukturerad sökning där nästan alla sökningar utgick från ordet ”variation”. 

Sökningen inleddes brett men fler relevanta sökord lades till under sökningens gång för att 

minska antalet träffar. Relevanta artiklar lästes därefter igenom och träfflistan för de olika 

sökningarna redovisas i Bilaga 4.  

Litteraturstudien ligger till grund för referensramen och avsnitt 3.2 i referensramen baseras på 

de resultat som den strukturerade artikelsökningen gav. 

5.2.2 DATA FRÅN AFFÄRSSYSTEM 

Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt har sekundärdata används i den mån det varit 

möjligt, eftersom det är tidskrävande att samla in primärdata. Data från affärssystem, där 

informationen är lagrad och kommunicerad i elektronisk form, kan klassas som sekundärdata 

(Lekvall & Wahlbin, 2001). I denna studie har data från Thorax-Kärlklinikens IT-system Carath 

använts, vilket underlättade datainsamlingen av främst tidsmässiga skäl. Tillvägagångssättet och 

vilken typ av data som användes från Carath beskrivs mer ingående nedan i avsnitt 5.2.5. 

Påpekas bör att författarna är medvetna om att sekundärdata inte är lika tillförlitligt som 

primärdata, då författarna inte har möjlighet att kontrollera hur materialet tagits fram.  Dock 

skulle det inte varit möjligt för författarna själva att ta fram lika omfattande datamaterial. 
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Författarna har inte heller någon anledning att ifrågasätta kvaliteten av det analyserade 

datamaterialet och Thorax-Kärlkliniken använder dessutom datamaterial från Carath för egna 

kvalitetsuppföljningar.     

5.2.3 OBSERVATIONER 

En stor det av informationen från verksamhetsbeskrivningen insamlades genom observationer 

av författarna. Observationer innebär att en undersökare iakttar omgivningen, händelser och 

beteenden (Lekvall & Wahlbin, 2001; Björklund & Paulsson, 2003). Observationerna under 

examensarbetets gång har varit öppna då de observerade har informerats om observationen. 

men det är också möjligt att göra dolda observationer, där observationen sker utan information i 

förväg. Ett annat sätt att kategorisera observationer är om de är strukturerade eller 

ostrukturerade (Lekvall & Wahlbin, 2001). Det går att använda hjälpmedel och redskap som 

tidtagarur vid observationer (Björklund & Paulsson, 2003). Studien har utförts ostrukturerat i 

början men efterhand, då kunskapen om Thorax-Kärlklinikens verksamhet ökade, blev också 

observationerna mer strukturerade. Detta innebar också att kvaliteten gällande observationerna 

ökade under studiens gång och att det blir lättare att samla in rätt och användbart datamaterial. 

Nackdelen med observationer är att observatörens närvaro kan påverka beteendet hos personer 

och att endast pågående händelser kan studeras, det vill säga inte framtid eller dåtid. Vid 

observationer kan inte heller kunskaper, värderingar eller åsikter fångas upp (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Då personalen på Thorax-Kärlkliniken är van att ha läkar- och 

sjuksköterskestudenter som studerar arbetet anses det inte troligt att personalens beteende 

skulle ha påverkats under de gjorda observationerna.  

En annan typ av observationer genomfördes senare i studien, då en tidsstudie genomfördes på 

operationssal för att se hur tidsåtgången varierar för olika typer av aktiviteter på operationssal. 

Tidsstudien presenteras mer ingående i avsnitt 5.2.5. 

5.2.4 INTERVJUER 

Datainsamling som görs genom att en undersökare frågar en uppgiftslämnare eller en 

respondent kallas intervju, där kan frågor ställas skriftligen eller muntligen (Björklund & 

Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). Intervjuer resulterar i primärdata för undersökaren 

(Björklund & Paulsson, 2003). Intervjuer och utfrågningar kan göras med en respondent eller 

flera respondenter samtidigt vilket kallas gruppdiskussion (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Personlig intervju har fördelen av att kunna ge djupgående svar och att svaren fås direkt. 

Nackdelen är att kostnad per intervju är hög (Lekvall & Wahlbin, 2001). Intervjuer kan vara av 

strukturerad eller ostrukturerad karaktär där den ena änden av skalan har strikt förutbestämda 

frågor och svarsalternativ, medan intervjuer i den andra änden av skalan är mer av en 
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diskussion utan större förberedelser innan (Lekvall & Wahlbin, 2001; Björklund & Paulsson, 

2003). Intervjuer kan också vara semi-strukturerade när undersökaren bestämt ämnesområde 

men frågor formuleras allt eftersom beroende på exempelvis respondentens svar. 

Respondentens svar kan fångas genom inspelning eller anteckningar men för känsliga frågor kan 

det vara bra att enbart göra noteringar efter intervjuns slut (Björklund & Paulsson, 2003).  

I samband med praktikperioden då information samlades till verksamhetsbeskrivningen gjordes 

flera ostrukturerade intervjuer då svaren fångades med anteckningar. Då kunskapen om 

verksamheten var låg i inledningsfasen hade undersökarna intervjuer om samma frågeområde 

med flera personer i syfte att säkerställa kvaliteten. Var någonting oklart utnyttjades också 

möjligheten att kontakta respondenten igen för förtydliganden och följdfrågor. Under 

empiriinsamlingen utfördes semistrukturerade intervjuer med personal från olika avdelningar 

och tillvägagångssättet presenteras mer detaljerat i avsnitt 5.2.5.  

5.2.5 METODER FÖR ATT BESVARA DE PRECISERADE STUDIEOMRÅDENA 

De frågeställningar som denna studie syftar att besvara återfinns i avsnitt 4.3.4. I detta avsnitt 

presenteras tillvägagångssättet för att besvara de tre studieområdena. Empiriinsamlingen 

utfördes på tre skilda sätt där interndata från datasystemet Carath samlades in, 

semistrukturerade intervjuer hölls samt en tidsstudie på operationssalar genomfördes.  Vilken 

datainsamlingsmetod som användes till respektive studieområde visas i Tabell 3. 

Tabell 3: Sammankopplar empiriinsamlingsmetod med studieområde  

Studieområde Metod för empiriinsamling 
 

Använda logistikmått för att få en ökad förståelse för 
verksamheten 

Interndata från Carath 
 

Undersöka möjligheten till att ta fram en pålitlig 
planering 

Semistrukturerade intervjuer 
 

Förbättra uppfattningen om variationer på 
operationssal  

Tidsstudie på operationssal 
 

INTERNDATA FRÅN CARATH 

Carath är ett internt IT-system på Thorax- Kärlkliniken, men används även på andra hjärt-

lungkliniker i Sverige och har ett operativt fokus. I Carath samlas information gällande patienten 

och dess flöde genom Thorax-Kärlkliniken men det fungerar även som ett kvalitetsregister där 

medicinska kvalitetsmått samlas och jämförs med andra Thoraxkliniker i Sverige. Datamaterial 

från detta system ansågs vara ett bra hjälpmedel för att få en bättre bild av Thorax-Kärlklinikens 

nuläge och situationen på de olika avdelningarna.  
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Då författarna inte själva hade tillgång till Carath fick de hjälp med att ta fram det efterfrågade 

datamaterialet. Datamaterialet valdes ut med hänsyn till de nyckeltal som tidigare presenterats i 

uppgiftspreciseringen, avsnitt 4.3.1, närmare bestämt genomloppstid, nyttjandegrad och 

leveranssäkerhet. Datamaterialet var gällde operationer som genomförts under perioden 2011-

10-01 till 2012-12-31. Det innehåll information över bland annat fördelningen av elektiva, 

halvakuta och akuta patientfall, klassificering av operationer, antal strykningar samt tidpunkter 

för när patienter ankommer och lämnar olika avdelningar.  

Datamaterialet sammanställdes och det kontrollerades att enbart thoraxpatienter innefattades, 

kontrollen utgick från de angivna huvudklasskoderna. Materialet gällande akutankomster var 

det enda som även omfattade kärlpatienter. För att ta fram genomloppstiden på operation 

inkluderades enbart operationer som gjorts under dagen på arbetstid och påbörjats före klockan 

17:00. Detta innebar att vissa operationer slutade efter arbetstid. I empirin presenteras 

sammanställningar av datamaterialet som författarna ansåg vara relevanta. 

TIDSSTUDIE PÅ OPERATIONSSAL 

För att se vilka aktiviteter som varierar på operationssalarna genomfördes en tidsstudie, där de 

preoperativa förberedelserna samt de olika aktiviteterna på operationssalen granskades. Vilka 

tidsnoteringar som skulle studeras samt benämningen av dessa togs fram tillsammans med 

vårdavdelningschefen för thoraxanestesi. Denna tidsstudie handlade om att se vid vilka 

tidpunkter under dagen som de olika aktiviteterna genomfördes och för att på så sätt se hur 

mycket arbetet varierar. Tidsstudien möjliggjorde också för identifiering av onödig väntetid.  

Tidsstudien genomfördes under perioden 2012-04-10 och 2012-05-08, där totalt 42 patientfall 

studerades vilka återfinns i Bilaga 5. Datamaterialet samlades in av anestesipersonalen. 

Tidsstudiedokumentet lades in på de tre operationssalarna och anestesipersonalen fick fylla i 

tidpunkterna för de olika aktiviteterna. Datamaterialet sammanställdes för att se hur mycket de 

olika aktiviteterna varierade i tid samt för att kunna urskilja eventuell väntetid på 

operationssalarna.  

SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

För att besvara det andra studieområdet genomfördes semistrukturerade intervjuer med 

personal från avdelningarna. Intervjuerna syftade till att undersöka informationsflödet samt 

olika yrkeskategoriers informationsbehov. Vad gäller informationsflödet var det relevant att 

veta vilka beslut som leder till att information sprids i verksamheten, vilket innebar att 

respondenterna fick frågor angående beslut som fattas under dagen. Författarna ansåg också att 

det var viktigt att skilja på vilken information respondenterna behöver och vilken information 

respondenterna vill ha för att det dagliga arbetet ska fungera. Detta för att se vilken information 
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som måste spridas i verksamheten och vilken typ av information som är onödig och inte bör 

spridas. Intervjufrågorna presenteras i Bilaga 6. Författarna efterfrågade respondenter med 

skilda erfarenheter i varje grupp. Läkarna valdes ut i samråd med verksamhetschefen. 

Samordnarna och respektive vårdavdelningschef på de olika avdelningarna valde respondenter 

till gruppintervjuerna.  

Totalt hölls fyra stycken gruppintervjuer med två till sex respondenter, där de olika grupperna 

var sjuksköterskor från Avdelning 6, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och 

sjuksköterskor från Thiva. Därutöver hölls två stycken enskilda intervjuer med thoraxkirurger 

samt en intervju med en anestesiläkare.  Läkarna intervjuades enskilt eftersom det var svårt att 

samla läkarna till en gruppintervju. Grupperna delades in efter vilken avdelning personalen 

arbetade på samt efter yrket, vilket i det här fallet innebar efter vilken chef personalen hade. 

Läkare och sjuksköterskor intervjuades separat beroende på att författarna ansåg att dessa 

yrkesgrupper skiljer sig mycket från varandra och har olika uppgifter gällande patienten. Ingen 

uppdelning av undersköterskor och sjuksköterskor gjordes, då dessa yrkesgrupper arbetar 

mycket nära varandra. Perfusionisterna14 togs inte med i denna studie eftersom deras 

arbetsuppgifter ansågs påverkar patientflödet i liten utsträckning samt att inga problem tidigare 

hade identifieras gällande bemanningen. Anledningen till att olika avdelningar intervjuades 

separat var att det ansågs viktigt att veta vad respektive avdelning är i behov av för information 

utan inverkan från andra avdelningars personal. Avdelningarna på Thorax- Kärlkliniken arbetar 

självständigt men avdelningarna påverkar varandra, då en avdelnings utgående patientflöde är 

nästkommande avdelnings ingående patientflöde. Antal personer närvarande per 

intervjutillfälle visas i Tabell 4 och totalt intervjuades 18 personer.  

Tabell 4: Fördelningen över antal intervjuade personer och yrkeskategori 

Intervjuad yrkeskategori Antal 

Operationssjuksköterskor 3 

Anestesisjuksköterskor 2 

Kirurger 2 

Anestesiläkare 1 

Sjuksköterskor Thiva 4 

Sjuksköterskor Avd 6, Thuva 6 

 

Indelning som visas i Tabell 4 gjordes då författarna ansåg att det var viktigt att skilja på 

anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor samt thoraxkirurgerna och 

anestesiläkarna. Anestesipersonalen har även Seldingerenheten att samordna vilket innebär att 

                                                             
14 Perfusionisten sköter hjärt- och lungmaskinen under en operation. 
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deras planering ser annorlunda ut jämfört med operationssjuksköterskorna. Anledningen till att 

uppdelningen thoraxkirurger och anestesiläkare gjordes var att dessa olika grupper måste vara 

på plats på operationssalen vid olika tidpunkter. Det ansågs även viktigt att skilja på 

thoraxkirurger och anestesiläkare, då anestesiläkarna arbetar på Thiva och Thuva och även har 

nattjouren på dessa avdelningar. Till intervjun med sjuksköterskor från Avdelning 6 efterfrågade 

författarna personal med erfarenhet från Thuva då personal erfarenhet från Thuva kunde ha 

idéer och tankar angående patientflödet mellan Thiva och Thuva. 

Arbetsuppgifterna under intervjuerna delades upp mellan författarna, där den ena ställde 

frågorna och den andra antecknade. Intervjuerna spelades även in för att författarna skulle 

kunna lyssna igenom intervjun om något var oklart. Efter att alla intervjuerna genomförts 

sammanställdes svaren från intervjuerna. Påpekas bör att svaren har anonymiserats, vilket 

innebär att svaren har relaterats till en yrkesroll istället för till den enskilda individen. 

Författarna har inte heller ordagrant skrivit ner citat från intervjuerna utan sammanställnigen 

skrevs i flytande text. I samband med intervjuerna framkom det också andra intressanta frågor 

gällande bemanning och personal men som inte direkt kan relateras till denna studie. Svaren 

från intervjuerna återges presenterat efter yrkesgrupperna i Bilaga 7. I empiriinsamlingen, 

avsnitt 6.3, presenteras endast sammanfattad information som direkt handlar om patientflödet, 

vilket innebär att data gällande personalfrågor inte kommer att presenteras i detta avsnitt. 

Under intervjuerna ställdes frågor angående när och hur personal fick information men detta 

har till stor del valts bort i empirikapitlet då det inte bedömdes som intressant. Dock kommer 

intressanta frågor och tankegångar som framkom under intervjuerna att presenteras i 

diskussionsdelen, avsnitt 10.1.1.  

5.3 ARBETSGÅNG 

Examensarbetet utfördes under våren 2012 och i detta avsnitt presenteras studiens arbetsgång 

som illustreras i Figur 18. Studien har totalt omfattat fyra månader och under denna tid har 

författarna, vid utformandet av rapporten, befunnit sig på olika stadier eller faser som visas i 

Figur 18. Dessa olika faser beskrivs nedan. Utöver detta har författarna haft kontinuerliga 

redovisningar och möten med personal och handledare på Thorax-Kärlkliniken, samt seminarier 

och möten med handledare och opponenter på universitetet.   
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Figur 18: Visar examensarbetets arbetsgång och dess olika faser  

FAS 1 

Då författarna inte var insatta i vården och dess specifika utmaningar inleddes examensarbetet 

med en förstudie som berörde vårdlogistik och förändringsarbeten inom sjukvården. 

Litteraturen var till stor del vetenskapliga artiklar som valdes ut i samråd med handledare och 

examinator för att skapa en grundläggande förståelse för ämnet Detta ledde till några idéer om 

vad som kunde vara intressant att studera och uppmärksamma väl på plats. 

En inledande praktikperiod på knappt tre veckor gav en djupare förståelse för verksamheten 

och en inblick i Thorax-Kärlklinikens problemområden. Under praktikperioden gick författarna 

med på de olika avdelningarna för att kunna kartlägga patientflödet samt se hur det dagliga 

arbetet fungerar. Författarna gjorde samtidigt anteckningar och praktikperioden resulterade i 

en beskrivning av verksamhetens nuläge och en kartläggning. Under praktikperioden 

genomfördes flera ostrukturerade intervjuer med personal från olika avdelningar. 

Ostrukturerade intervjuer hölls bland annat med verksamhetschefen, samordnarna för 

respektive avdelning samt operationskoordinatorerna för thorax- och kärlpatienter. Utöver 

detta var författarna med på flera dagliga möten och skaffade sig då en bild av mötesrutiner 

samt fick en bättre inblick i företagskulturen. Praktikperioden var viktigt för författarna 

eftersom de inte hade någon tidigare erfararenhet av sjukvården.  

FAS 2 

Efter praktikperioden hade författarna fått en djupare inblick i Thorax-Kärlklinikens verksamhet 

och kunde därefter skriva bakgrunden med stöd av litteratur från förstudien. I bakgrunden som 

presenteras i inledningskapitlet, avsnitt 1.1, beskrivs studiens omvärld, det vill säga den 

allmänna miljön och de allmänna fakta, som studien bygger på. I bakgrunden begränsas också 

ämnesområdet för at sedan leda in på studiens syfte (Björklund & Paulsson, 2003). Därefter 

kunde studiens syfte formuleras utefter bakgrunden samt kartläggningen av Thorax-

•Förstudie 

•Praktikperiod 

•Kartläggning 

Fas 1 

•Bakgrund 

•Litteraturstudie 

•Uppgiftsprecisering 

Fas 2 
•Empiriinsamling 

•Analys 

Fas 3 

•Åtgärdsförslag 

•Slutsatser 

Fas 4 
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Kärlklinikens verksamhet. För att tydliggöra studiens inriktning kompletterades syftet med 

avgränsningar. Dessa avgränsningar kompletterades och formulerades under studiens gång.  

Efter att syftet formulerats påbörjades en mer djupgående litteraturstudie. Denna 

litteraturstudie utfördes under en längre tidsperiod än den förstudien och praktikperioden. 

Litteraturstudien sammanställdes och ledde fram till rapportens referensram. I referensramen 

presenteras teorier och data som anses vara relevanta för studien (Björklund & Paulsson, 2003). 

Referensramen är i indelad i fyra delar: variation, Leanfilosofi och Leanverktyg, koordination 

samt mått- och mätmetoder. Delarna presenteras i avsnitt 3.1 där det också motiveras varför 

dessa områden valdes att undersökas närmare. Komplettering av referensramen gjordes också 

vid behov under studiens gång. Utförandet av litteraturstudien presenteras i avsnitt 5.2.1. 

Arbetet med uppgiftspreciseringen påbörjades i slutet av litteraturstudien när författarna fått en 

god förståelse för ämnesområdet. Utifrån identifierade problem i samband med praktikperioden 

samt teorier i referensramen kunde syftet brytas ned i tre studieområden som presenteras i 

avsnitt 4.3 och preciserade frågeställningar sammanställs i avsnitt 4.3.4. Uppgiftspreciseringen 

utvecklades med tiden och frågeställningarna diskuterades under studiens gång med 

handledare, uppdragsgivare och examinator. Efter att uppgiftspreciseringen färdigställdes fanns 

en tydlig bild av vilka områden som skulle undersökas vidare. Innan empiriinsamlingen 

påbörjades beskrevs datainsamlingsmetoder samt rapportens inriktning och ansats i 

metodkapitlet. Metod är det samma som tillvägagångssätt, alltså hur författarna har gått tillväga 

för att besvara syfte (Björklund & Paulsson, 2003). Tillvägagångssättet utgår från 

frågeställningarna i uppgiftspreciseringen och de metoder som svarar på dessa frågor beskrivs i 

avsnitt 5.2.5. Då metoddelen hjälper kvalitetssäkringen av empiriinsamlingen beskrevs även 

vilken typ av data som ansågs behövas samt hur den samlades in.  

FAS 3 

Efter att uppgiften preciserats samt metoder att besvara frågeställningarna beskrivits 

påbörjades empiriinsamlingen. Det insamlade datamaterialet redovisas i empirikapitlet. I 

empirin ska verkligheten beskrivas som den är för att ge läsaren möjligheten att själv få en bild 

av situationen (Björklund & Paulsson, 2003). Empirikapitlet har delats in i tre delar utefter hur 

empirin samlats in. Den första delen rör interndata från IT-systemet Carath som användes för att 

beräkna logistikmått och därigenom beskriva verksamheten på ett kvantitativt sätt. En 

tidsstudie utfördes på operationsavdelningen för att få en bättre förståelse över hur aktiviteter 

på operationssalen varierar är empirins andra del. Avslutningsvis presenteras en 

sammanställning av intervjuerna som syftar till att skapa en bättre bild över personalens 

uppfattning gällande planering, informationsbehov och möten.  
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Det insamlade datamaterialet analyserade sedan med stöd från referensramen. Analysdelen 

bygger till stor del på författarnas egna tankar, där mönster och samband mellan olika faktorer 

identifieras (Björklund & Paulsson, 2003). Analyskapitlet är till stor del utformat efter de tre 

identifierade studieområdena från uppgiftspreciseringen, vilka är använda logistikmått för att få 

en ökad förståelse för verksamheten, förbättra uppfattningen om variationer på operationssal 

samt granska personalens uppfattning om daglig planering. Arbetets tredje fas mynnade ut i 

empiri- och analyskapitlet och i dessa kapitel besvaras de ställda frågorna i uppgifts-

preciseringen vilket avslutningsvis leder in på de åtgärdsförslag som genererats.  

FAS 4 

Studien syftade till att ta fram till åtgärdsförslag för att skapa ett jämnt och stabilt patientflöde 

och åtgärdsförslagen är lösningar på de problem och utmaningar som diskuteras under studiens 

gång. Åtgärdsförslagen bygger på resultaten från de tre empiriinsamlingarna samt den gjorda 

analysen, där stöd även finns från referensramen. Struktur på åtgärdsförslagen presenterades i 

uppgiftspreciseringen, avsnitt 4.1, där ett åtgärdsförslag ska adressera en utmaning, presentera 

en åtgärd samt diskutera förslagets effekt. Åtgärdsförslagen har grupperats in i tre områden: 

operationsprogrammet, schemaläggning och kommunikation. Utifrån åtgärdsförslagen har 

studiens slutsatser sammanställs och presenteras i rapportens avslutande kapitel. Slutsatserna 

sammanfattar analysen och åtgärdsförslagen samt återkopplar studien till dess syfte.  

5.4 METODKRITIK 

5.4.1 VALIDITET 

Ett annat sätt att uttrycka validitet är försöka säga hur giltig en undersökning är, alltså om den 

mäter det som avsetts. I planeringen och utförandet av undersökningen är det viktigt att ha 

validitet i åtanke så att frågor utformas och ställs på rätt sätt (Björklund & Paulsson, 2003; 

Lekvall & Wahlbin, 2001). Validitet är ett subjektivt mått och kan därmed vara svårt att 

säkerställa (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att höja validiteten på en studie kan triangulering 

användas. Antingen genom att använda två olika metoder för att uppnå samma syfte eller genom 

att använda flera olika källor eller teorier (Björklund & Paulsson, 2003). I största möjliga mån 

har triangulering använts under arbetets gång och där det har varit möjligt har fler än en källa 

använts.  

Validiteten i arbetet förbättras genom att syftet ständigt fanns i åtanke under arbetets gång. I 

uppgiftspreciseringen bröts syftet ned till tre olika studieområden med tillhörande 

frågeställningar. Litteraturstudien som sammankopplats med de identifierade studieområdena 

för Thorax- Kärlkliniken leder också till bättre validitet. Dessa tre studieområden har sedan 
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analyserats och undersökts i de följande kapitlen. De formulerade frågorna var en stor hjälp till 

att besvara rapportens syfte och fanns i åtanke under empiriinsamlingen samt vid utformandet 

av analyskapitlet. Under studiens gång har författarna haft flera möten med opponenterna samt 

handledare där rapportens syfte och frågeställningar diskuterats. Dessa möten har ökat 

författarnas medvetenhet angående studiens syfte samt de preciserade frågornas utformning. 

Validiteten förbättras också av att det är två författarna bakom denna rapport. Författarna har 

under studiens gång ständigt diskuterat rapportens utformning för att säkerställa att studien 

besvarar syftet samt de preciserade frågorna i uppgiftspreciseringen..    

Flera intervjuer genomfördes under studiens gång. Den noggranna förstudien, där författarna 

observerade Thorax-Kärlklinikens verksamhet, gav ett omfattande underlag till 

verksamhetsbeskrivningen samt utformandet av uppgiftspreciseringen. Förstudien ledde också 

till säkrare intervjuunderlag. För att öka validiteten förbereddes intervjufrågor och 

respondenter valdes ut innan intervjutillfällena. Samma frågor ställdes under intervjuer för på 

så sätt kunna jämföra olika yrkesgruppers svar. Urvalet av intervjupersonerna får till följd att 

möjligheten att dra generella stutsatser angående hela yrkesgruppens åsikter begränsas. Det var 

inte möjligt av tidsmässiga skäl, både från författarna och från personalen, med ett större antal 

respondenter. Totalt intervjuades 18 personer men det finns dock inget som tyder på att urvalet 

skulle ha påverkat resultatet, då intervjuerna gav författarna ett likartat och konsekvent intryck.   

För att undersöka Thorax-Kärlklinikens nuläge analyserades interndata från Carath. För att öka 

validiteten valde författarna att undersöka en tidsperiod som skulle vara representativ för hela 

året. Av denna anledning valdes sommarmånaderna samt tiden kring jul och nyår bort eftersom 

operationsprogrammet då ändras.   

5.4.2 RELIABILITET 

Reliabilitet kan uttryckas som tillförlitlighet och behandlar säkerheten i en mätning (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Det kan också förklaras som i vilken utsträckning samma resultat fås om 

undersökningen görs om (Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). Reliabilitet 

kan vara enklare att undersöka än validitet. Med en tydligare och klarare mätmetod är 

sannolikheten för god reliabilitet högre. Orsaker till låg reliabilitet kan vara situationsbundna, 

bero på oklarheter, föränderliga egenskaper hos respondenten, att olika undersökare inte frågar 

på samma sätt eller andra slumpmässiga orsaker (Lekvall & Wahlbin, 2001). Även triangulering 

som diskuterades i avsnitt 5.4.1 kan förbättra en studies reliabilitet (Björklund & Paulsson, 

2003).  

Reliabiliteten på insamlad data från Carath bedöms som god då det är samtliga operationer inom 

thoraxverksamheten har studerats. De tidsnoteringar som används för beräkningar är de tider 



 

  
75 

 

  

 Metod 

som vanligtvis noteras inom verksamheten och därför antas risken att de tiderna blir felaktigt 

registrerade som liten. Data från Carath används också till viss del som kvalitetsuppföljning och 

under studiens gång har författarna fått uppfattningen av att personalen är mycket noggranna 

med att behandla uppgifter och data gällande patienten. Detta förbättrar också reliabiliteten. 

Dock så bör det påpekas att många personer är inblandade med registrering i Carath och där 

människor är inblandade finns alltid en risk att olika människor utför samma uppgift på olika 

sätt.  

Vad gäller tidsstudien har den utförts av anestesipersonal och inte författarna själva. Detta för 

att det på förhand bedömdes att författarna inte kunnat samla in lika mycket data på egen hand 

och att författarnas begränsade kunskap inom vård hade gjort studien mindre tillförlitlig. Det 

var många inblandade i tidsstudien och svårt att informera all personal samtidigt om studien.  

Att många personer var inblandade försämrar reliabiliteten men personalen har tidigare utfört 

tidsstudier vilket kan uppväga detta. En del dagar var det också stort bortfall, då flera tidpunkter 

inte noterades för en del aktiviteter på operationssal och därför påminde författarna om studien 

på avdelningsmötet.  Totalt samlades data in från 42 operationer 

För att öka reliabiliteten har intervjuaren varit samma under alla intervjutillfällen och 

intervjuerna har spelats in utöver att anteckningar har förts. Detta för att undvika tolkningar och 

för att ha möjlighet att gå tillbaka till intervjun och lyssna igen ifall någonting uppfattats som 

oklart. Båda författarna har varit närvarande vid alla intervjuer för att undvika missförstånd och 

båda har också fört anteckningar. Dock har intervjuaren endast fört stödanteckningar vilket 

gjorde att denna person istället kunde fokusera på respondenternas reaktioner såsom 

kroppsspråk och tonläge. Tanken var att detta gav ett bättre helhetsintryck av den insamlade 

informationen. Alla intervjuer ägde rum i slutna rum för att undvika störningsmoment i 

intervjumiljön. Kritik som kan riktas mot intervjuerna är att det är omöjligt att ha samma 

upplägg på alla intervjuer vilket gör att svaren kan skilja något. Dessutom lärde sig författarna 

mer efterhand vilket gjorde att det i slutet av studien var lättare att ställa följdfrågor för att få 

mer utförliga och precisa svar. På grund av detta har reliabiliteten gällande intervjuerna ökat 

under studiens gång. Endast en anestesiläkare intervjuades, vilket försämrar reliabiliteten vid 

generalisering av den intervjun för att gälla hela yrkesgruppen.      
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6 EMPIRI 

Det material som samlats in för empirin presenteras i detta kapitel. 

Kapitlet inleds med det  datamaterial som ligger till grund för beräknandet 

av nyckeltal för att sedan fortsätta med att presentera material från en 

tidsstudie på operationsavdelningen.  Avslutningsvis återges en 

sammanställning av det intervjuer som hållits med personalen på Thorax-

Kärlkliniken.  
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Akut [inom 24-1 h] Brådskande [inom 1v] Elektiv op Lunga Övrigt

6.1 INTERNDATA FRÅN IT-SYSTEMET CARATH  

Det är av intresse att veta hur fördelningen av thoraxoperationer ser ut mellan lung- och 

hjärtoperationer då det är dessa två patientkategorier som Thorax-Kärlkliniken huvudsakligen 

opererar. Det är också intressant att veta hur stor andel av operationerna som är elektiva, och 

akuta. Data för alla thoraxoperationer från de tre sista månaderna av 2011 har erhållits från IT-

systemet Carath. I datamaterialet fanns information om klassificering av akutgrad för 

hjärtoperationerna men inte för lungoperationerna. Figur 19 visas fördelningen baserat på 

patienternas akutgrad och där lungpatienterna presenteras som en egen kategori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av totalt 329 thoraxoperationer räknas endast sex operationer, knappt två procent, in i 

kategorin Övrigt. Då den kategorin är så liten anses den inte relevant att fortsätta undersöka. 

Patientunderlaget består av drygt 20 procent lungoperationer och hjärtoperationer motsvarar 

78 procent.  

6.1.1 NYTTJANDEGRAD 

Nyttjandegrad är ett mått för att se hur mycket en resurs används och anger ration mellan 

använd tid och tillgänglig tid. Nyttjandegraden för Avdelning 6 beräknas ej då det främst är 

intressant att vidare undersöka nyttjandegraden för operationsavdelningen, Thiva och Thuva, då 

dessa avdelningar upplevs som mer kritiska för patientflödet. 

På operation beräknas tillgänglig tid som den planerade arbetstiden som är mellan klockan sju 

på morgonen till klockan fem på eftermiddagen måndag till fredag. Det finns tre operationssalar 

för thoraxoperationer och dessa tre anses tillgängliga måndag till torsdag, men i och med att det 

planeras för färre operationer på fredagar anses det bara finnas kapacitet för två operationssalar 

på fredagar. Detta leder till att det under den undersökta perioden finns 1 820 timmar tillgänglig 

 Antal 

Akut  37 
Brådskande 75 
Elektiv op 145 
Lunga 66 
Övrigt 6 

Figur 19: Fördelning av lungpatienter och hjärtpatienter baserat på akutgrad 
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tid på operationsavdelningen för thoraxingrepp. För att ta fram använd tid på de tre 

operationssalarna har operationslängden för alla operationer givna i datamaterialet summerats. 

Den använda tiden anges som knivtid15 vilket leder till en nyttjandegrad på 42 procent.  

Tillgänglig tid på vårdavdelningarna beräknas från planerade antal sängplatser multiplicerat 

med antal timmar per dag sängplatsen finns tillgänglig samt total antal dagar under perioden. 

Idag finns åtta sängplatser på Thiva från måndag morgon klockan tio till fredag klockan två på 

eftermiddagen. Från fredag eftermiddag planeras det för sex sängplatser till lördag lunch 

klockan tolv och därefter fyra sängplatser fram till måndag klockan tio. Detta leder till att 

tillgänglig tid på Thiva är 14 628 timmar. I nuläget reserveras inga sängplatser för kärlpatienter. 

Under 2011 använde kärlpatienter knappt nio procent av den tillgängliga tiden på Thiva och 

runt åtta procent bestod av övriga patienter från exempelvis kardiologavdelningen. 

Nyttjandegraden på Thiva för thoraxpatienter har beräknats till 69 procent. På Thuva finns det 

fem sängplatser från måndag klockan två på eftermiddagen till lördag lunch klockan tolv, övrig 

tid finns tre sängplatser. På måndagar reserveras två sängplatser specifikt till kärlpatienter. 

Totalt beräknas Thuva ha 9 716 tillgängliga timmar och nyttjandegraden anges till 60 procent. 

På Thuva är patienterna övervägande thoraxpatienter. Nyttjandegraden, använd tid och 

tillgänglig tid för avdelningarna presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5: Nyttjandegrad för respektive avdelning 

 Knivtid Thiva Thuva 

Använd tid 760 h 10 111 h 5 806 h 

Tillgänglig tid 1 820 h 14 628 h 9 716 h 

Nyttjandegrad 42 % 69 % 60 % 

6.1.2 GENOMLOPPSTID 

OPERATIONSAVDELNINGEN 

Genomloppstiden för operationsavdelningen anses vara tiden det tar att utföra operationen, 

knivtiden15. Det är av intresse att undersöka om olika operationer skiljer sig i längd och därför 

har patienterna klassificerats in i grupper enligt de huvudklasskoder som kan väljas i IT-

systemet Carath. Detta resulterade först i 14 typer av operationer men antalet operationstyper 

minskades sedan till totalt tolv kategorier, med elva typer av hjärtoperationer och en 

lungkategori. Kategorin Aortaklaff + mitralisklaffkirurgi innehöll enbart fyra fall, vilket ansågs 

vara en för liten kategori och sammanslogs därför med Övrig hjärtop. För att ytterligare minska 

antalet kategorier slogs även Reoperation16 hjärtan på grund av infektion ihop med Reop övrig, 

då båda dessa kategorier var reoperationer med korta operationstiderna. Detta resulterade i 

                                                             
15 Knivtid är tiden mellan att kniven sätts i till kniv ur 
16 Reoperation är en operation på en patient som redan opererats nyligen 
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totalt tolv operationskategorier som presenteras i Tabell 6 tillsammans med antalet operationer 

som genomfördes under den studerade perioden.  

Tabell 6: Antal operationer per operationskategori, huvudklasskod 

Operationskategori Antal operationer 

Aorta-aneurysmkirurgi, ascendens/arcus 10 
Aortaklaffkirurgi 41 
Koronar + aortaklaffkirurgi 13 
Koronar + mitralisklaffkirurgi 10 
Koronarkirurgi med ECC 94 
Koronarkirurgi utan ECC 8 
Mitralisklaff + tricuspidalisklaffkirurgi 9 
Mitralisklaffkirurgi 16 
Reop övrig + pga infektion 24 
Reop pga blödning inkl tamponad 19 
Övrig hjärtop 13 
Lunga 66 

Operationslängderna sorterades i stigande ordning och varje kategori sammanställdes i en graf. 

Fyra av dessa grafer redovisas nedan i Figur 20 och resterande återfinns i Bilaga 8.  

 

 

Figur 20: Visar fördelningen av operationslängder för fyra olika operationskategorier 
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De två översta graferna visas för att de har de största urvalsgrupperna för hjärtoperationer, 41 

för Aortaklaffkirurgi och 94 operationer för Koronarkirurgi med ECC, men också för att de 

uppvisar en intressant fördelning. Majoriteten av ingreppen inom Aortaklaffkirurgi är samlade 

och 71 procent av operationerna tar mellan 1:30 och 2:59 timmar. Fördelningen av 

operationstider för Koronarkirurgi, som är den största kategorin, påminner om 

normalfördelning vilket för denna studie är mycket intressant att notera.   

Lungoperationerna varierar mycket i tid, men där kan typ av ingrepp variera. Hade ytterligare 

en klassificering gjorts, hade det antagligen varit möjligt att identifiera att olika typer av 

lungoperationer tar olika lång tid. Mitralisklaffkirurgi står för en liten del av operationerna, då 

den gruppen bara innehåller 16 fall. Denna graf uppvisar inte någon samlad fördelning, men 

underlaget är inte tillräckligt stort för att vidare kommentera operationstidernas fördelning för 

detta ingrepp. 

VÅRDAVDELNINGARNA THIVA, THUVA OCH AVDELNING 6 

Som underlag för tider gällande genomloppstid på vårdavdelningarna används de registreringar 

som gjorts i IT-systemet Carath för när patienter tas emot samt skrivs ut från en avdelning. 

Ingen hänsyn har tagits till om patienten har skrivits ut från en avdelning och därefter varit 

tvungen att komma tillbaka.  I och med att antal operationer är utgångspunkt och att 

reoperationer inkluderas, innebär det att antalet patienter som passerat hela kedjan är färre än 

antalet operationer.  

Av de 252 hjärtoperationerna går 88 procent av patienterna till Thiva efter operation och 61 

procent av dessa förflyttas därefter till Thuva. Ungefär 14 procent av det totala antalet 

hjärtoperationer har krävt en reoperation. Under den studerade perioden utfördes 66 

lungoperationer och av dessa går 14 procent till Thiva efter operationen, 89 procent av fallen 

tillbringar också tid på Thuva. Detta illustreras i Figur 21. 

 

Symbolförklaring 
Hjärtpatienter 
Lungpatienter 

 

Operation Thuva Avdelning 6 Thiva 

12 % 

88 % 
 

34 % 

Ny op 
86 % 

Reop 
14 % 

Operation Thuva Avdelning 6 Thiva 

86 % 

14 % 89 % 

11 % 

Figur 21: Hur hjärt-och lungpatienter går igenom Thorax-Kärlklinikens avdelningar 



 

  
82 

 

  

 

Genomloppstiden för operationer på Thiva, Thuva och Avdelning 6 presenteras i Figur 22. Där 

anges den kortaste respektive längsta tiden som en patient stannat på de olika avdelningarna, 

samt mediantid.  

 

Figur 22: Genomloppstider för thoraxpatienter på olika avdelningar 

Tabell 7a-b anger antalet patienter vars vårdtid hamnar inom de angivna intervallen på 

respektive vårdavdelning. Tabell 7a visar genomloppstiden på Thiva och Thuva. Tiden över 

intervallen anges i timmar och Avdelning 6 visas i Tabell 7b, då patienter vanligtvis stannar där 

några dagar istället för några timmar. De tider som anges för Avdelning 6 är tiden efter 

operation som patienten tillbringar på avdelningen. Noteras bör att patienter som har 

Universitetssjukhuset i Linköping som hemortssjukhus stannar längre på Avdelning 6 jämfört 

med andra patienter som avslutar sin vårdtid på sitt hemortssjukhus.  

Tabell 7a: Fördelningen av patienters genomloppstid på Thiva och Thuva  

 0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 >48 h 

Thiva 
Hjärta 10 8 3 5 45 93 13 0 1 0 5 8 30 
Thiva 
Lunga 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Thuva 
Hjärta 5 5 7 3 10 62 22 1 3 5 1 8 21 
Thuva 
Lunga 1 3 5 12 22 11 1 0 0 0 0 0 1 

Tabell 7b: Antal patienter på Avdelning 6 vars genomloppstid är inom samma tidsintervall 

 0-23 24-47 48-71 72-95 96-119 120-143 144-167 >168 h 

Avd 6 
Hjärta 5 3 42 65 42 18 13 18 
Avd 6 
Lunga 4 6 19 14 6 5 1 6 
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6.1.3 LEVERANSSÄKERHET 

Andelen strykningar anses spegla leveranssäkerheten, det är ett servicemått som speglar 

prestationspålitligheten. Leveranssäkerhet beräknas genom att ta ration mellan antal komplett 

felfria leveranser och totalt antal leveranser. Totalt antal leveranser tolkas som totalt antal 

utförda och lovade leveranser. Under den studerade perioden gjordes 50 strykningar, det vill 

säga att 50 inplanerade operationer inte genomfördes när det från början tänkts. Av dessa har 

48 stycken flyttats till ett nytt datum men ändå utförts inom den studerade perioden. Orsaken 

till en av de andra två strykningarna som opererades efter den studerade perioden är att 

patienten själv har avstått från operation, vilket leder till att enbart en strykning anses som en 

lovad leverans. Detta leder till att det utförts 275 komplett felfria operationer och att 

verksamheten lovat utföra 324 operationer, vilket ger en leveranssäkerhet på 85 procent. 

Orsaker till strykningar noteras i IT-systemet Carath och visas i Tabell 8: Fördelning av angivna 

orsaker till strykningar.  

Tabell 8: Fördelning av angivna orsaker till strykningar 

 Orsak strykning Antal  

Akut op. 1 2 % 
Medicinska orsaker 10 20 % 
Omprioritering 25 50 % 
Pat. avstår från op. 1 2 % 
Platsbrist THIVA 13 26 % 

I Tabell 8 framkommer det att omprioriteringar är den vanligaste orsaken till strukna 

operationer och ankomster av akuta patientfall har endast angetts vid ett tillfälle. Detta 

ifrågasätts av författarna eftersom omprioriteringar av patientfall bland annat görs vid 

ankomster av akuta patienter. Därför undersöktes hur strykningar förhåller sig till akutfall. I 

kategorin akutfall inkluderas alla kategorier, även kärl- och reoperationer. Sambandet mellan 

strykningar och akutfall illustreras i Figur 23.  

 

Figur 23: Illustrerar hur strykningar förhåller sig till akutfall 
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6.2 TIDSSTUDIE PÅ OPERATIONSSAL  

Under perioden 10:e april och 8:e maj 2012 utförde anestesipersonal en tidsstudie på 

operationsavdelningen där tider noterades för totalt 42 fall, varav 35 hjärtoperationer och sju 

lungoperationer. De studerade aktiviteterna utgår från de moment i samband med operation 

som identifierades i verksamhetsbeskrivningen, Figur 5. De tidsnoteringarna som gjorts under 

tidsstudien återfinnes i Bilaga 5.  

Figur 5: Nedbrytning av moment i samband med operation 
 

6.2.1 TIDSVARIATIONER PÅ OPERATIONSSAL 

Datamaterialet från tidsstudien sammanställdes och resulterade i grafer för att illustrera 

variationer i de aktiviteter som sker från att en patient tas emot till dess att patienten 

transporteras från operationsavledningen. I Figur 24 visas data från alla operationer som ingick 

i tidsstudien. I figuren visas tidsspannet för respektive aktivitet, vilket betyder att strecket går 

från den kortaste noterade tiden, mintiden, till den längsta noterade tiden, maxtiden. Triangeln 

illustrerar mediantiden och anledningen till att mediantiden används istället för medelvärde 

beror på att författarna ville försöka undvika extremfallens påverkan på resultatet.  

  

Figur 24: Hur mycket de studerade aktiviteterna på operationsavdelningen varierar  
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I grafen är det möjligt att se att en del av aktiviteterna uppvisar större variation. Att de två sista 

momenten, städning och förberedelse av sal, uppvisar så stor maxtid beror i något fall på att 

personalen valt att först städa andra salar då flera operationer blev klara samtidigt. Det är även 

så att i slutet av dagen görs en grundligare städning som då ta längre tid. I flera fall har tiden inte 

noterats för städning och tiden när salen är klar för nästa operation. För vissa av aktiviteternas 

stora variationer finns det en tydlig logisk förklaring, exempelvis förbereds lungpatienter ibland 

på ett förberedelserum vilket märks i den stora variationen för tiden när patienten är på 

operationssalen. Detta leder till att de två patientkategorierna, hjärta och lunga, i fortsättningen 

redovisas separat. Andra tider som påvisar stor variation utan att ha lika en uppenbar förklaring 

är till exempel tiden när patienten har steriltvättats klart.  

Tiderna för förberedelseaktiviteter för hjärtoperationer och lungoperationer visas separat i 

Figur 25. Vissa av tiderna skiljer sig mycket åt mellan operationskategorierna, exempelvis tiden 

när patienten befinner sig på sal och förklaringen till detta har redan diskuterats. Något som bör 

påpekas är att urvalsgruppernas storlek skiljer avsevärt då det enbart är sju lungoperationer 

jämfört med 35 hjärtoperationer.  

 

Figur 25: Hur tider för aktiviteterna på operationssal varierar för hjärt- och lungoperationer 

  

6.2.2 IDENTIFIERADE VÄNTETIDER 

I Figur 26 presenteras de väntetider för hjärt- respektive lungoperationer som kunde upptäckas 

på operationssalen i samband med tidsstudien. Väntetiden som nedan kallas mottagning är den 

väntetid som uppstår när patienten anländer till operationsavdelningen senare än planerat. 

Anestesiläkare och kirurg motsvarar de tider patienten får vänta på ansvarig operatör.  
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Figur 26: Upptäckta väntetider under hjärt- och lungoperationer 

6.3 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER   

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av respondenternas svar rörande daglig 

planering, informationsbehov och möten från intervjuerna. De olika yrkesgrupperna som 

intervjuats presenteras i Figur 27. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 6 och respondenternas 

svar återfinns mer utförligt i Bilaga 7.  

 

6.3.1 DEN DAGLIGA PLANERINGEN ENLIGT PERSONALEN 

Den dagliga planeringen på Thorax-Kärlklinikens avdelningar bygger till stor del på 

operationsprogrammet som grundas i väntelistan och den prioritering som läkarna har gjort för 

respektive patientfall. Planeringen påverkas naturligtvis av akutankomster av patienter. 

Åsikterna skiljer sig huruvida operationsprogrammet tar hänsyn till Thiva eller inte. Enbart 

anestesiläkaren svarade att programmet bygger på Thiva och övriga uppgav att operations-

programmet bara grundas på väntelistan.  
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Figur 27: Yrkesgrupperna som medverkade på intervjuerna 
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Den dagliga planeringen anses av många intervjuade yrkesgrupper börja dagen innan. 

Samordnarna anser att den dagliga planeringen inleds då personalen fördelas för 

nästkommande dag, på eftermiddagsmötet eller när operationsprogrammet finns tillgängligt. 

Grunden till veckans operationsprogram har överläkarna utformat föregående vecka. 

Anestesiläkaren uppgav under intervjun att patienterna är preopbedömda runt klockan halv fem 

och efter detta fastställs operationsprogrammet, men programmet ändras ofta. Dagen innan 

bestämmer dessutom anestesisamordnaren vilken tidpunkt som förmiddagspatienter ska 

komma till operation.  

Trots att den dagliga planeringen inleds föregående dag är det många som får veta planen först 

när de kommer till jobbet under morgonmötet, se avsnitt 6.3.7, från IT-systemet Carath eller via 

någon av de planeringstavlor som står på avdelningarna. Just operationssjuksköterskorna lyfter 

tavlan som en bra och tillförlitlig informationskälla eftersom samordnaren som har den bästa 

överblicken av dagens arbete kontinuerlig uppdaterar informationen. Anestesiläkaren tar upp 

att det är bra att vara på arbetet i god tid innan morgonmötet för att titta i Carath, ta en snabb 

tur på Thiva och prata med sjuksköterskorna om något är oklart. Detta för att skapa en bild av 

vad som gäller för dagen. Planeringen för anestesisjuksköterskor grundas förutom på 

operationsprogrammet även mycket på preopbedömningen som den ansvarige anestesiläkaren 

har fyllt i dagen innan. Preopbedömningen används senare vid operationsförberedelserna. 

Anestesi- eller operationssamordnaren söker på kirurgen när det är dags att komma till 

operation. Kirurgerna vet också ungefär när de kommer att bli sökta, men det ges idag inga 

specifika tider för operationsstart av eftermiddagsfallen. I och med att det på förväg inte är 

bestämt när eftermiddagsfallen börjar brukar det gå att räkna med att operationerna på 

eftermiddagen kan starta mellan klockan elva och klockan ett. Dock kan operationerna ibland 

börja först klockan tre på eftermiddagen. 

När anestesiläkaren arbetar på Thiva upplevs det som att det sällan finns en plan. Dagsläget och 

hur patienterna mår är först möjligt att veta då de kommer till arbetet. Övrig personal anser att 

den dagliga planeringen på Thiva först och främst bygger på operationsprogrammet, i övrigt 

styrs arbetet av ordinationer och om patienten är vaken eller inte. Ronden på Thiva brukar idag 

vara runt niotiden och det är viktigt att alla patienter är klara innan klockan tio då de patienter 

som ska vidare till Thuva ska flyttas. Personal på Thuva anser att det egentigen inte finns en 

riktig plan utan det handlar om att ta hand om patienter som kommer och att fylla de 

sängplatser som finns. Då patienterna ska vara klara klockan halv tio är det viktigt att 

rondarbetet kommer igång i tid och gärna före klockan nio. Det blir stressigt om ronden blir 

försenad eftersom det kan vara en del ordinationer som måste fixas efter ronden. På Thuva och 

Thiva upplever de att de alltid får rätta sig efter operationsprogrammet, vilket innebär att 
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patienter körs ut från avdelningen även om de egentligen inte är redo. Vid sådana situationer får 

den friskaste patienten gå ut men risken finns att patienter får gå tillbaka i vårdkedjan och 

hamna på Thiva istället.  

Gällande beslut om operationsstart är det främst anestesisamordnaren som fattar beslut 

angående tidpunkt. Tid för start av förmiddagsoperationer bestäms dagen innan på 

eftermiddagsmötet med samordnarna. Beslut om när eftermiddagsoperationer ska starta tas 

med hänsyn till de operatörer som arbetar. Är det ont om platser på Thiva är det anestesiläkaren 

som bestämmer om det är möjligt med en ”fast-track” patient, men prioriteringen av 

operationerna bestäms huvudsakligen av kirurgerna. På kvällar och helger kan Thuva involveras 

i en diskussion med kirurgen om när det, baserat på platssituationen, är bäst att starta en 

operation.  

6.3.2 ÄNDRINGAR AV DAGENS PLANERING 

Alla yrkesgrupper är överens om att planen på respektive avdelning ändras fort och ofta, det 

händer flera gånger i veckan. Det innebär att det är mycket viktigt att vara flexibel och det 

absolut viktigaste är att ta hand om patienten. Det påpekades också att det mycket sällan går att 

genomföra det operationsprogram som utformas. Under intervjuerna lyfte yrkesgrupperna fram 

olika orsaker till ändringar men samtliga grupper nämnde att akut ankommande patienter 

orsakar ändring av planen. Nedan följer de orsaker till ändring av planeringen som listades av 

yrkesgrupperna. 

 Akutankomster 

 Patientens hälsotillstånd tillåter inte operation 

 Patienten är inte ordentligt utredd inför operation 

 Operationer går ej som förväntat 

 Platsbrist på framförallt Thiva 

 Sjuk personal 

 Patient behöver oväntat en plats på Thiva eller Thuva 

 Patientbyten mellan Thuva och Avdelning 6 

Operationssjuksköterskorna och läkarna som arbetade på operation uppgav att platsbrist på 

Thiva kan leda till att operationer senareläggs eller att en patient byts till förmån för ett lättare 

ingrepp. Flera grupper tog upp att något nytt tillkommer varje dag och att resultat av ändringar 

kan leda till övertid eller strukna operationer. Flexibilitet lyftes också upp som viktigt eftersom 

personalen anser att det inte går att göra något åt alla ändringar och att det är svårt att planera 

när man arbetar med människor.  
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För att förhindra att planen ändras önskas från Thiva bättre framförhållning och bättre 

information från läkare. Det upplevs även som att tagna beslut ofta blir överkörda och att 

respekten är låg för beslut tagna av samordnaren. Personal på Thuva framhåller att en bra 

diskussion med nattjouren om vilka patienter som kan gå vidare till Avdelning 6 är viktigt för att 

förhindra ändring av planen. Sedan kliniken anställde en operationskoordinator för 

thoraxpatienter är det sällan att en lucka inte fylls, men det är mycket sämre på kärlsidan där 

luckor ibland finns och patienterna kan vara dåligt utredda.   

6.3.3 BESLUTSSITUATIONER ANGÅENDE PATIENTFLÖDET 

Från intervjuerna har följande beslutssituationer beträffande patientflödet identifierats: beslut 

gällande patientflyttningar, beslut angående operationsstart samt beslut om omprioritering av 

eftermiddagsfall. Dessa beslutssituationer har illustrerats i Figur 28a-c.  

  

Figur 28a: Beslut om patientförflyttning 

Beslutet om patientförflyttning tas av en läkare och inkluderar beslutet att skicka en patient till 

nästa vårdsteg eller beslutet att flytta patienten till en avdelning tidigare i flödet. För att kunna 

skicka vidare en patient behövs information från den mottagande avdelningen om att det finns 

en tillgänglig sängplats och därefter kan förflyttningen ske. Vid beslutssituationen att en patient 

ska flyttas till en tidigare avdelning behöver föregående avdelning informeras om situationen 

innan förflyttningen sker. Angående patientförflyttning till en avdelning som ligger tidigare i 

flödet anses informationen vara dubbelriktad då det förs en diskussion mellan de involverade 

avdelningarna. 

 

Figur 28b: Beslut om operationsstart 

Beslutssituationen om operationsstart anses inkludera beslutet att en operation ska starta och 

när eller att en planerad operation ska strykas. Ofta behövs information från Thiva om att det 

finns en plats för patienten efter avslutad operationen innan Avdelning 6 kan meddelas om 

operationstid samt premedicineras. Efter att denna information är utbytts kan patienten 

förflyttas till operation. I en del fall, såsom kortare uppvakningstider, kan detta även gälla Thuva. 

På detta sätt ser processen ut för planerade operationer men patienter i behov av akuta 
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reoperationer kan även komma från Thiva eller Thuva. Vid akuta lägen, vilket betyder patienter 

som anländer akut och inte är inneliggande på Thorax-Kärlkliniken, krävs ingen information 

från andra avdelningar inom kliniken för att besluta om operationsstart. Beslut om strykningar 

brukar fattas efter att Thiva eller Operation har informerat om att det inte finns tillräckligt med 

resurser för att genomföra operationen. Det finns en uppfattning bland personalen att platsbrist 

på Thiva vanligtvis orsakar strykningar. Att det inte finns resurser tillgängligt kan exempelvis 

bero på att akutfall använder de resurserna. När beslutet gällande en strykning har fattats 

informeras den inneliggande patienten på Avdelning 6.  

 

Figur 28c: Beslut omprioriteringar av patientfall 

Beslutet angående omprioriteringar resulterar inte i någon direkt patientförflyttning utan 

resulterar istället i förändringar av operationsplanen. En omprioritering innebär att ordnigen av 

dagens operationer ändras. För att ta ett beslut om omprioritering behövs information från de 

läkarna som ansvarar för de patienter som berörs av beslutet. Operationen som är sist i 

prioritetsordningen löper störst risk att strykas jämfört med de andra operationerna.  

6.3.4 INFORMATIONSBEHOV GÄLLANDE DAGENS PLANERING 

Informationsbehovet såg olika ut för olika yrkesgrupper och störst skillnad var det mellan 

personalen som arbetade på operationsavdelningen och personal på vårdavdelningarna. 

Gemensamt var dock att grupperna behövde information om patienten eller patientens ingrepp. 

Att tillräckligt med personal finns var också något som flera grupper var i behov av att veta. 

Under intervjuerna blev personalen tillfrågad vilken information de var i behov av för att klara 

av det dagliga arbetet. I Tabell 9 har yrkeskategoriernas informationsbehov sammanställts 

utifrån vad de anser är absolut nödvändigast att veta för att kunna utföra dagens arbete. Det är 

endast informationsbehovet gällande patientflödet som presenteras.  

Tabell 9: Information som yrkesgrupper ansåg vara absolut nödvändig  

Yrkeskategori Informationsbehov angående patientflödet 

Anestesisjuksköterskor Typ av ingrepp, hur patienten ska sövas  
Anestesiläkare Typ av ingrepp 
Operationssjuksköterskor Typ av ingrepp 
Kirurger Typ av ingrepp 
Thiva Tid för patientankomster 
Thuva, Avdelning 6 Uppvakningstider 
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Anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, kirurger och anestesiläkare hade alla behov 

av att veta vilken typ av ingrepp som de ska arbeta med under dagen. Att veta hur patienten ska 

sövas samt att preopbedömningen är korrekt ifylld med information om det behövs 

specialutrustning var viktigt för anestesissjuksköterskorna att veta. Det finns ett fält för övriga 

önskemål på preopbedömningen men önskemål om specialutrustning fylls sällan i och man 

behöver veta denna information dagen innan. Anestesisamordnaren ansåg också att det var 

viktigt att veta hur lång tid ingreppen tar på Gul sal. Operationssamordnaren ville veta 

prioriteringsordningen för de olika fallen och vilka patienter som ska strykas de dagar som det 

inte går att genomföra programmet. Kirurgen som ansvarar över patienten ansåg att de behövde 

prata med patienten innan ingreppet. Det är också bra att veta om någon specialutrustning 

behövs några dagar innan operationen så att det är möjligt att beställa om något saknas. Utöver 

detta vill kirurgerna också ha en rapport från Thiva för att veta hur patienten mår och var 

patienten är i systemet. Anestesiläkare ville också ha information om platssituationen på Thiva 

men anledningen var att veta om Thiva kan ta emot patienten.  

Personal på Thuva uttryckte ett behov av att veta vilken patient de ska ta hand om medan 

personal på Thiva framhöll att de var intresserade av att veta om det var en standardpatient 

eller ett specialfall som de ska ta hand om. Detta för att ronden på morgonen viktigare för 

specialfall då mer information om omvårdnaden ges medan för standardpatienter vet man att 

vad som gäller. För samordnaren på Thiva är det också viktigt att veta var patienten ska ligga 

och när nästa patient kommer från operation. Det händer ofta att flera patienter ligger på samma 

sängplats på Thuva under en dag och då är det bra att veta uppvakningstider, alltså hur länge en 

patient ska stanna. Utöver detta vill personalen på Thuva också veta hur det har gått på 

operation och om allt har gått enligt planen med patienten.  

6.3.5 BRISTANDE INFORMATION GÄLLANDE DAGLIG PLANERING  

Flexibilitet och att vara öppen för ändringar upplevs viktigt för Thorax-Kärlkliniken. Flera av de 

intervjuade yrkeskategorierna framhåller att informationsdelning till stor del fungerar bra men 

samtliga grupper upplevde att viss information är bristfällig och att framförhållningen skulle 

kunna ökas. 

Något som efterfrågas av flera yrkesgrupper är speciell information angående patienten. 

Anestesisjuksköterskorna anser att det alltför ofta är ofullständiga preopbedömningar och 

information om operatören har extra önskemål utöver standardutrustning som exempelvis läge 

på patient eller annan narkosbåge vilket inte står i patientjournalen. Ett önskemål var också att 

kirurgen skulle vara med och lägga upp patienten för att undvika att patienten läggs i fel läge 

eller att fel operationsbord används uppgav anestesisjuksköterskorna. Det är framförallt på Gul 

sal som detta ses som ett problem och det skulle underlätta om kärlkirurgerna skrev ned sina 
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önskemål. Anestesiläkare saknar ibland bakgrundsfakta om patienter och operationstider. 

Operationssjuksköterskor saknar framför allt information om materialfrågor och eventuellt 

behov av specialutrustning. Detta går att hitta i Carath men alla fyller inte i denna information. 

Personalen på Thiva saknar information om patienten har någon speciell sjukdom de måste tas 

hänsyn till exempelvis psykiska sjukdomar eller om en speciell säng behövs, vilket påverkar var 

det är lämpligt att lägga patienten. Idag hinner personalen på Thiva inte läsa alla journaler och 

därför skulle det vara bra om informationen framkom på något annat sätt.  

Kommunikationen fungerar bra på thorax men sämre på kärlsidan. Operationssjuksköterskor 

och anestesiläkare berättar att om information saknas är det bara att fråga berörda personer. 

Integrationen mellan thoraxs och kärls planering skulle kunna bli bättre anser en kirurg. 

Kirurgerna påpekade att operationsprogrammet idag inte tar någon hänsyn till de inneliggande 

patienterna på Thiva och att kärlpatienters intensivvårdsbehov inte finns med på 

operationsprogrammet. En kirurg uppgav att beslut om operationsstart skulle kunna fattas 

tidigare, det fördröjs i onödan. Många vill vara med och bestämma och det tar lång tid att komma 

fram till ett beslut. Detta blockerar arbetet eftersom de inte vet när nästa operation börjar och 

det är svårt att påbörja någon ny arbetsuppgift. Detta händer ofta och det gäller även 

strykningar av vissa operationer. Idag diskuteras det länge om de ska genomföra en operation 

eller inte och oftast slutar dessa diskussioner med att det ändå blir en strykning. Information om 

strykningar skulle kunna kommunicera ut tidigare.  

Personal från både Thiva och Thuva uppgav att information om ändringar i planen och 

patientankomster till avdelningen borde kommuniceras ut tidigare och det upplevs störande att 

inte veta. Personal på Thuva beskrev att det helt plötslig står någon i dörren med en patient och 

att det skulle underlätta att få reda på detta fem minuter tidigare. Det är mycket viktigt att 

kommunikationen mellan enheterna, speciellt Thiva, fungerar eftersom arbetssituationen kan 

vara mycket stressig berättar personal från Thuva. Arbetet skulle underlättas om de andra 

avdelningarna hörde sig för om platssituationen innan de kom med en patient och ibland 

glömmer personal på operation bort att ringa till Thuva om kortare uppvak. Både Thuva och 

Thiva berättar att kommunikationen till och mellan samordnare brister, ibland upplevs 

samordnaren vara den sista person som får veta något och ibland undrar personal om 

samordnaren vet om beslut som fattas. Personal på Thiva anser att om samordnaren hela tiden 

fick kontinuerliga uppdateringar om situationen skulle kommunikationen fungera mycket 

bättre.  

Enligt intervjuerna med personal från Thiva anses det främsta problemet idag vara att tagna 

besluten inte respekteras. Det är ofta mycket tydlig information om vad som gäller, men många 

chansar att det ändå fungerar att göra på något annat sätt. Ett tydligt exempel som illustrerar 
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detta var då Thuva var fullt och en lunga och ett hjärta var på operation. Beslutet var att lungan 

skulle vakna upp på operationssalen, stanna där en stund och sedan flyttas till Thuva när en 

plats blev ledig för Thuva hade ett kortare uppvak av en njurpatient som snart skulle tillbaka till 

sin avdelning. Hjärtat skulle gå direkt från operation till den lediga platsen på Thiva. Det som 

hände var att lungan helt plötsligt rullades in på Thiva och tog hjärtpatientens plats. Då hjärtat 

också var på ingång var man tvungen att ha sex patienter på Thuva innan njurpatienten hade 

flyttats till sin avdelning. Detta ansågs vara ett typiskt exempel på att beslut körs över och detta 

hade inte hänt om lungpatienten hade stannat en halvtimme på operationssalen som det var 

bestämt i förväg.  

Under intervjuerna framkom det att flera yrkesgrupper upplever att information från kärldelen 

av verksamheten ibland brister eller att man får veta information sent. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde det som att kärlkirurgerna håller inne med information och 

väntar med att berätta om sina patienter och att de borde informera under morgonmötet. 

Operationssjuksköterskorna står ofta frågande framför diagnoser hos kärlpatienter och undrar 

om den som skriver operationsprogrammet inte är tillräckligt insatt i kärlkirurgi. 

Anestesiläkaren anser att talas det ofta om för sent att de måste byta taktik gällande ingrepp på 

Gul sal och detta händer någon gång i veckan. Några dagar innan intervjun hade Seldinger missat 

att berätta om patientfall som skulle ha narkosstöd vilket inte är ovanligt enligt 

anestesisjuksköterskorna. Både operationssjuksköterskorna och anestesiläkaren anser att det 

skulle vara bra att veta är operationstider på Gul sal då operationstider för kärl är mindre 

förutsägbara än för thorax. 

6.3.6 INFORMATIONSFLÖDET UNDER OPTIMALA FÖRHÅLLANDEN 

Operationssjuksköterskorna ansåg att informationen är mycket bra idag och hade inga 

ytterligare önskemål gällande informationsflödet under optimala förhållanden. Däremot ansåg 

flera yrkesgrupper att informationsflödet om platssituationen kan förbättras, bättre 

framförhållning och tidigarelagda beslut efterfrågades också.  

Anestesisjuksköterskorna önskade tydligare information om platssituationen på Thiva eller 

Thuva för det ändras hela tiden. Personal från Thiva efterfrågade kontinuerlig information från 

andra avdelningar, framförallt från Thuva eftersom situationen på Thuva kan ändra 

förutsättningarna för Thiva. Det är viktigt att ha en dialog om något viktigt ändras och trots att 

saker ändras snabbt så finns det fortfarande tid att informera. Bara några minuters skillnad 

skulle betyda mycket och någon vet oftast om akutpatienter i alla fall en halvtimme innan de 

kommer. Personalen på Thuva vill kunna lita på att det endast är samordnarna som hanterar 

patientförflyttningarna, att de är välinformerade om situationen på andra avdelningar och att de 

får veta allt som händer. Det påpekades att det är mycket viktigt för samordnarna att få veta 
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uppvakningstider och framförallt om flera patienter ska dela på samma sängplats. Personal från 

Thiva poängterade att det är bara tre enheter inom kliniken och att de inte ska förstöra för 

varandra, utan att de istället ska höra av sig och fråga hur läget är. Idag upplevs det som att det 

är mycket vi och dem och alla ser till sin enhet. Det ansåg också att det är viktigt att respektera 

beslut som fattas. Personal från Thiva lyfte också fram att rondarbetet skulle bli effektivare om 

vissa direktiv ges av kirurgen redan vid klockan halv åtta så skulle sjuksköterskorna kunna 

förbereda mer och till exempel dra dränage. 

Den intervjuade anestesiläkaren skulle vilja veta hur nästkommande dags operationsprogram 

ser ut när det är dags att gå hem för dagen. En kirurg framhöll att skulle det vara bra att ha 

någon form av avcheckning vid lunchtid för att se när man tror att det är möjligt att starta med 

eftermiddagsfallen då kirurgen ansåg att det är svårt att bestämma exakta tider i förväg 

eftersom mycket som händer inte går att påverka. Kirurgen ansåg också att det borde vara 

möjligt att tidigarelägga beslut om operationsstart och beslut om patienten kan gå vidare till 

Thuva eller Avdelning 6. Det betonades att fokussal fungerade bra eftersom alla hölls sig i 

närheten, hjälptes åt och koncentrerade sig på vad som skulle göras vilket ledde till kortare 

förberedelsetider och mindre övertid. Anestesisjuksköterskor anser att preopbedömningen 

skulle vara korrekt ifylld och ingen information skulle saknas under optimala förhållanden. 

Bättre framförhållning från Seldingerenheten önskas av anestesisjuksköterskorna för ibland är 

det till exempel oklart hur många patienter som ska ha narkosstöd under en dag 

6.3.7 MÖTEN GÄLLANDE DAGLIG PLANERING 

Det finns två möten gällande daglig planering på Thorax-Kärlkliniken, ett på morgonen och ett 

på eftermiddagen. Närvarande på morgonmötet är kirurger, anestesiläkare, samordnare från 

Thiva, samordnare från Thuva och Avdelning 6, operationskoordinator, operationssamordnare 

och anestesisamordnare. Eftermiddagsmötet består vanligtvis av samordnare från Thiva, Thuva 

och Avdelning 6, anestesisamordnare samt operationskoordinator. 

DET DAGLIGA MORGONMÖTET 

Den generella uppfattningen är att det dagliga morgonmötet går ut på att kortfattat presentera 

operationsprogrammet samt att hälsotillståndet för inneliggande patienter på Thiva och Thuva. 

Beslutstagande efterfrågades vid flera intervjuer samt att mötet ska ha ett ordentligt avslut och 

mynna ut i en gemensam plan för dagen. Den allmänna uppfattningen är att inget saknas men att 

mötet borde se helt annorlunda ut. 

Flera ansåg att mötet egentligen bara gick ut på informationsöverföring och att inga beslut 

brukas fattas under mötet utan de skjuts vanligtvis upp. Detta kan bero på att för många 

personer närvarande men om ett beslut fattas så gällde det prioriteringsordningen av 
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eftermiddagsfall eller strykningar av operationer men dessa beslut tas oftast senare under 

dagen. Det innebär att kirurgen tar beslutet men under en intervju påpekades det att det i flera 

fall behövs en diskussion med flera yrkeskategorier angående strykningar och operationsstarter. 

Prioriteringsordningen bestäms av kirurgen som är den person har rätt att göra den medicinska 

bedömningen.  

Det dagliga morgonmötets relevans ifrågasätts, en intervjuperson kunde inte se något värde alls 

i att all personal är samlad vid detta möte. Yrkesrollerna ansåg att någon komponent av mötet 

behövdes för att kunna planera dagens arbete men att många komponenter var oviktiga. 

Anestesi- och operationssamordnarna ville veta om dagens program kan gå igenom och 

prioriteringsordningen av eftermiddagsfallen. Operationssamordnaren efterfrågade information 

om specialingrepp så att de vet om extra utrustning behövs förberedas. För samordnarna på 

Thiva och Thuva var det viktigt att veta hur många sängplatser som kan bli lediga på respektive 

avdelning. Dock så har de ofta redan gått förbi sin avdelning för att få en uppfattning om 

dagsläget innan mötet. Samordnaren för Thiva ville veta platssituationen på Thuva. 

Anestesiläkaren framhöll att morgonmötet är bra för få en bild av vilka anestesiläkare som 

medverkar på operationerna men genomgången av inneliggande patienter är oviktig eftersom 

den informationen är otillräcklig.  

Samordnarna samt operationskoordinatorn sitter oftast kvar efter mötets slut för att diskutera 

dagens operationsprogram och situationen på avdelningarna. Samordnarna föredrar att 

diskutera problem efter mötet för att intresset att diskutera problem under mötet upplevs som 

lågt. Men en del tycker absolut att de kan förmedla det de vill under morgonmötet. Det är oftast 

dålig närvaro bland kärlkirurgerna vilket resulterar i man vanligtvis endast räknar 

thoraxpatienter till platserna på Thiva. Önskemålet var att kärlkirurger ska vara närvarande 

varje dag och att operationskoordinatorn för kärl också ska närvara. Anestesiläkaren ansåg att 

det vore bra att kunna fråga kärlkirurgerna om extra information på morgonmötet om något är 

oklart angående kärloperationerna.  

DET DAGLIGA EFTERMIDDAGSMÖTET MED SAMORDNARNA 

Eftermiddagsmötet klockan halv tre går ut på att se hur operationsprogrammet ser ut för 

nästkommande dag och upptäcka om något ser konstigt ut. Ett problem med eftermiddagsmötet 

är att alla närvarande funderar på sin enhet och att det inte känns som att man lyssnar på vad 

andra har att säga. Vissa ansåg att det främsta problemet var att mötet saknar syfte och inte 

tillför något men andra uttryckte att syftet med mötet var att ta fram ett operationsprogram för 

nästkommande dag.  
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Det var viktigt att diskutera platssituationen och sängplatser för kortare uppvak för framförallt 

kärlpatienter för samordnarna från Thiva och Avdelning 6. Mötet är ett tillfälle för 

anestesiläkarna att berätta om specialingrepp för samordnarna. Utöver detta diskuteras 

kärlpatienter och hur dessa på bästa sätt ska hanteras under nästkommande dag. Flera ansåg att 

mötet var oviktigt och att det var onödigt för att det ändå är för tidigt att ta fram en plan för 

morgondagen men att det kan vara bra att träffas och informera om svårt sjuka patienter. 

Anestesisamordnaren sa att det vore bättre att endast kalla till möte om något speciellt som 

måste tas upp.  

Det fattas egentligen inte fattas några viktiga och stora beslut under eftermiddagsmötet. De 

beslut som fattas handlar om hur de närvarande tror att morgondagen blir men eftersom 

morgondagen ändå är så osäker känns det som bortkastad tid. Ibland ändras 

prioriteringsordningen av patienter gällande kortare uppvak så att samma sängplats kan 

användas till fler patienter på Thiva och Thuva. Samordnaren för Thuva och Avdelning 6 

påpekade att det kunde vara bra att redan på detta möte sätta upp en reservplan om den 

ursprungliga planen inte skulle fungera.  

Den allmänna uppfattningen var att det går att förmedla det som är viktigt för att det är ett litet 

forum. Nackdelen med att ha få personer närvarande är att det ibland är svårt att nå ut till 

kirurgerna som fattar de stora besluten om patienterna. Anestesiläkaren ansåg att det ibland 

saknas en kirurg för att kunna diskutera vissa patientfall men att de har en bra dialog så detta 

går att ta reda på. Under eftermiddagsmötet efterfrågas en kärlkirurg eftersom de patienterna 

ska gå igenom samma flöde som thoraxpatienterna.  



 

  
97 

 

  

  

7 ANALYS 

I detta kapitel presenteras analysen som kopplar ihop den teori och empiri 

som tagits fram i tidigare kapitel. Analysen består av tre delar som 

motsvarar de tre studieområden som identifierades i uppgifts -

preciseringen.  
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7.1 ANVÄNDNING AV LOGISTIKMÅTT GER EN ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR VERKSAMHETEN  

På ett dagligt perspektiv förkommer många ändringar i planeringen som exempelvis 

strykningar. Dessa ändringar leder ofta till att det behövs en intensiv kommunikation mellan och 

inom avdelningarna för att få det dagliga arbetet att fungera. Tidvis är arbetsbelastningen ojämn 

på vårdavdelningarna och det är bestämt att Thorax-Kärlkliniken ska börja arbeta med Lean 

som metod för att bland annat förbättra patientflödet. För att möjliggöra uppföljning av 

verksamheten för att påvisa eventuell förbättring krävs en förståelse för hur verksamheten ser 

ut och presterar idag (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). För att åstadkomma detta har 

verksamheten och processerna mätts med objektiv och kvantifierbar interndata från IT-

systemet Carath. Måtten som valts är i linje med studiens syfte och baserade på vanliga 

logistiska och produktionsekonomiska mätetal. Aronsson, Andersson och Storhagen (1988) 

argumenterar för att kvantitativa mått som uttrycks i siffror gör jämförelser enklare dock 

påpekar Parnaby och Towill (2008) att alla mått bör finnas i åtanke och då även mått som kan 

vara svårare att mäta, såsom kvalitet.  

Att förstå hur nuläget ser ut öppnar också möjligheter till förbättringar (Petersson et al, 2010; 

Hall, 2006). Detta gör det viktigt att ta fram hur thoraxverksamheten ser ut även i siffror då 

studiens syfte är att ge åtgärdsförslag. Det är viktigt att mäta processer för att få en förståelse för 

dem och deras variationer, för att sedan kunna göra insatser som leder till flödesförbättringar 

(Eriksson et al, 2011; Elkhuizen et al, 2007; Silvester et al, 2004). Det finns även en annan aspekt 

som gör det viktigt att göra en kartläggning över hela flödet av thoraxpatienter. Det upplevs som 

att varje avdelning främst fokuserar på sin egen avdelning och därmed saknar förståelse för 

helheten. Detta ”silotänk” är enligt Hall (2006) vanligt inom vården. Att involvera flera 

avdelningar kan leda till stora vinster och möjligheter för flödesförbättringar, bland annat kan 

det hjälpa till att bryta ner barriärer mellan enheter (Womack & Jones, 2003). Poksinska (2010) 

tillägger att bryta barriärer är ett krav för att kunna uppnå ett kontinuerligt flöde. Därför är det 

är viktigt att i siffror visa nuläget för olika avdelningar på Thorax-Kärlkliniken och att detta kan 

leda till en ökad förståelse för kliniken som en helhet.  

7.1.1 MÄTA NYTTJANDEGRAD FÖR IDENTIFIERING AV FLASKHALS 

Thorax-Kärlkliniken består av fyra olika avdelningar; operation, Thiva, Thuva samt Avdelning 6. 

Dessa avdelningar har olika kapacitet och kapacitet står för vad en resurs förmår att producera 

(Vissers & Beech, 2005). Kapaciteten är nära sammankopplad med en resurs nyttjandegrad, där 

nyttjandegrad är andel av möjliga lediga enheter som är ockuperade  (Vissers & Beech, 2005). 

Hall (2006) tar upp att inneliggande patienter ibland väntar på behandling vilket kan innebära 

att användande av sängplatser blir missvisande. För denna studie anses det dock relevant att 
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ange nyttjandegrad för Thiva och Thuva i form av användande av sängplats, eftersom 

patienterna oftast inte väntar på behandling utan blir vårdade på plats. Patienterna är också i så 

stort behov av vård att det ständigt finns närvarande personal som har koll på om patienten kan 

förflyttas eller om patientens tillstånd kräver omgående behandling. Nyttjandegraden för 

operation mäts som användande av operationssal eftersom risken är stor att den 

nyttjandegraden är liten beroende på svårigheterna att förutse operationslängd, strykningar 

samt sena ankomster (Hall, 2006). Se Tabell 10 för avdelningarnas uträknade nyttjandegrader.   

Tabell 10: Respektive avdelnings nyttjandegrad 

Thiva Thuva Operation  

69 % 60 % 42 %  

Nyttjandegraden på Thiva anses hög då det som anges, 69 procent, bara motsvarar 

thoraxpatienter. Utöver thoraxpatienter tillkommer kärlpatienter samt övriga patienter. I ett 

flöde anses resursen med minst kapacitet, alltså högst nyttjandegrad, vara flaskhalsen  (Vissers 

& Beech, 2005). Detta innebär att Thiva kan identifieras som flaskhalsen i denna situation. Detta 

bekräftas ytterligare genom intervjuerna, där det framkom att Thiva ofta begränsar 

möjligheterna att operera. Dessutom har ”platsbrist på Thiva” angetts som en orsak till 

strykningar i drygt en fjärdedel av fallen, se Tabell 8 i avsnitt 6.1.3. I och med att flaskhalsen har 

minst kapacitet är det den som styr utflödet (Silvester et al, 2004). Dessutom tillägger Silvester 

et al (2004) också att kapacitet inte kan sparas inom sjukvården och att det därför är orealistiskt 

att planera flaskhalsen till 100 procents beläggning. Detta indikerar att det är relevant att 

försöka planera Thorax-Kärlklinikens verksamhet efter Thiva. Författarna anser att eftersom 

Thiva är det studerade systemet flaskhals, borde antal planerade operationer begränsas och 

anpassas till situationen på Thiva. Idag råder det överkapacitet på operationsavdelningen, då 

nyttjandegraden där endast är 42 procent. Detta innebär att de som utformar 

operationsprogrammet har möjlighet att anpassa operationsprogrammet samt schemalägga 

operationer, så att beläggningen på Thiva inte blir alltför hög.  

7.1.2 MÄTA GENOMLOPPSTID FÖR ATT FÖRUTSÄGA PATIENTFLÖDET 

Det kan finnas flera genomloppstider i en process och en genomloppstid anger den tid det tar för 

en patient att gå igenom ett visst flödesavsnitt (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). De 

genomloppstiderna som valts är operationstid, tiden patienten ligger inne på Thiva, Thuva samt 

Avdelning 6. Elkhuizen et al (2007) argumenterar för att mätningar kan identifiera eventuella 

möjligheter att minska variationer. Det borde också innebära möjligheter för att bättre kunna 

kategorisera förväntade genomloppstider. Med en realistisk uppskattning på genomloppstider 

är det möjligt att skapa en mer preciserad plan. 
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För att ta fram genomloppstider på operation har patienterna klassificerats i olika grupper. 

Lungpatienter anses vara en grupp men hjärtpatienter har delats in enligt de huvudklasskoder 

som kan väljas i Carath. Huvudklasskoderna visas i Tabell 6, avsnitt 6.1.2. Denna indelning gör 

det möjligt att undersöka hur olika typer av operationer skiljer i tid. Det är även av intresse att 

undersöka hur olika grupperingar av patientfall skiljer sig åt eftersom Meredith et al (2011) 

påpekar att patientfall som population är normalfördelade och därmed kan prognostiseras. I 

Figur 29: visas fördelningen över de två största kategorierna av hjärtoperationer sett över 

knivtid. Totalt har 41 patientfall som genomgått aortaklaffkirurgi och 94 patientfall som 

genomgått koronarkirurgi med ECC undersökts. Aortaklaffkirurgi motsvarar 16 procent och 

koronarkirurgi motsvarar 37 procent av alla genomförda operationer. Resterande 

operationstyper motsvarar mindre än tio procent och därför anses det mest relevant att 

undersöka dessa två typer av ingrepp. Det går tydligt att se att resultatet inte är slumpmässig 

och att majoriteten av operationerna tar mellan två till tre timmar. Detta borde betyda att det 

går att i förväg göra realistiska uppskattningar på förväntad operationslängd. Dessutom påpekar 

Karvonen et al (2004) också att det ofta i förväg går att kategorisera operationstider efter om 

operationen väntas bli lång eller kort. Självklart kan det alltid uppstå komplikationer och 

oförutsedda händelser på grund av den naturliga variationen hos patientunderlaget 

(Schoonhoven et al, 2011). Dock anser författarna, baserat på ovanstående resonemang, att det 

är möjligt att förutsäga realistiska operationslängder.    

 

Figur 29: Fördelningen av andel patienter vars operationstid är inom samma tidsintervall 

Alla operationskategorier som undersöktes hade inte en lika tydlig och samlad fördelning som 

operationskategorier i Figur 29 och ett exempel är mitralisklaffkirurgi som visas i Figur 30.  
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Figur 30: Fördelningen av operationslängder över tid för mitralisklaffkirurgi 

Värt att påpeka är att figuren som visar fördelningen för mitralisklaffkirurgiska ingrepp enbart 

är baserad på 16 operationer. Med ett större underlag kan resultatet mycket väl likna det i Figur 

3029, vilket innebär att det i förväg skulle vara möjligt att uppskatta operationslängden.  

Genomloppstider på Thiva, Thuva och Avdelning 6 för både hjärtpatienter och lungpatienter har 

också undersökts, för att se om det i förväg går att skaffa sig en uppfattning om hur länge en 

patient förväntas stanna på en avdelning.  

Inom kategorin hjärtpatienter stannar en stor del av patienterna, drygt 40 procent, på Thiva 

respektive Thuva mellan 20 – 23 timmar. Dessa patienter kan klassas som standardpatienter och 

om alla patienter stannade lika skulle platssituationen på Thiva och Thuva inte vara något större 

problemet. Det som idag orsakar problem är de patienter som avviker från detta och stannar 

mycket längre tid. Dessa patienter kan lätt stoppa upp flödet om inte operationsprogrammet 

anpassas. Under en intervju tog en anestesiläkare upp att om det är platsbrist på Thiva kan 

försök göras för att identifiera eventuella ”fast-trackpatienter”, det vill säga patienter som 

troligtvis bara behöver en kortare tid på Thiva. Detta tyder på att patienters förväntade tid på 

Thiva, mer regelbundet, skulle kunna uppskattas i förväg. 

Vad gäller patienters genomloppstider på Avdelning 6 är det mycket större spridning, men där 

flest patienter stannar mellan 72 - 95 timmar. Detta gör att det är mycket svårare att säga vad 

som är en standardpatient för vårdavdelningen. Platsbrist på vårdavdelningen har inte heller 

upplevts som något problem, vilket betyder att genomloppstider på Avdelning 6 inte kommer att 

analyseras vidare. 

7.1.3 LEVERANSSÄKERHET MED AVSEENDENA PÅ ANTAL STRYKNINGAR   

Leveranssäkerhet är det mått som visar hur väl verksamheten lyckas leverera rätt saker i rätt 

mängd (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). Motsvarigheten till servicemåttet 

leveranssäkerhet inom vården är prestationspålitlighet (Parnaby & Towill, 2008). 
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Prestationspålitlighet för Thorax-Kärlkliniken har valts att spegla strykningar. En strykning är 

en planerad operation som inte genomförts, vilket betyder då kliniken har lovat att genomföra 

en prestation men inte lyckats. Under den studerade perioden har 50 strykningar gjorts, vilket 

resulterat i en leveranssäkerhet på 85 procent för thoraxpatienter. För att kunna förbättra detta 

mått har författarna utgått från de angivna orsakerna till respektive strykning i IT-systemet 

Carath. Den vanligaste orsaken som motsvarar 50 procent av alla strukna patientfall är 

omprioritering. Platsbrist på Thiva anges ge upphov till 26 procent av strykningarna. Märkbart 

är att akut operation endast har angetts som orsak i två procent av fallen. Dock när akutfall, 

inklusive akutankomster och akuta reoperationer, jämförs med strykningar så ser de kurvorna 

ut att till viss del följa varandra, se Figur 23.  

 

Figur 23: Sambandet mellan strykningar och akutfall 

Det är viktigt att undvika att en möjlig operationstid inte utnyttjas samtidigt som det är viktigt 

att även försöka undvika strykningar. Enligt van der Bij och Vissers (1999) är de patienter som 

är överbokade för att förhindra att en resurs inte används motsvarar säkerhetslagret innan 

produktion. Inom Lean anses lager vara ett slöseri och att de tenderar att dölja problem 

(Womack & Jones, 2003; Hines & Rick, 1997). Womack och Jones (2003) påpekar dessutom att 

slöserier ska elimineras.  Därför bör sambandet mellan strykningar och akutfall undersökas 

ytterligare för att se om säkerhetslagret borde minskas. För stort säkerhetslager ger upphov till 

ändringar av den förutbestämda planen och inneliggande patienter som väntar på operation tar 

också upp resurser (Hall, 2006).  

Även akutfall borde studeras närmare eftersom akutankomster till viss del kan prognostiseras 

(Hall, 2006; Bicheno, 2008; Andersson & Karlberg, 2001; Walley, Silvester & Steyn, 2006). Det 

förkommer på kliniker som behandlar både elektiva och akuta patientfall att den elektiva 

efterfrågan varierar mer än den akuta beroende på hur operationerna schemaläggs, vilket 

innebär att det är sättet som verksamheten planeras på som ger upphov till variationen (Walley, 

Silvester & Steyn, 2006). Om den elektiva efterfrågan i större utsträckning skulle planeras efter 
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ankomsten av akuta patientfall, skulle det vara möjligt att minska variationen och på ett 

effektivare sätt utnyttja de tillgängliga resurserna. När akutfallen från den studerade perioden 

summerades över veckodag kunde ett mönster urskiljas. Detta gjordes både för alla akutfall 

under perioden och för thoraxpatienter separat, se Tabell 11: Fördelningen av akutfall över 

veckodagarna. 

Tabell 11: Fördelningen av akutfall över veckodagarna 

 Akutfall Akutfall, thorax 
Måndag 10 5 
Tisdag 17 4 
Onsdag 15 7 
Torsdag 17 8 
Fredag 16 3 
Lördag 8 1 
Söndag 12 7 

Under denna period ankom det minst antal akutfall på lördagar och flest mitt i veckan, runt 

onsdag och torsdag. Detta antyder att tomma luckor skulle kunna lämnas på 

operationsprogrammet under dessa dagar för att undvika strykningar. Om akutfall studeras 

ytterligare och över en större tidsperiod kan ett användbart prognosmaterial tas fram. Med 

detta är det lättare att anpassa kapaciteten till efterfrågan vilket möjliggör bättre patientflöde 

och minskade variationer (Walley, Silvester & Steyn, 2006).  

7.2 VARIATIONER PÅ OPERATIONSSAL BÖR HANTERAS  

I det här fallet används variationer i sammanhanget att aktiviteter varierar i tid, att det tar olika 

lång tid att utföra samma aktivitet. Det är möjligt att eliminera vissa variationer på operationssal 

till exempel genom att standardisera aktiviteter eller eliminera väntetid. I övrigt anses det 

möjligt att prognostisera aktiviteter som uppvisar stor variation.  

7.2.1 MINDRE VARIATIONER UNDERLÄTTAR FÖR EN VERKSAMHET 

Att moment varierar i tid kan ofta leda till förseningar och köer (Meredith et al, 2011; Walley, 

Silvester & Steyn, 2006). På en operationsavdelning som Thorax-Kärlkliniken, där övertid är ett 

problem, bör förseningar och köer undvikas. Nyckeln till att minska förseningar är att hantera 

eller eliminera variationer. Att tillföra mer resurser är en vanlig åtgärd inom vården men det är 

viktigt att påpeka att detta inte är lösningen utan istället undersöka variationer som 

verksamheten utsätts för (Eriksson et al, 2011; Silvester et al, 2004). Det går inte att komma 

ifrån att det finns en naturlig opåverkbar variation i sjukvårdens produktionsunderlag, det vill 

säga patienten. Patienter svarar olika på behandlingar och även patienters behov kan variera 

mycket (Bicheno, 2008; Schoonhoven et al, 2011). Detta gäller även på operationsavdelningar, 

där ingreppen måste anpassas till patienten och oväntade händelser inträffar (Cima et al, 2011). 
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Även om patientunderlaget på Thorax-Kärlkliniken varierar till stor det är det ändå möjligt och 

relevant att försöka hantera eller eliminera variationer för att undvika onödiga förseningar.  

Om aktiviteter uppvisar stor variation kan det tyda på att de är ineffektiva (Rotondi et al, 1997). 

Alltså finns möjligheten öka Thorax-Kärlklinikens effektivitet genom att minska de variationer 

som aktiviteter idag uppvisar. De aktiviteter som har undersökts i denna studie är de aktiviteter 

som utförs på operationssalarna i samband med operationer. Tanken med detta är att se vilka 

aktiviteter som varierar, för att i nästa steg se om det är möjligt att minska variationerna för att 

på så sätt öka effektiviteten på operationssalarna. Dessutom om variationer reduceras ökar 

också möjligheten till att förutsäga tider när aktiviteter ska vara klara. Detta skulle innebära att 

verksamheten blir mer förutsägbar och att det exempelvis är möjligt att veta när en operation 

ska starta. Förutsättningar blir därmed bättre för att kunna göra en rimlig och pålitlig planering.  

Det finns olika åsikter om huruvida det är möjligt att hantera variationer hos patienter och i så 

fall hur de ska hanteras.  Schoonhoven et al (2011) anser att förbättringsverktyg som Lean och 

Six Sigma inte fungerar bra om det är stor variation inom en patientgrupp. Däremot menar 

Poksinska (2010)och Bicheno (2009) att Lean är ett bra förbättringshjälpmedel inom vården, 

vilket flera lyckade Leanprojekt inom vården också visat (Ben-Tovim et al, 2007; Mazzocato et 

al, 2012; Fillingham, 2007; Jonsson & Larsson, 2008). Att utjämna produktionen och använda 

stabila och standardiserade arbetssätt är ett steg på vägen för att arbeta mer enligt Lean (Liker, 

2009). Standardiserade arbetssätt eller processer leder till mindre variation och ökar därmed 

förutsägbarheten i verksamheten. Därför bör Thorax-Kärlkliniken undersöka möjligheten att 

standardisera processer på operationssal såsom förberedelse- och städaktiviteter.  

I tidsstudien upptäcktes det att flera preoperativa moment idag uppvisar stor variation (se Figur 

24). För att kunna minska de variationer som finns inom operationsförberedelserna krävs en 

förståelse av nuläget (Hall, 2006; Eriksson et al, 2011; Silvester et al, 2004). Genom att kartlägga 

data för nuläget kan en förståelse fås för vilka variationer som är påverkbara och vilka 

variationer som inte är det. Thorax-Kärlkliniken bör idag sträva efter att minska variationer som 

finns inom de preoperativa aktiviteterna. Just standardisering av preoperativa 

patientförberedelser har visat sig leda till bättre patientflöde (Cima et al, 2011). En mer 

standardiserad arbetsprocess innebär en ökad och förbättrad uppfattning om aktiviteters 

tidsåtgång. Detta skulle möjliggöra för realistiska uppskattningar av operationslängder. I avsnitt 

7.1.2 diskuterades det att operationslängder, med avseende på knivtid, inte uppvisar en så stor 

grad av variation.  

Silvester et al (2004) betonar att det är viktigt att styra och hantera flaskhalsar förutom att 

minska variation för att uppnå ett bättre flöde. Då Thiva har identifierats som Thorax-

kärlklinikens flaskhals bör de andra avdelningarna anpassa sitt dagliga arbete till Thiva. För 
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operationsavdelningen innebär detta att anpassa operationernas start- och sluttider till Thiva. 

Om tidsåtgången för operationer är känd är det möjligt att ta fram en plan med fastställda start- 

och sluttider. Vad gäller Thiva är det viktigare att veta när en operation är slut eftersom 

operationsutflödet till stor del är Thivas inflöde.   

7.2.2 UNDERSÖKA AKTIVITETERS BEROENDEFÖRHÅLLANDE PÅ OPERATIONSSAL  

Syftet med tidsstudien var förutom att se vilka aktiviteter som varierar på operationssal också 

att upptäcka var det idag uppstår väntetid. Väntetider leder till ökad variation och då variationer 

ska hanteras för att förbättra patientflödet bör väntetider undvikas (Silvester et al, 2004; Hall, 

2006). Produktionsfilosofin Lean lyfter dessutom fram betydelsen av att rätt sak ska vara på rätt 

plats vid rätt tid för att uppnå målen med bland annat hög kvalitet, kort ledtid och hög 

arbetsmoral (Liker, 2009).  

För att upptäcka kritiska aktiviteter, där väntetid lätt kan uppstå, är det intressant att undersöka 

beroendeförhållanden mellan aktiviteter. I referensramen avsnitt 3.4.1 beskrivs det att det är 

möjligt att illustrera beroendeförhållanden genom att sätta upp ett aktivitetsnätverk. Då 

aktivitetsnätverk kan använda för projekt, där färdigtiden är viktig att hållas, gör att denna 

metod även är lämplig att använda för att illustrera beroende mellan aktiviteter på 

operationssal. De aktiviteter som undersökts i denna studie är de som även var med i den 

tidsregistrering som genomfördes på operationssal och de aktiviteter som tillkommit är 

stödjande aktiviteter såsom uppdukning och städning.  Aktiviteterna presenteras i Tabell 12, där 

varje aktivitet tilldelats en bokstav och där även direkt föregående aktivitet märkts ut för att 

uppvisa omedelbar föregångare. Omedelbar föregångare innebär att en aktivitet måste vara helt 

slutförd innan nästa kan påbörjas.    

Tabell 12: Aktiviteter och beroendeförhållanden i nätverket 

 Aktivitet Direkt föregångare 

A Beslut om operationsstart  
B Uppdukning A 
C Mottagning av patient  A 

D Patient på operationssal C 
E Anestesiförberedelser D 
F Anestesiläkare på operationssal  
G Anestesiinduktion E, F 
H Steriltvättning G 
I Patienten kläs in H 
J Operatör på operationssal  
K Knivincision I, J 
L Patient lämnar operationssal K 
M Städning L 

Utifrån denna tabell har sedan aktivitetsnätverket som visas i Figur 31 kunnat ställas upp. De 

streckade linjerna mellan aktivitet C-F och H-J indikerar att det inte är något direkt samband 
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mellan aktiviteterna, men att det ändå är ett beroendeförhållande som bör uppmärksammas för 

att säkerställa logiken i nätverket. Anestesiläkaren behövs inte på operationssalen förrän 

patienten har mottagits på operationsavdelningen och operatören behövs inte på 

operationssalen förrän patienten är steriltvättad och inklädd. Anledningen till att den streckade 

linjen inte har dragits mellan aktivitet D-F är att anestesiförberedelserna ibland sker i ett 

förberedelserum istället för på operationssalen. Den streckade linjen mellan aktivitet H-J är 

tänkt att visa att operatören blir kallad till operationssalen då patienten steriltvättas. 

  

Figur 31: Aktivitetsnätverk över aktiviteter på en operationssal 

I referensramen avsnitt 3.4.1 presenterades tre olika beroendeformer delat beroende, 

seriekopplat beroende och ömsesidigt beroende. Aktivitetsnätverket uppvisar ett seriekopplat 

beroende mellan aktiviteterna. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) innebär seriekopplat 

beroende att en aktivitet föregår en annan eller att en aktivitet följer på en tidigare aktivitet och 

beror av denna. Detta innebär att en aktivitet måste vara avslutat för att nästa moment ska 

kunna påbörjas. Det bör noteras att aktivitet G, anestesiinduktion, H, steriltvätt, och K, 

knivincision, beror av två föregående aktiviteter. Författarna anser att det är större risk att 

väntetid uppstår i dessa situationer, speciellt i situation G och K eftersom då krävs ytterligare 

personer som inte befunnits på sal sedan tidigare. Detta har bekräftats av empirin då väntetider 

ur patientens synvinkel uppstod när läkare skulle anlända till sal. Anestesiinduktionen är 

beroende av att anestesiläkaren är på operationssalen samt att anestesiförberedelserna är klara. 

Steriltvättning av patient är beroende av anestesiinduktionen samt uppdukning och 

knivincisionen är beroende av att operatören är på operationssalen samt att patienten är 

inklädd. Uppdukning undersöktes inte i tidsstudien vilket innebär att väntetiden för aktivitet H, 

steriltvätt, inte kommer att undersökas närmare. Dock kommer väntetiderna för anestesiläkaren 

och operatören att undersökas.  

7.2.3 ELIMINERA VÄNTETID PÅ OPERATIONSSAL FÖR ATT MINSKA VARIATIONER  

Tidsstudiens resultat visar på att det förkommer väntetid i samband med operationer. 

Väntetider är icke-värdeadderande tid och klassas därför som slöseri (Womack & Jones, 2003; 

Bicheno, 2009; Hines & Rick, 1997). Just försening, vilket innebär när kunden får vänta, listas i 

Tabell 1 som en av sju slöserier för tjänsteföretag (Bicheno, 2009). Värde i det här fallet ska 

I 

F 

H G D C A E 

J 

K L M 

B 



 

  
107 

 

  

 Analys 

definieras ur patientens synvinkel, då det är den som är kunden (Womack & Jones, 2003; 

Bicheno, 2009; Poksinska, 2010).  

De väntetider som identifierats är väntan på att patienten ska komma till operationsavdelningen 

från Avdelning 6 samt väntan på att anestesiläkaren och kirurgen ska vara på operationssalen. 

Det har också noterats att det vid ett tillfälle förekom väntetid för att en operationssal inte var 

färdigdukad när patienten var på plats. Orsak till detta har dock inte undersökts djupare. I Figur 

31 illustreras beroendeförhållanden mellan aktiviteter som utförs på operationssal under en 

operation. Aktivitetsnätverket visar att det finns ett seriekopplat beroende mellan aktiviteterna, 

vilket innebär att en aktivitet måste avslutas innan nästa aktivitet kan påbörjas (Bruzelius & 

Skärvad, 2004). Ett seriekopplat beroende innebär att en verksamhet måste planeras för att inte 

väntetid mellan aktiviteterna ska uppstå. Eftersom att dessa väntetider ger upphov till 

variationer som är undvikliga bör de elimineras för att patientflödet ska kunna förbättras (Hall, 

2006). Genom att eliminera undvikliga väntetider kommer det leda till en minskad variation i 

flödestiden genom operationsavdelningen, vilket i sin tur kan resultera i minskade ledtider som 

möjliggör högre resursutnyttjande (Elkhuizen et al, 2007). 

Väntetider i form av att patienter kommer sent till operationsavdelningen kan klassificeras som 

ankomstvariation (Bicheno, 2008). Även om denna variation bara rör sig om några minuter är 

det viktigt att eliminera den väntetiden, eftersom den inte tillför värde och är det första steget i 

en lång kedja. Försenas första aktiviteten kommer det innebära att alla nästkommande 

aktiviteter i en kedja blir försenare. En annan konsekvens av att patienten anländer sent till 

operationssalen är att det försvårar för att planerad starttid för operation ska hållas.  

Att anestesiläkare och kirurg är på operationssalen den tid då de behövs leder till minskat 

slöseri i form av väntetider (Womack & Jones, 2003; Bicheno, 2009; Hines & Rick, 1997). Denna 

väntetid uppstår på grund av att anestesiläkaren och kirurgen blir sökta under tiden som 

förberedelserna pågår och att det inte finns något förutbestämd tid då de ska vara på plats. 

Tidsstudien har visat att anestesiläkaren var på operationssal minst en minut innan den 

föregående aktiviteten var slutförd i cirka 46 procent av de studerade patientfallen. 

Motsvarande siffra för kirurgerna var 20 procent. Medelvärdet för påbörjad anestesiinduktion 

var 4:09 minuter i de fall som anestesiläkaren var tidig på sal och i de andra fallen var 

medeltiden 5:16 minuter. Medelvärdet för knivincision var 1:52 minuter i de fall som kirurgen 

var tidig på sal och i de andra fallen var medeltiden 3:53 minuter. Detta tyder på att om läkaren 

är tidigt på operationssal förkortas starttiden. Detta bekräftas också av Meredith et al (2011) 

som lyfter fram tidig närvaro på operationssal av kirurg och anestesiläkare som en viktig 

motivationsfaktor för hela operationsteamet. Att kirurg och anestesiläkare är tidiga inne på 

operationssal kan också öka teamkänslan där Bruzelius och Skärvad (2004) trycker på att 
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samarbete, kommunikation och motiverade medlemmar är viktiga förutsättningar för ett 

fungerande team. Ett ökat engagemang bland personalen är dessutom ett viktigt led i att 

förbättra patientflödet (Cima et al, 2011). Från intervjuerna framkom det att ett projekt som 

syftade till att minska uppstartstider på operation var bra för att det upplevdes som att alla 

hjälptes åt och att förberedelsetiden blev kortare. 

En tänkbar anledning till att kirurger och anestesiläkare är sena in på sal framkom under ett 

intervjutillfälle, där en kirurg tog upp att det är svårt att påbörja en ny arbetsuppgift när det är 

planerat att man ska vara med och operera på ett eftermiddagsfall. Denna kirurg tar också upp 

att det skulle underlätta om det fanns förutbestämda tider för operationsstarter. Dock påpekade 

samma kirurg att detta antagligen inte är möjligt. Detta indikerar återigen att en rimlig och 

pålitlig planering skulle underlätta samt effektivisera det dagliga arbetet. En plan med fastställda 

operationsstarter, där hänsyn tagits till Thivas situation, skulle skapa bättre förutsättningar för 

ett jämnt och stabilt patientflöde.   

7.3 GRANSKA PERSONALENS UPPFATTNING OM DAGLIG PLANERING    

Yrkesgrupper på Thorax-Kärlkliniken intervjuades för att samla information rörande daglig 

planering. Intervjuad personal var läkare, sjuksköterskor och samordnare från avdelningarna 

Operation, Thiva, Thuva och Avdelning 6.  

I dagsläget finns en överdriven uppfattning om osäkerhet och behov av flexibilitet på Thorax-

Kärlkliniken. Flexibilitet är viktigt men verksamheten bör fokusera på att skapa en pålitlig plan 

och bryta barriärer mellan avdelningar. Det är också viktigt med framförhållning samt att lösa 

problem och fatta beslut så tidigt som möjligt. De intervjuade yrkesgrupperna har olika 

informationsbehov men det är viktigt att begränsa informationsspridningen för att upprätthålla 

ett effektivt informationsflöde. Mötena gällande daglig planering tillför i nuläget lite till 

verksamheten och bör omformas för att bli mer givande och effektiva. Det är också möjligt att 

undvika vissa ändringar som i nuläget görs på kliniken.  

7.3.1 OSÄKERHET I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN KAN MINSKA 

Flexibilitet ses bland personalen som en del av vardagen och personalen menar att det inte finns 

mycket att göra åt att planen ändras, utan att det gäller att vara flexibel och lösa de situationer 

som dyker upp. Problemet med att den förutbestämda planen sällan kan hållas har flertalet 

gånger upplevts under både praktikperioden och intervjuerna. Personal från Thuva ansåg att de 

inte hade någon särskild plan att följa utan att de var flexibla och hela tiden anpassade sig till de 

ankommande patienterna. Det finns en uppfattning om att osäkerheten är hög vilket innebär att 

personalen i allmänhet anser att det inte går att följa någon förutbestämd plan. Detta är inte en 
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unik situation utan denna uppfattning är vanligt förekommande inom sjukvården. Dock påpekar 

Elkhuizen et al (2007) att uppfattningen om hög osäkerhet är överdriven och den i många fall 

leder till ineffektivt utnyttjande av resurser och orsakar förseningar. Detta innebär att Thorax-

Kärlkliniken bättre kan använda sina resurser om det fanns en bättre förståelse för osäkerheten. 

Dessutom anser författarna att osäkerhet på operativ nivå kan minskas genom att skapa en 

pålitlig plan och förbättra kommunikationen vilket underlättar arbetssituationen.  

Planen Thorax-Kärlkliniken arbetar efter idag byggs på och ändras allt eftersom dagen går, detta 

medför att flexibilitet och mycket kommunikation mellan avdelningar är grundläggande för att 

arbetet ska fungera. Yi, Ngai och Moon (2011) menar att om en verksamhet accepterar 

variationer blir flexibilitet viktigt för att klara av det dagliga arbetet, men ett annat sätt att 

hantera osäkerhet är att försöka eliminera variationer. I och med att Thorax-Kärlkliniken 

upplever mycket variationer inom sin verksamhet exempelvis ankommande akutpatienter är 

flexibilitet en viktig faktor men gällande daglig planering behövs mindre flexibilitet för att öka 

framförhållningen. Meredith et al (2011) framhåller att det är en stor utmaning att designa 

flexibla processer och samtidigt standardisera för att skapa enhetlighet. För att lyckas med detta 

och för att få ett kontinuerligt flöde är det också viktigt att barriärer mellan enheter bryts för att 

undvika suboptimering (Poksinska, 2010; Womack & Jones, 2003). Thorax-Kärlkliniken bör 

lägga fokus på att standardisera för att skapa enhetlighet och att bryta barriärer mellan 

avdelningar.  

Effektiv koordinering mellan olika delprocesser har visat sig vara ett bra tillvägagångssätt för att 

reducera osäkra förhållanden och förbättra en försörjningskedjas flexibilitet (Yi, Ngai, & Moon, 

2011). Van de Ven Delbecq och Koenig (1976) delar in koordination utefter hur information 

kommuniceras ut i verksamheten och skiljer på om detta görs på ett opersonligt sätt, genom 

personliga kanaler eller i grupp. Enligt denna klassificering koordineras Thorax-Kärlklinikens 

verksamhet till stor del av opersonliga medel vilket först och främst är operationsprogrammet. 

Kommunikation mellan samordnare på avdelningar för att ha uppsikt över patientflödet är ett 

exempel på personlig kommunikation. Vilket koordineringssätt som bör användas beror på 

uppgiften och personlig kommunikation passar vid högre komplexitet, högre grad av osäkerhet 

samt fler antal inblandade personer (Van de Ven, Delbecq & Koenig, 1976). Detta innebär att 

kommunikation gällande när en eftermiddagspatient ska befinna sig på operation lämpas bättre 

för opersonlig koordinering för att förbättra effektiviteten. Nu ringer anestesisamordnaren först 

till samordnaren på Thiva för att få klartecken för att det finns en ledig sängplats och därefter till 

Avdelning 6 för att meddela om premedicinering och mottagningstid på operationsavdelningen. 

Personlig koordination behövs eftersom det i förväg inte finns någon bestämd operationstid. Om 

osäkerheten i verksamheten minskar genom att variationer gällande operationstider och 
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patientförflyttningar reducerades, skulle det vara möjligt för att ta fram och följa en 

förutbestämd plan. Detta skulle också innebära att den personliga koordinationen skulle kunna 

minskas och då främst mellan avdelningar. Dock är det viktigt att komma ihåg att en del 

variationer, såsom ankomster av akuta patientfall, inte kan hanteras och att det då är nödvändigt 

att kommunicera. Vid sådana situationer där osäkerheten är hög kan personliga medel vara att 

föredra (Van De Ven, Delbecq & Koenig, 1976).  

7.3.2 YRKESKATEGORIERS INFORMATIONSBEHOV 

Att rätt person ska ha rätt information vid rätt tidpunkt är en viktig del i arbetet att skapa ett 

jämnt och stabilt patientflöde (Arvidsson, 2007). Det är också viktigt att komma ihåg att all 

information som kommuniceras ska ha ett tydligt syfte vid informationsspridning (Tonnquist, 

2006). Yrkesgrupperna har olika behov av information för att kunna utföra dagens arbete. De 

yrkesgrupper som arbetade på operationsavdelningen ansåg att den absolut nödvändigaste 

informationen för att kunna utföra dagens arbete var information om typ av ingrepp de skulle 

närvara på. Denna information finns bland annat tillgänglig i IT-systemet Carath och därmed 

saknas syfte att kommunicera ut den informationen på annat sätt. Däremot är annan 

information absolut nödvändig för andra yrkesgrupper. Den informationen är inte lika 

lättillgänglig och det är därför viktigt att den informationen kommuniceras till rätt person. 

Absolut nödvändig information för yrkesgrupper:  

 Anestesisjuksköterskor: Hur patienten ska sövas 

 Thiva: Tid för patientankomster 

 Thuva: Uppvakningstider 

Det är av vikt att skilja på information en person är i behov av och information en person vill ha 

eftersom överflödig information kan begränsa flödet (Cima et al, 2011). Under intervjuerna 

efterfrågades vilken information yrkeskategorierna önskade att de fick. 

Anestesisjuksköterskorna ville att preopbedömningarna alltid var korrekt ifyllda och 

operationssköterskorna önskade mer information när det vid en operation behövs 

specialutrustning. På Thiva önskades information om patientens hälsotillstånd som påverkade 

vilken plats patienten bör placeras på, exempelvis om patienten led av en psykisk sjukdom. Den 

informationen om patienten, information om specialutrustning på operation och korrekta 

preopbedömning anses vara information som kan förbättra patientflödet och är därmed 

nödvändig. Information som personer vill ha men anses vara överflödig följer här. 

Anestesiläkarna önskade att de hade information om platssituationen på Thiva. Kirurgerna ville 

gärna veta hur patienterna mår och var de är i systemet. På Avdelning 6 och Thuva ville de veta 

hur det har gått på operation och om allt har gått enligt plan. Författarna anser att information 
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som personalen önskar att de fick kan skilja mycket mellan personer men också inom en 

yrkeskategori, bland annat beroende på erfarenhet. Det är därför lämpligt att sådan information 

inte kommuniceras ut till alla utan att personer själva får ta reda på det de önskar veta.  

Informationsspridning och en verksamhets informationsstruktur beror på hur verksamheten 

koordineras (Romano, 2003). Idag på Thorax-Kärlkliniken är det meningen att samordnarna ska 

koordinera arbetet och kommunicera ut information till medarbetarna. Ett problem som 

framkom under intervjuerna är att personalen ibland upplevde att samordnarna inte fick reda 

på viktig information om de beslut som fattas. Detta ledde till osäkerhet eftersom personalen då 

funderade på vem som tagit beslutet och om den som fattat beslutet hade fått all information 

som den behövde. Bristande informationsspridning rörande ändringar av dagens planering var 

ett annat problem som framkom under flera intervjuer. En dialog mellan avdelningar saknas 

ibland och detta blir extra tydligt när en förändring sker med kort varsel, exempelvis ankomster 

av akutpatienter. Trots att saker kan ändras snabbt så finns det fortfarande tid att informera om 

ändringen. Personal från Thiva uttryckte att bara några minuters framhållning kan betyda 

mycket. Idag upplevs det som att det finns en känsla av vi och dem och att alla främst ser till sin 

avdelning. Detta är inget ovanligt utan sjukvården karaktäriseras ofta av ett tänk där varje enhet 

sköter sina uppgifter men glömmer bort andra enheter och hur de påverkas (Hall, 2006). 

Christopher (2005) argumenterar för att koordinering är viktigt för att fokusera på helheten 

istället för att optimera varje del för sig. Att bryta ned barriärer mellan enheter möjliggör 

flödesförbättringar vilket är relevant för vården, där sjukvårdsprocessen ofta är organiserad 

efter personalkategorier eller avdelningar och inte efter patienterna (Womack & Jones, 2003).  

7.3.3 MÖTESRUTINER 

Under intervjuerna togs det upp att de dagliga mötena på Thorax-Kärlkliniken till största del 

handlar om att sprida information och att det fattas få beslut på mötena. Thorax-Kärlkliniken 

har i dag två dagliga möten, morgonmötet och eftermiddagsmötet med samordnarna, där 

personal från flera avdelningar samlas för att gå igenom den dagliga planeringen. På 

eftermiddagsmötet diskuteras nästkommande dags planering. Personalen ansåg att det dagliga 

morgonmötet handlar om att få en uppfattning om det är möjligt att genomföra dagens program. 

Detta görs genom att kortfattat presentera operationsprogrammet samt att rapportera 

hälsotillståndet för de inneliggande patienterna på Thiva och Thuva. Bicheno (2009) 

argumenterar för att möten bör standardiseras och att standardisering med strikta och 

tillrättalagda rutiner leder till att verksamheten kan klara av omfattande styrda förändringar 

och med detta vara oerhört flexibel och anpassningsbar. Detta är intressant för Thorax-

Kärlkliniken eftersom verksamheten upplever oförutsedda händelser, vilket innebär att det 

krävs en viss nivå av flexibilitet.  
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Morgonmötet handlar till största delen om informationsöverföring, vilket också personalen 

poängterade under intervjuerna. Mötet varierar i tid och patientinformationen varierar i 

omfattning. En stor del av mötet tillför inget värde då de flesta närvarande inte är i behov av 

mycket av den informationen som ges under mötet. Mötet i dess nuvarande form kan till stor del 

ses som icke-värdeadderande. En icke-värdeadderande aktivitet bör elimineras då det är rena 

slöserier (Womack & Jones, 2003; Hines & Rick, 1997). Det som också bör noteras är att flera 

känner att de inte kan förmedla det de vill på morgonmötet för att det är för många samlade. 

Under intervjuerna påpekades det också att de närvarande inte verkar vara intresserade att 

diskutera problem och ta beslut utan bara skjuta på dem. Uppfattningen bland samordnarna var 

enhällig att eftermiddagsmötet framförallt går ut på att se hur operationsprogrammet ser ut för 

nästkommande dag för att upptäcka eventuella problem. Dock var det flera som ansåg att mötet 

inte kändes viktigt och ifrågasatte mötets syfte. Problemet är att det upplevs som omöjligt att 

besluta att det är möjligt att genomföra morgondagens operationsprogram då det anses vara för 

tidigt att säga något. Därmed anses eftermiddagsmötet att inte tillföra något värde.  

Den främsta anledningen till att dessa dagliga möten ifrågasätts är att få beslut fattas under 

mötena utan de brukar vanligtvis skjutas upp till ett senare tillfälle. Uppskjutna beslut kan 

klassas som oklar kommunikationen, vilket är ett slöseri för tjänsteföretag som bör undvikas 

(Womack & Jones, 2003; Bicheno, 2009). Den oklara kommunikationen innebär att osäkerheten 

ökar. För att eliminera slöseri bör arbetsuppgifter specificeras, vilket innebär att personalen på 

morgonmötet borde ta ett beslut som sedan blir en riktlinje för hur dagen kan planeras 

(Poksinska, 2010). Dock så finns möjligheter med morgonmötet. Personlig koordinering är att 

föredra då en uppgift är komplex, grad av osäkerhet är hög eller flera personer är inblandade 

(Van de Ven Delbecq & Koenig, 1976). Sådan ser situationen ut ibland på Thorax-Kärlkliniken ut 

och därför bör morgonmötet användas till koordinering eftersom personal från alla avdelningar 

är samlade. Att samla representanter från olika avdelningar för ett möte är också bra med tanke 

på patientflödet, eftersom det är viktigt att överskrida organisatoriska gränser och funktioner 

för att kunna få en helhetssyn (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). Inom vården är det vanligt 

att isolerade grupper bildas istället för att kliniken arbetar som ett nätverk av samarbetande 

specialister (Glouberman & Mintzberg, 2001). Av dessa anledningar är det bra att ha ett 

morgonmöte om det används på rätt sätt.  

7.3.4 BESLUTSSITUATIONER SETT ÖVER DAGEN 

De beslutssituationer gällande patientflödet som identifierats på Thorax-Kärlkliniken sett över 

arbetsdagen från klockan sju på morgonen till klockan fem på eftermiddagen visas i Figur 32. I 

denna figur visas också på vilken avdelning som beslutet fattas. På mötet på morgonen vid halv 

åtta kan det tas beslut om omprioriteringar eller strykningar, men denna beslutspunkt är 
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streckad för att visa att beslutet ofta skjuts upp. Därefter sker morgonronden på Thiva, Thuva 

och Avdelning 6 där det beslutas om patienten ska flyttas till en annan avdelning. Ronden då 

patienter skickas vidare i systemet brukar börja runt halv nio. Nästkommande beslut rör start av 

eftermiddagsoperationer, vilket sker när förmiddagsoperationerna börjar närma sig slutet och 

de besluten brukar tas i ett intervall på några timmar runt lunchtid. På Thiva och Thuva sker 

sedan beslut angående patientförflyttningar kontinuerligt under dagen. På eftermiddagen 

klockan halv tre träffas samordnarna från avdelningarna och då beslutas om vilken tid 

morgondagens förmiddagsoperationer ska starta. 

 

Figur 32: Beslutssituationer på de olika avdelningarna under en arbetsdag  

Beslutssituationerna förklaras ytterligare i avsnitt 6.3.3, men det bör påpekas att information för 

att fatta beslut enbart behövs från ett fåtal källor och att den informationen ofta finns tillgänglig 

ett tag innan beslutet måste fattas. Detta indikerar att det borde gå att fatta ett beslut mycket 

tidigare än vad som görs idag. Det är viktigt att säkerställa ett effektivt informationsflöde utifrån 

beslutspunkterna eftersom det framkommit att personal ibland uppfattar att samordnarna som 

ska ha kunskap om patientflödet inte får all information de behöver. Tonnquist (2006) 

förespråkar att en informationsplan används som ett verktyg för att fastställa ett 

informationsflöde. Utifrån de frågor enligt Tonnquist (2006) som en informationsplan bör svara 

på har dessa tagits fram som viktiga för Thorax-Kärlkliniken utifrån beslutssituationen: 

 Vem ska vara mottagare av informationen? 

 Vem är ansvarig för att kommunicera ut informationen? 

 Vad ska kommuniceras ut? 

Utöver dessa frågor är det relevant att ta upp hur och varför informationen ska kommuniceras 

ut (Tonnquist, 2006). Personlig kommunikation anses lämplig för då är det säkert att 
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mottagaren får informationen och det kan gå snabbt. Svaret på frågan om varför är att dessa 

beslutssituationer påverkar patientflödet och genom att hantera besluten på ett effektivt sätt 

underlättar det ett jämnt flöde. Viss personal efterfrågar kontinuerlig kommunikation angående 

patientflödet men författarna anser att kommunikationen bör begränasas till beslutssituationer 

och när den dagliga planeringen ändras för att informationsflödet ska vara effektivt. 

Tillrättalagda rutiner kan leda till att en verksamhet kan klara av omfattande styrda 

förändringar och med detta vara oerhört flexibel och anpassningsbar (Bicheno, 2009). Det är 

ofta möjligt att fatta bra och riktiga beslut eftersom osäkerheten inom sjukvården ofta är 

överdriven (Elkhuizen et al, 2007). Dessutom går det att till viss del förutsäga verksamheten 

vilket har diskuterats mer ingående i avsnitt 7.1. 

Att ständigt skjuta upp beslut som Thorax-Kärlkliniken idag gör leder till osäkerhet. Osäkerhet 

försvårar effektivt utnyttjande av resurser och leder även till förseningar (Elkhuizen et al, 2007). 

Glouberman och Mintzberg (2001) påpekar att koordinering inom sjukvården ofta missbrukas 

och att mycket blir till vana. För Thorax-Kärlkliniken innebär det att det har blivit till en vana att 

skjuta upp beslut, vilket har gjort att personalen är van att lösa problem vid kritiska situationer. 

Gällande beslut är det viktigt att beslut verkligen fattas för att minska osäkerhet och stress i 

arbetsmiljön. En stressig arbetsmiljö bör undvikas och det är viktigt att aktivt söka möjligheter 

efter att arbeta smartare istället för hårdare och stressigare för att få ett bättre flöde i 

verksamheten (Womack & Jones, 2003).  

7.3.5 ÄNDRINGAR AV DEN DAGLIGA PLANERINGEN KAN TILL VISS DEL UNDVIKAS 

De olika yrkesrollerna blev under intervjuerna också tillfrågade om hur ofta den dagliga 

planeringen ändras. Det vanligaste svaret var att planeringen måste ändras ofta och ibland flera 

gånger varje dag. Detta stämmer överens med de observationer som utfördes av författarna 

under den första inledande praktikperioden. I verksamhetsbeskrivningen tas det upp att det 

operativa arbetet karaktäriseras av kontinuerlig problemlösning och att uppkomna problem 

ständigt blir lösta i sista stund. Glouberman och Mintzberg (2001) påpekar att vårdpersonalens 

vana att hantera akuta situationer dessvärre kan medföra att fler situationer än nödvändigt 

hanteras som en akut situation. Detta kan tolkas för Thorax-Kärlkliniken som att många beslut 

och problem kan lösas tidigare och att kriser uppstår för att problem hanteras för sent eller på 

ett felaktigt sätt. Ett exempel på en situation är att en patient kommer till Thuva utan att de på 

förhand fått någon information om det. Personal, främst sjuksköterskorna på Thiva och Thuva, 

önskar bättre framförhållning angående bland annat patientankomster för att arbetet inte ska 

bli lika stressigt. Personal på Thiva ansåg att någon ofta vet om en akutpatient en halvtimme 

innan den kommer och att dessa minuter skulle göra stor skillnad gällande förberedelserna. 
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 Analys 

Följaktligen är framförhållning viktigt samt att beslut och problem bör lösas så tidigt som 

möjligt.  

Ändringar av den dagliga planeringen beror på de variationer som Thorax-Kärlkliniken får utstå 

idag. Hall (2006) klassificerar variationer efter om de är naturliga och oundvikliga eller skapade 

av verksamheten. Oundvikliga variationer kan i de flesta fall inte hanteras medan undvikliga bör 

elimineras för att kunna optimera verksamheten (Hall, 2006). För sjukvården återfinns 

oundvikliga variationer hos patienten och patientens hälsotillstånd (Schoonhoven et al, 2011). 

Utmaningen är att designa och styra system med acceptabla nivåer av flexibilitet för att klara av 

den naturliga variationen som inte finns i samma utsträckning inom tillverkningsindustrin 

(Meredith et al, 2011). För Thorax-Kärlkliniken orsakar naturliga variationer ändringar i den 

dagliga planeringen men det finns även variationer och orsaker till ändringar som kan undvikas. 

I intervjuerna framkom dessa orsaker till ändringar i patientflödet:  

 Patientens hälsotillstånd tillåter inte operation  

 Platsbrist på Thiva  

 Akuta patienter  

 Sjuk personal  

 Patienter är inte ordentligt utredda  

 Okända patientfall på andra avdelningar 

Flera situationer som leder till en ändring av den dagliga planeringen är oundvikliga för Thorax-

Kärlkliniken. Det är då viktigt att försöka förbättra patientflödet bland annat genom att försöka 

öka framförhållningen genom att fatta ett beslut tidigare. En del ändringar går att undvika för att 

de är skapade av verksamheten. Exempelvis ska alla patienter vara ordentligt utredda när de 

kommer för att genomgå en operation. Även problemet med oklar kommunikation angående 

patienters hälsotillstånd på andra avdelningar kan undvikas.  

7.4 FRÅN ANALYS TILL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Denna studie syftar till att ta fram åtgärdsförslag som skapar möjlighet för ett jämnt och stabilt 

patientflöde. I uppgiftspreciseringen togs tre studieområden fram med tillhörande 

frågeställningar som sedan har undersökts närmare. Dessa studieområden har genom analysen 

lett fram till tre områden av åtgärdsförslag som presenteras i Figur 33. 
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Figur 33: Från analys till åtgärdsförslag 

Det första studieområdet handlade om att få en ökad förståelse för verksamheten genom att 

mäta nyttjandegrad, genomloppstider och leveranssäkerhet. Studiens resultat tyder på att 

operationslängder och genomloppstider inte är slumpmässiga. Om hänsyn togs till patienters 

genomloppstider på avdelningarna och en prognos av akutfall vid utformningen av 

operationsprogrammet skulle patientflödet bli jämnare och stabilare. Detta skulle också leda till 

att färre planerade operationer stryks vilket förbättrar leveranssäkerheten.  

Det andra studieområdet berörde hur aktiviteterna på operationssal varierar och hur dessa ska 

hanteras eller om möjligt elimineras. Studien visar att förberedelseaktiviteterna idag uppvisar 

stora variationer och för att kunna planera och schemalägga det dagliga arbetet är det viktigt att 

på förväg beräkna tidsåtgång för framtagandet av en rimlig och pålitlig plan. Det är också viktigt 

att anpassa verksamheten efter Thiva som är systemets flaskhals och det skulle därför vara 

schemalägga mer specifika start- och sluttider på operationsavdelningen.  

Slutligen handlade det tredje studieområdet att granska personalens uppfattning om daglig 

planering. Den dagliga planeringen på Thorax-Kärlkliniken är bristfällig och mycket 

kommunikation krävs mellan och inom avdelningar för att det dagliga arbetet ska fungera. Om 

mötesrutinerna omstrukturerades skulle det leda till tydligare kommunikation. Planeringens 

pålitlighet skulle kunna ökas om beslut gällande patientflödet fattades tidigare istället för att 

skjutas upp till ett senare tillfälle. Det är också viktigt att säkerställa informationsflödet så att 

kommunikationen når fram.  
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8 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I följande kapitel presenteras de sex åtgärdsförslag som författarna har 

formulerat efter de resultat som framkommit i analys. Åtgärdsförslagen 

adresserar ett eller flera identifierade förbättringsområden rörande 

patientflödet.  
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8.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAGENS UTFORMNING 

 I följande avsnitt presenteras de sex åtgärdsförslag som studien har resulterat i. 

Åtgärdsförslagens utformning har redan introducerats i uppgiftspreciseringen, avsnitt 4.1, men 

för att påminna läsaren visas åtgärdsförslagens struktur återigen i Figur 15.  

 

8.1.1 OPERATIONSPROGRAMMET 

BERÄKNA GENOMLOPPSTIDER PÅ THIVA 

Thorax-Kärlkliniken har hög nyttjandegrad på vissa avdelningar och för att inte patientflödet ska 

stanna upp behövs uppmärksamhet ägnas åt genomloppstiderna. I nuläget görs i förväg ingen 

uppskattning på hur länge en patient kommer stanna på avdelningarna förutom när det är 

platsbrist på Thiva. I nuläget resulterar sättet att arbeta med operationsprogrammet att 

operationernas sluttider varierar, vilket ger upphov till ankomstvariationer på Thiva. Det har 

framkommit som ett problem att operationsavdelningen ibland tvingas senarelägga operationer 

för att de väntar på att en patient ska tillfriskna på Thiva. Då Thiva är flaskhalsen bör det dagliga 

arbetet planeras efter flaskhalsen.  

Studiens resultat tyder på att operationslängder och genomloppstider inte är slumpmässiga.  I 

empirikapitlet avsnitt 6.1.2 presenterades patienters genomloppstider på de olika 

avdelningarna och utifrån detta material är det möjligt att ta fram standardpatienter för hjärt- 

och lungoperationer. Vid utformandet av operationsprogrammet är det intressant att notera 

patienters genomloppstider på Thiva, systemets flaskhals. Det var endast 14 procent av 

lungpatienterna som krävde intensivvård efter operationen vilket medför att standardpatienten 

för lungor inte behöver vårdas på Thiva. Eftersom antalet lungoperationer under den studerade 

perioden var så mycket färre än antalet hjärtoperationer, 66 jämfört med 257, anser författarna 

att Thorax-Kärlkliniken bör börja med att identifiera de lungpatienter som behöver en plats på 

Utmaning 
•Vad är utmaningen för Thorax-Kärlkliniken? 

Åtgärd 
•Vad kan göras för att hantera utmaningen? 

Effekt 
•Vad kan effekten av åtgärdsförslaget bli? 

Figur 15: Struktur på åtgärdsförslagen 
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 Åtgärdsförslag 

Thiva efter operation. Gällande hjärtpatienter så visas fördelningen av genomloppstider på 

Thiva nedan i Figur 34.  

 

Från detta material går det att utläsa att de flesta hjärtpatienter, drygt 60 procent stannar på 

Thiva mellan 16 och 24 timmar, där det vanligaste är att stanna mellan 20 och 24 timmar. 

Därmed kan det anses som att en standardpatient för hjärtoperationer stannar mellan 20 och 24 

timmar på Thiva. Om alla hjärtpatienter endast stannade ett dygn på Thiva skulle 

operationsprogrammet kunna genomföras utan stopp i flödet. Problemet är de patienter som 

stannar mycket längre och det är dessa patienter som måste tas hänsyn till när 

operationsprogrammet utformas. Det är också intressant att identifiera de patienter som 

stannar på Thiva en kortare tid, det vill säga kortare än ett dygn.  

Genom att identifiera de lungpatienter som kräver vård på Thiva samt att identifiera de 

patienter som kommer stanna en lång eller kort tid på Thiva finns möjligheten att utforma ett 

mer anpassat operationsprogram. För att urskilja patientfallen är ett förslag att ta hänsyn till 

riskfaktorer som exempelvis ålder, ingreppets komplexitet samt patients sjukdomshistoria. Det 

bör påpekas att författarna inte har någon medicinsk erfarenhet och därför bör Thorax-

Kärlkliniken gå vidare och undersöka riskfaktorer som påverkar genomloppstider på Thiva och 

varför lungpatienter behöver vårdas på Thiva. En större insikt samt hänsynstagande till 

riskfaktorer skulle ge möjlighet till ett operationsprogram med en bra blandning av 

standardpatienter och svårare fall, vilket skulle ge Thiva bättre förutsättningar gällande 

fördelningen av sängplatser. Detta borde i sin tur minska risken att flödet stoppas och på så sätt 

blir patientflödet jämnare och stabilare. 
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Figur 34:Genomloppstid på Thiva för hjärtpatienter 



 

  
120 

 

  

 

 

PROGNOSTISERA AKUTA PATIENTFALL 

Thorax-Kärlkliniken bör undvika att stryka en planerad operation. Dels för patientens skull, men 

också för att strykningar leder till ändring av planeringen som innebär att operationen ofta 

måste pressas in i ett redan ganska fullt operationsprogram. Om patienten redan befinner sig på 

Avdelning 6 när strykningen sker läggs ytterligare press på operationsprogrammet då den 

strukna operationen bör genomföras så snart som möjligt. Ett ytterligare argument till att 

strykningar bör undvikas är att de patienter som befinner sig på Avdelning 6 när operationen 

stryks tar upp resurser.  

Strykningar kan minskas genom att ta hänsyn till en prognos av akutfall och på så sätt minska 

det säkerhetslager som finns i form av överbokningar på operationsprogrammet. Genom att ta 

fram ett underlag över akutfall och följa upp det finns förutsättningar för att ta hänsyn till en 

relevant prognos när operationsprogrammet läggs. Då är det också möjligt att anpassa 

operationsprogrammet genom att välja när platser på operationsprogrammet ska lämnas 

tomma. Den data som behövs för att ta fram en prognos över akutfall finns tillgänglig i IT-

systemet Carath. Thorax-Kärlkliniken kan använda en sådan prognos för att undersöka om det 

anländer fler akutfall vissa månader, veckodagar eller tidpunkter.  

Under de tre studerade månaderna gjordes 50 strykningar där fördelningen av akutfall över 

veckodagar såg olika ut, se avsnitt 7.1.3. Då fler akutpatienter ankommer under onsdagar, 

torsdagar samt söndagar borde operationsprogrammet lämna flera tomma platser åt 

akutpatienter under onsdagar och torsdagar. På söndagar genomförs inga planerade 

operationer. Ett anpassat operationsprogram utan några överbokningar skulle leda till färre 

strukna operationer. Idag har Thorax-Kärlkliniken en leveranssäkerhet på 85 procent och då 

detta är det logistikmått som speglar strykningar bör måttet följas upp för att se effekten av 

åtgärderna. 

Utmaning 
•Undvika stopp i flödet på grund av platsbrist på Thiva 

Åtgärd 

•Planera operationsprogrammet efter patienters 
genomloppstider på Thiva 

•Ta hänsyn till riskfaktorer hos patienter 

Effekt 

•Bättre förutsättningar för fördelning av sängplatser på 
Thiva 

•Mindre risk för stopp av patientflödet 
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8.1.2 SCHEMALÄGGNING 

HANTERA VARIATIONER PÅ OPERATIONSSAL 

Från den tidsstudie som genomfördes på operationssal var det möjligt att se att flera 

förberedelseaktiviteter varierar mycket i tid.  Att förberedelseaktiviteterna varierar i tid gör det 

även svårt att förutsäga när en operation ska starta. Detta leder också till att det kan uppstå 

onödig väntetid på operationssalen, då övrig personal väntar på läkare.  

Förberedelsetiden på operation kan förutsägas genom att variationer reduceras, väntetider 

elimineras samt genom att prognostisera de aktiviteter som uppvisar stor variation på grund av 

patientunderlaget. Ett medel för att uppnå detta är standardisering av förberedelseaktiviteter 

för att minska variationen. Exempelvis kan en korrekt ifylld och standardiserad 

preopbedömning där specialutrustning och andra önskemål från kirurger noterades möjliggöra 

att förbereda så att en aktivitet inte tar onödigt lång tid inne på operationssalen. Att i förväg 

uppge en förväntad starttid för de aktiviteter som i nuläget ger upphov till väntetid samt 

standardisera processer underlättar elimineringen av väntetid. Detta gäller framförallt väntetid 

som uppkommer när operationsteamet väntar på att kirurgen ska komma in på operationssalen.  

Variation kan också minskas genom att identifiera stora variationer och källan till dem. Därmed 

är det en god idé att i förväg försöka skapa en uppfattning om någon aktivitet kommer ta 

ovanligt lång eller kort tid för en viss patient. Två av de aktiviteter som varierade mest var när 

patienten var klar för tvätt samt när anestesiförberedelserna var klara. Detta kan bero på att det 

är svårt att sticka vissa patienter samt sätta nålar. Dessa variationer kan vara svåra att undvika 

för att det beror på variation hos patientunderlaget. Orsaker till varför en aktivitet kan ta 

ovanligt lång eller kort tid bör Thorax-Kärlkliniken undersöka ytterligare. Författarna anser att 

sådana orsaker kan vara att tid avsätts till utbildning av vårdpersonal, typ av ingrepp och 

riskfaktorer hos patienten, exempelvis om patienten är mycket sjuk eller överviktig.  

Utmaning 

•Undvika att stryka en planerad operation 

•Minska säkerhetslagret 

Åtgärd 

•Prognostisera akutankomster 

•Planera in tomma platser på operationsprogrammet 

Effekt 

•Färre antal strykningar vilket ger bättre 
leveranssäkerhet 
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Den förväntade effekten av att genomföra de föreslagna åtgärderna är att tider för 

förberedelseaktiviteterna mer förutsägbar och att den totala förberedelsetiden blir kortare. 

Detta leder i sin tur till förbättrade möjligheter att planera och schemalägga 

operationsprogrammet. Teamkänslan bland operationspersonalen kan också förbättras genom 

att läkare befinner sig på sal i förväg. Läs mer om variationer i avsnitt 7.2. 

FASTSTÄLLA OPERATIONSTIDER 

Idag bestäms inte operationstider för eftermiddagsfallen förrän det är möjligt att veta hur det 

har gått under förmiddagens operationer, vilket ofta är vid lunchtid. Detta leder till osäkerhet 

och ställer höga krav på koordinering och kommunikation. På grund av att inga tider bestäms 

måste avdelningarna kommunicera med varandra för att få ny information angående olika 

avdelningars situation. Det dagliga arbetet måste också koordineras av samordnarna eftersom 

ny information ständigt överförs.  Dessutom försvåras möjligheten för läkare att planera sin tid 

och påbörja en ny arbetsuppgift eftersom de inte vet när de behövs på operationssalen på 

eftermiddagen. Detta leder till att mycket tid går till spillo.  

Genom att ta fram en schemalagd plan för dagen med fastställda operationstider skulle 

kommunikation samt ineffektiv tid kunna reduceras. I avsnitt 6.1.2 är det möjligt att se att 

operationslängder inte är slumpmässiga eller varierar så mycket. Dessutom genom att hantera 

förberedelseaktiviteter och de variationer som idag finns på operationssal skulle det vara 

möjligt att ta fram ett rimligt operationsprogram. I tidsstudien, där variationer på operationssal 

undersöktes, noterades mediantiden för förberedelser av hjärt- och lungoperationer. Dessa tider 

samt mediantid för operationslängderna används nedan för att ge ett exempel på hur ett 

operationsprogram för thoraxpatienter skulle kunna se ut, se Figur 35. Detta operationsprogram 

innefattar både start och sluttider och tar hänsyn till att Thiva inte får ta emot flera patienter 

samtidigt. På grund av detta startar operationerna på morgonen vid olika tidpunkter. Skillnaden 

med detta operationsprogram mot dagens är tid när eftermiddagsoperationer ska starta också 

finns utsatt samt att en paus mellan operationsfall är inplanerad. 

Utmaning 

•Eliminera  och hantera variationer gällande 
förberedelseaktiviteter på operationssal 

Åtgärd 

•Standardisera förberedelseaktiviteter 

•Prognostisera hur lång tid  aktiviteter kommer ta och 
identifiera orsaker till att aktiviteter varierar i tid 

Effekt 

•Förutsägbar förberedelsetid underlättar planeringen 

•Kortare total tid för förberedelser 
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 Patient på 
sal 

Operationsstart 
Operation 

klar 
Städning 

färdig 
Huvudklasskod 

Röd sal 07:45 08:33 11:21 12:11 Koronar med ECC 

 12:45 13:48 15:20 16:06 Lunga 

Grön sal 07:30 08:18 10:51 11:41 Aortaklaff 

 12:00 12:48 15:36 16:26 Koronar med ECC 
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 Operation 
 Patient lämnar sal 
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Figur 35: Operationsprogram som författarna har utformat utifrån data från empirikapitlet 

Effekten av schemalagda operationstider skulle bli en mindre osäker arbetsmiljö och mindre 

spilltid för framförallt läkare. Det skulle vara lättare att påbörja arbetsuppgifter med en specifik 

tid då läkare ska vara inne på operation, vilket skulle minska kravet på att vara flexibel. 

Dessutom skulle bestämda operationstider leda till att kommunikationen mellan avdelningar 

minskade och arbetet skulle flyta på utan ständiga krav på personlig koordination mellan 

avdelningar. Med detta planeringssätt finns också större möjligheter att kontrollera 

patientankomster till Thiva.  

 

Utmaning 

•Osäkerhet, mycket koordinering och kommunikation 
på grund av hur verksamheten planeras 

Åtgärd 

•Ta fram ett operationsprogram med schemalagda 
tider för både förmiddagsfall och eftermiddagsfall 

Effekt 

•Mer informativt  operationsprogram som leder till 
mindre osäker arbetsmiljö 

•Ta bort spilltid för läkare 
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8.1.3 KOMMUNIKATION 

STANDARDISERA MÖTEN 

De möten som Thorax-Kärlkliniken i nuläget har angående daglig planering tar mycket tid och är 

framför allt av informationskaraktär. Den information som delas på morgonmötet ser olika ut, 

tar olika lång tid från dag till dag och anses av författarna vara ostrukturerat. Mycket av den 

information som ges under morgonmötet är ingen yrkeskategori i behov av för att kunna utföra 

dagens arbete. Vad gäller eftermiddagsmötet med samordnarna tycker de närvarande att mötet 

inte tillför något eftersom de ändå inte kan ta något beslut om nästkommande dags 

operationsprogram. Detta innebär att mötena i dess nuvarande form inte tillför något och att 

Thorax-Kärlkliniken lika gärna skulle kunna strunta i att ha dem. Även om ett problem 

identifieras under mötet tenderar beslutet angående problemet att skjutas upp till ett senare 

tillfälle då de närvarande inte upplevs intresserade av att lösa problemet.  

I det nuvarande utformandet kan mötena på morgonen och eftermiddagen klassas som slöseri, 

då informationen som delas till stor del inte svarar mot de behov som finns. På grund av detta 

rekommenderas det att eftermiddagsmötet tas bort och att morgonmötet omformas och 

standardiseras. Idag är det nattjouren som går igenom informationen men denna person har 

arbetat hela natten. För att hålla mötesrutiner och se till att mötet är effektivt bör någon utses 

till att leda och vara ansvarig för mötet. Mycket av den information som mötesdeltagarna är i 

behov av går att enkelt inhämta på annat sätt, exempelvis hur dagens operationsprogram ser ut. 

Författarna anser att Thorax-Kärlklinkens möten borde utgå från informationsbehovet som togs 

upp i referensramen avsnitt 3.4.3. Därför är det viktigt att berätta hur många patienter som 

kommer gå vidare från Thiva och Thuva. Det är också viktigt att gå igenom när patienter väntas 

komma till Thiva och uppvakningstider för patienter på Thuva om denna information inte enkelt 

finns tillgänglig på annat sätt. Möten är bra då personlig kommunikation föredras exempelvis 

vid komplexa eller osäkra situationer eller då flera personer är inblandade. Därmed är det ett 

ypperligt tillfälle att på morgonmötet diskutera och lösa problem gällande daglig planering som 

identifierats. Detta resulterar i följande rekommendationer angående standardisering av 

morgonmötet: 

 Utse en mötesansvarig 

 Informera om hur många patienter som går vidare från Thiva och Thuva 

 Gå igenom när patienter väntas komma till Thiva och uppvakningstider för patienter på 

Thuva 

 Diskutera och lös problem runt den dagliga planeringen 
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 Åtgärdsförslag 

Dock bör inte alla som idag är närvarande delta i mötet eftersom risken är att mötet blir 

ostrukturerat med för många närvarande samt att problem inte diskuteras. De som borde vara 

närvarande är samordnarna, operationskoordinatorerna för både thorax- och 

kärloperationerna, nattjouren, läkarrepresentant från både thorax- och kärldelen samt ansvarig 

över operationsprogrammet. Förslaget är att mötet ska vara frivilligt för övrig personal.  

Att omforma mötena och ta fram standarder frigör tid för personalen på Thorax-Kärlkliniken. 

Möten där yrkesgrupper från avdelningarna samlas och eventuella problem eller utmaningar 

diskuteras och löses är bra för att öka integrationen och förståelsen mellan avdelningarna. Vad 

gäller eftermiddagsmötet anser författarna att Thorax-Kärlkliniken borde pröva att ta bort det 

under några veckor för att se om mötet gör någon skillnad. Om arbetet flyter på som vanligt 

tyder det på att detta möte är helt onödigt och att man fortsättningsvis kan ta bort det helt.  

 

FATTA BESLUT TIDIGARE 

Idag karaktäriseras arbetet på Thorax-Kärlkliniken av kontinuerlig problemlösning och att 

beslut fattas först då situationen blir kritisk. Detta leder till en organisation där flexibilitet och 

osäkerhet är en del av vardagen.  Om framförhållningen skulle förbättras, genom att beslut fattas 

tidigare, skulle arbetssituationen bli lugnare. Det har bland annat under intervjuerna påpekats 

att till och med några minuters förbättrad framförhållning rörande beslut om exempelvis 

patientförflyttningar skulle förbättra arbetsmiljön och minska osäkerheten. Dessutom upplevs 

det som viktig information rörande patientflödet ibland inte når samordnare på Thiva och 

Thuva.  

Framförhållning skulle förbättras om beslut fattas tidigare, men också om information rörande 

fattade beslut direkt kommuniceras ut till berörda parter. Att meddela de som är berörda av ett 

beslut är mycket viktigt, vilket betyder att det också är viktigt att öka förståelsen för hur de olika 

avdelningarna på Thorax-Kärlkliniken påverkar varandra. Detta skulle kunna göra att de olika 

Utmaning 

•Onödig informationsspridning på möten 

•Möten upplevs ineffektiva  

Åtgärd 

•Ta bort eftermiddagsmötet på försök 

•Standardisera rutiner för morgonmötet, utgå från 
informationsbehov och diskutera utmaningar 

Effekt 

•Tydligare kommunikation där all information har ett syfte 

•Mindre tid ägnas åt möten 
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avdelningarna, i större utsträckning, skulle ta hänsyn till varandra och fundera på vilka 

konsekvenser ett beslut har för övriga avdelningar. Därför har ett förslag på en informationsplan 

utifrån beslutssituationer tagits fram.  

Tabell 13: Författarnas förslag på informationsplan utifrån beslutssituationer 

Beslutssituation 
Vem är ansvarig för 
att kommunicera? 

Vad ska 
kommuniceras? 

Vem ska ta emot 
informationen?  

Patientförflyttning Patientansvarig läkare När patienten ska 
flyttas 

Samordnare på 
berörd avdelning 

Omprioritering Patientansvarig läkare Prioritetsordning av 
operationer  

Samordnare för 
anestesi och Thiva 

Operationsstart Anestesisamordnare När operationen 
startar 

Samordnare på 
Avdelning 6 

Effekten av att tidigare fatta beslut och att skapa och följa en plan för att kommunicera 

information rörande beslutet skulle kunna leda till minskad osäkerheten i verksamheten. 

Arbetsmiljön skulle troligen upplevas som lugnare och det skulle inte vara nödvändigt för 

personalen att vara lika flexibel. För att kunna åstadkomma bättre framförhållning är det viktigt 

att personalen får ett helhetstänk och får en ökad förståelse för vad som är betydelsefullt för 

andra avdelningar rörande ett fattat beslut. Mer om beslutssituationer kan läsas i avsnitt 7.3.4. 

 

 

 

Utmaning 

•Undvika att skjuta upp beslut 

•Information når ej alltid berörd personal 

Åtgärd 

•Fatta beslut tidigare 

•Kommunicera ut informationen rörande beslut 

Effekt 

•Mindre osäkerhet 

•Säkrare informationsflöde 
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9 SLUTSATS 

Detta kapitel kopplar ihop studiens syfte med arbetets resultat och svarar 

på huruvida syftet uppfyllts . Därefter presenteras en sammanfattning av 

de framtagna åtgärdsförslagen rörande tre områden: Operations-

programmet, Schemaläggning och Kommunikation.   
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Operations- 
programmet 

•Beräkna  genomloppstid på 
Thiva 

•Prognostisera akuta 
patientfall 

Schemaläggning 

•Hantera variationer på 
operationssal 

•Fastställa operationstider 

Kommunikation 

•Standardisera möten 

•Fatta beslut tidigare 

 

9.1 PLANERING AV DAGLIG VERKSAMHET SOM BOTEMEDEL MOT VARIATIONER 

I denna studie har Thorax-Kärlklinikens patientflöde undersökts, där syftet var att ta fram 

åtgärdsförslag för att få ett jämnare och stabilare flöde av thoraxpatienter. Det stora problemet 

som försvårar flödet är alla variationer Thorax-Kärlkliniken upplever och på grund av detta har 

studien fokuserat på hur variationer kan hanteras och elimineras. Lösningen på problemet har 

identifierats till att utarbeta en rimlig och pålitlig planering av den dagliga verksamheten. 

Åtgärdsförslagen adresserar därför hur Thorax-Kärlkliniken ska arbeta för att kunna planera 

verksamheten. Enligt studiens syfte ska patientsäkerheten tas i beaktande. De formulerade 

åtgärdsförslagen behandlar inte eller ifrågasätter val av behandlingsmetod eftersom författarna 

inte har någon medicinsk erfarenhet. Dock anser författarna att framtagandet av mer rimlig och 

pålitlig plan för verksamheten även är positivt ur patientens perspektiv. Problem som 

exempelvis överbeläggning skulle kunna undvikas, vilket är indikationer på att kvaliteten på 

vården förbättras och därmed också patientsäkerheten. Dessutom anses en effekt av 

åtgärdsförslagen vara att osäkerheten minskar och att arbetsmiljön blir mindre stressig, vilket 

också anses ha en positiv påverkan på patientsäkerheten.  

Totalt har sex stycken åtgärdsförslag tagits fram som berör tre områden: utformandet av 

operationsprogrammet, schemaläggning av operationer samt kommunikation. Indelningen visas 

i Figur 36. Åtgärdsförslagen besvarar vad utmaningen är för Thorax-Kärlkliniken, vad som kan 

göras för att hantera utmaningen samt åtgärdsförslagens effekt. I de följande avsnitten 

sammanfattas de sex åtgärdsförslagen och varje avsnitt avslutas med att illustrera varje åtgärds-

förslag, där dessa tre frågor besvaras.  Åtgärdsförslagen presenteras i sin helhet i kapitel 8. 

 

Daglig planering på Thorax-Kärlkliniken 

 

 

Figur 36: Sammanfattar studiens resultat genom att ta hänsyn till åtgärdsförslagen 
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 Slutsats 

9.1.1 OPERATIONSPROGRAMMET 

BERÄKNA GENOMLOPPSTID PÅ THIVA 

Den dagliga planeringen skulle bli mer pålitlig om operationsprogrammet även baserades på 

beräknade genomloppstider på Thiva, då Thiva är systemets flaskhals. Studiens resultat tyder på 

att operationslängder och genomloppstider inte är slumpmässiga och att majoriteten av 

patienterna har ett standardiserat vårdförlopp genom Thorax-Kärlkliniken. De patienter som 

avviker från det normala och stannar längre eller kortare tid än vanligt på någon avdelning bör 

identifieras och tas i beaktande redan när operationsprogrammet planeras. Dessa patienter 

riskerar att stoppa upp flödet om inte operationsprogrammet utformas med hänsyn till dessa 

avvikande patientfall. En större insikt samt hänsynstagande till riskfaktorer som påverkar 

genomloppstider skulle ge möjlighet till ett operationsprogram med en bra blandning av 

standardpatienter och svårare fall. Se avsnitt 7.1.2, Mäta genomloppstid för att förbättra 

patientflödet, för mer utförlig information angående genomloppstider på de olika avdelningarna. 

 

PROGNOSTISERA AKUTA PATIENTFALL 

Förutom att ta hänsyn till genomloppstider bör Thorax-Kärlkliniken prognostisera akuta 

patientfall. Det är av yttersta vikt att undvika att en operationstid inte blir fylld av en patient och 

därför är säkerhetslagret i form av överbokade patienter stort. För stora lager är slöserier och 

dessutom tar dessa patienterupp resurser på Avdelning 6 i väntan på operation. Idag stryks 

planerade operationer och ett samband har identifierats mellan strykningar och akutfall. Vid 

utformandet av operationsprogrammet borde denna prognos has i åtanke för att minska antalet 

strykningar. Studiens resultat visar att flest akuta fall ankommer under onsdagar, torsdagar och 

söndagar. Enligt detta resultat borde därför en eller flera tomma platser lämnas åt akuta 

operationer i operationsprogrammet under dessa dagar. Genom att ta hänsyn till prognosen av 

akutfall vid utformandet av operationsprogrammet behövs inte ett så stort säkerhetslager. För 

mer utförlig information se avsnitt 7.1.3, Leveranssäkerhet med avseende på antal strykningar.  

Utmaning 
•Undvika stopp i flödet på grund av platsbrist på Thiva 

Åtgärd 

•Planera operationsprogrammet efter patienters 
genomloppstider på Thiva 

•Ta hänsyn till riskfaktorer hos patienter 

Effekt 

•Bättre förutsättningar för fördelning av sängplatser på 
Thiva 

•Mindre risk för stopp av patientflödet 
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9.1.2 SCHEMALÄGGNING 

HANTERA VARIATIONER PÅ OPERATIONSSAL 

Schemaläggning av operationer underlättas om de variationer som idag finns på operationssalar 

hanteras. Studien visade att operationsförberedelserna idag varierar i tid vilket kan tyda på 

ineffektiva processer. Detta skulle leda till en mer standardiserad förberedelseprocess, där det 

är möjligt att ta fram en standardtid för dessa aktiviteter för att underlättar schemaläggningen. 

Vissa variationer kan elimineras men inte variationer som beror patientunderlaget vilka Thorax-

Kärlkliniken istället ska försöka förutse och prognostiseras. Variationer prognostiseras genom 

att exempelvis se till riskfaktorer hos patienten för att undersöka om patientens allmäntillstånd 

kan påverka förberedelsetiden. Genom detta kan schemaläggning av förberedelserna anpassas 

till respektive patientfall. Det förekom också väntetid för patienten i förberedelseprocessen 

innan operation som bör elimineras. Läkare bör vara på sal innan de behövs eftersom detta kan 

stärka team-känslan samt eliminera den väntetid som annars kan uppstå. Se avsnitt 7.2.1, 

Undersöka aktiviteters beroendeförhållande på operationssal och avsnitt 7.2.2, Eliminera 

väntetid på operationssal för att minska variationer, för ytterligare information. 

 

Utmaning 

•Undvika att stryka en planerad operation 

•Minska säkerhetslagret 

Åtgärd 

•Prognostisera akutankomster 

•Planera in tomma platser på operationsprogrammet 

Effekt 

•Färre antal strykningar vilket ger bättre 
leveranssäkerhet 

Utmaning 

•Eliminera  och hantera variationer gällande 
förberedelseaktiviteter på operationssal 

Åtgärd 

•Standardisera förberedelseaktiviteter 

•Prognostisera hur lång tid  aktiviteter kommer ta och 
identifiera orsaker till att aktiviteter varierar i tid 

Effekt 

•Förutsägbar förberedelsetid underlättar planeringen 

•Kortare total tid för förberedelser 
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 Slutsats 

FASTSTÄLLA OPERATIONSTIDER 

Genom att uppskatta operationslängder är det möjligt att schemalägga operationers 

uppskattade start- och sluttider i operationsprogrammet. En plan för dagen med fastställda 

operationstider skulle minska kommunikationsbehovet på Thorax-Kärlkliniken, vilket också 

betyder att ineffektiv tid skulle reduceras. Studiens resultat visar att operationslängder till stor 

del kan förutsägas och att det är möjligt att i förväg kunna kategorisera operationslängden efter 

om operationen kommer bli lång eller kort. Detta innebär att det är möjligt att i förväg ta fram 

start- och sluttider för operationerna. Sluttider är viktiga vid schemaläggning då dessa tider är 

intressanta för Thiva och Thuva, dit patienterna kommer efter operation. Läs mer om detta i 

avsnitt 7.1.2 Mäta genomloppstider för att förutsäga patientflödet. 

 

9.1.3 KOMMUNIKATION 

STANDARDISERA MÖTEN 

De möten på Thorax-Kärlkliniken som rör daglig planering handlar mest om 

informationsspridning. Innehållet på de nuvarande mötena motsvarar inte informationsbehovet 

som närvarande personal har och därmed är mötena till stor del slöseri med tid. Mötena i dess 

nuvarande form tillför inte något och därför bör Thorax-Kärlkliniken ta bort eftermiddagsmötet. 

Morgonmötet bör omformas då möten är ett bra forum för avdelningar att diskutera uppkomna 

problem och fatta beslut. Författarna ger följande rekommendationer till morgonmötet: 

 Utse en mötesansvarig 

 Informera om hur många patienter som går vidare från Thiva och Thuva 

 Gå igenom när patienter väntas komma till Thiva och uppvakningstider för patienter på 

Thuva 

 Diskutera och lös problem runt den dagliga planeringen 

Förbättrade och standardiserade mötesrutiner kan leda till tydligare kommunikation och 

minska det stora behovet av koordination som finns idag. Detta diskuteras mer i avsnitt 7.3.3, 

Utmaning 

•Osäkerhet, mycket koordinering och kommunikation 
på grund av hur verksamheten planeras 

Åtgärd 

•Ta fram ett operationsprogram med schemalagda 
tider för både förmiddagsfall och eftermiddagsfall 

Effekt 

•Mer informativt  operationsprogram som leder till 
mindre osäker arbetsmiljö 

•Ta bort spilltid för läkare 
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Mötesrutiner och 7.3.4, Beslutssituationer på Thorax-Kärlkliniken. Detta resulterar i följande 

rekommendationer angående standardisering av morgonmötet: 

 

FATTA BESLUT TIDIGARE 

Verksamheten upplever många ändringar och beslut fattas ofta i sista stund, trots att ett 

problem identifierats långt tidigare vilket skapar osäkerhet. Flera avdelningar upplever att 

information ibland inte kommer fram till berörda samordnare. Genom att ta beslut tidigare 

minskar osäkerhet och det går att undvika att onödiga kriser uppstår. Efter att ett beslut är taget 

är det dessutom viktigt att information angående beslutet kommuniceras ut i verksamheten, så 

att de berörda vet vad de kan förvänta sig. Detta skulle leda till en förbättrad framförhållning 

gällande det dagliga arbetet vilket skulle underlätta arbetssituationen och ge en lugnare 

arbetsmiljö. Se avsnitt 7.3.4, Beslutssituationer och avsnitt 7.3.5, Ändringar av den dagliga 

planeringen för mer information. 

 

 

Utmaning 

•Onödig informationsspridning på möten 

•Möten upplevs ineffektiva  

Åtgärd 

•Ta bort eftermiddagsmötet på försök 

•Standardisera rutiner för morgonmötet, utgå från 
informationsbehov och diskutera utmaningar 

Effekt 

•Tydligare kommunikation där all information har ett syfte 

•Mindre tid ägnas åt möten 

Utmaning 

•Undvika att skjuta upp beslut 

•Information når ej alltid berörd personal 

Åtgärd 

•Fatta beslut tidigare 

•Kommunicera ut informationen rörande beslut 

Effekt 

•Mindre osäkerhet 

•Säkrare informationsflöde 
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10 REFLEKTIONER 

I det avslutande kapitlet  presenteras de reflektioner författarna gjort  

under undersökningen. Viktiga synpunkter som framkommit under 

intervjuerna men som ligger utanför studierna samt idéer till framtida 

undersökningar presenteras. Allmängiltigheten i arbetet  diskuteras kort 

samt en beskrivning av lärdomar som författarna erhållit  under arbetets 

gång. 
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10.1 ANMÄRKNINGAR UTIFRÅN EXAMENSARBETET 

Under de utförda intervjuerna framkommit synpunkter som ligger utanför studiens ramar men 

som författarna vill ta upp då det anses vara viktiga. Förslag till nya studieområden har också 

identifierats under arbetets gång. Dessa synpunkter och områden till vidare studier presenteras 

nedan. 

10.1.1 INTRESSANTA SYNPUNKTER FRÅN INTERVJUERNA SOM LIGGER UTANFÖR STUDIEN 

I intervjuerna framkom det att det finns en intressekonflikt angående ordningen av operationer 

under en dag. Operationsavdelningen föredrar att börja med de mest komplicerade 

operationerna som då tar längst tid medan vårdavdelningarna Thiva och Thuva föredrar att 

kortare och mindre komplicerade operationer genomförs först för att bäst kunna utnyttja 

sängplatser.  

Anestesisköterskorna som arbetar på Seldingerenheten framhöll att kardiologernas önskemål 

ibland uppfattas som oklara och att en preopbedömning saknas för dessa patienter samt 

njurpatienterna. Detta betyder att det ibland kan bli obehagliga upptäckter när patienterna väl 

kommer till operation. Bättre information om patienter från andra avdelningar skulle underlätta 

arbetet.  

Det anses också möjligt att vara mer strategisk vid beslut angående vilka patientfall som ska 

opereras då kunskap och information finns om inneliggande patienter på Thiva. Om det är flera 

långliggare på Thiva borde det vara möjligt att välja mer säkra kort om de medicinska 

förutsättningarna finnas så att risken för stopp i flödet minimeras.  

10.1.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIEOMRÅDEN  

PLANERING AV OPERATIONER 

Planeringen på taktisk nivå, det vill säga planeringen av operationsprogrammet, kan analyseras 

för att ta fram principer eller parametrar för att optimera operationsprogrammet och undvika 

att patientflödet stoppas upp. Idag planeras komplicerade operationsfall som antas kräva mer 

vård in i början på veckan och programmet lättas upp mot slutet av veckan.  

PLANERING AV KÄRLVERKSAMHETEN OCH INTEGRERING MELLAN THORAX- OCH KÄRLVERKSAMHET 

Thoraxverksamheten och kärlverksamheten delar till stor del samma resurser och detta 

examensarbete har fokuserat på thoraxverksamheten. Därför föreslås vidare studier av 

kärlverksamheten på operativ nivå och integreringen mellan thorax och kärl. Integreringen 

mellan verksamheterna är intressant då det under intervjuerna kommit fram en del utmaningar 

med detta. 
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 Reflektioner 

10.2 ALLMÄNGILTIGHET 

Möjligheten att generalisera examensarbetet är begränsad i och med att detta examensarbete är 

en fallstudie. Dock upplevs flera principer som arbetet tar upp att vara möjliga att generalisera 

och därför är det svårt att ge ett uttalande angående allmängiltigheten. För det första kan det 

vara en god idé att planera trots att element av verksamheten upplevs som oförutsägbar eller 

omöjlig att påverka. Detta gäller framför allt inom tjänsteverksamheter. En annan princip är att 

det är viktigt att ta bort väntetider utifrån kundens perspektiv eller vid tillverkningen av en 

produkt. Slutligen bör planen för kommunikation vara genomtänkt och utformas efter de behov 

som finns inom verksamheten för att minska osäkerhet inom verksamheten och skapa lugnare 

arbetsmiljö.  

10.3 LÄRDOMAR 

Under arbetets gång har vi fått möjlighet att tillämpa de kunskaper vi fått under utbildningen till 

civilingenjör. Extra intressant har det varit att applicera dessa kunskaper inom en 

tjänsteverksamhet som har så speciella förutsättningar som sjukvården har. Vi har också lärt oss 

mycket om hur en avancerad operationsklinik kan fungera och fått en inblick i arbetet bakom 

kulisserna inom vården. En annan lärdom är att en stark kultur och historia inom en verksamhet 

gör att man måste ta extra hänsyn till den vid förändringsarbeten. 
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Bilaga 1 – Leanhus  

Leanhuset som används av Landstinget i Östergötland  
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Bilaga 3 – Formler för logistikmått  
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Bilaga 4 – Strukturerad sökning 

Utförd 2012-03-22 

Sökord Träffar Av intresse Ej tillgängliga 
Variation 1 131 486   
+ Health care 49 426   
+ Eliminate 298   
+ Surgery 66   
+ Manage 3 1  

 

+ Logistics 8 561   
+ Manage 219   
+ Reduce 14   

 

+ Logistics 8 561   
+ Health Care 2 870   
+ Systems 1 245   
+ Lean  9 1   

 

+ Lean  7 916   
+ Health Care 684   
+ Reduce 85   
+ Operating 6 1  

 

+ Lean  7 916   
+ Health Care 684   
+ Demand 34 3 1 

 

+ Lean  7 916   
+ Health Care 684   
+ Operating 27 4  

 

+ Capacity 52 828   
+ Demand 3 077   
+ Reduce 290   
+ Health Care 53  9 5 

 

+ Health 148 932   
+ Capacity 9 687   
+ Plan 407   
+ Demand 59   
+ Surgery 15 3 2 

 

+ Intensive care unit 5 381   
+ Bottleneck 5 1  
 

+ Bottleneck 7 018   
+ Hospital 179   
+ Resource 33 3  
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Sökord Träffar Av intresse Ej tillgängliga 

Service 1 022 830   
+ Capacity 53 464   
+ Variation 3 453   
+ Process 1 304   
+ Match 30 3  1  
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Bilaga 5 – Resultat från tidsstudien 

H = Hjärtoperation 

L = Lungoperation 

Operationstyp H H H H H L H H  H 

Planerad tid på sal 08:15 13:00 10:50 10:15     07:30 07:35 07:45 

Mottagning av patient 08:20 13:03 10:55 10:15 08:15 11:20 07:25 07:35 07:45 

Patient på op.sal 08:25 13:05 11:00 10:20 08:20 12:05 07:40 07:37 07:47 

Anförberedelser klara  08:43 13:12 11:12 10:40 08:30 12:08 07:56 08:05 07:55 

Anestesiläkare på sal 08:43 13:12 11:12 10:40 08:32 12:10 07:56 07:50 07:55 

Anestesiinduktion 08:45 13:19 11:42 10:45 08:33 12:15 08:00 08:05 07:57 

Patient klar för tvätt 09:07 13:38 11:50 10:55 08:50 12:25 08:30 08:24 08:15 

Patient klar för kirurgi 09:15 13:47 12:03 11:03 09:00 12:37 08:43 08:42 08:25 

Operatör på op.sal 09:20 13:48 12:20 11:10 09:10 12:39 08:43 08:43 08:27 

Knivincision 09:22 13:51 12:30 11:12 09:13 12:42 08:45 08:47 08:30 

Operatör lämnar 11:45 16:12 14:34 14:29 11:15 13:28 12:00 11:08 13:48 

Patient lämnar op.sal 12:01 16:30 14:58 14:55 11:30 13:40 12:15 11:21 14:05 

Städning klar 12:32 16:45 15:15   11:55   12:35 11:35   

Op.sal klar 12:40   15:40   12:00   12:35     

Kommentar           1 2     

 

Operationstyp H H H H H L H H H 

Planerad tid på sal 08:00 08:15 07:30         08:45 07:40 

Mottagning av patient 08:20 08:20 07:29 07:40 08:02 12:05 08:15 08:55 07:40 

Patient på op.sal 08:23 08:21 07:32 07:42 08:06 12:51 08:17 09:00 07:45 

Anförberedelser klara  08:35 08:40 07:44 08:03 08:17 13:00 08:35 09:09 07:55 

Anestesiläkare på sal 08:30 08:30 07:45 07:48 08:08 12:57 08:30 09:06 07:54 

Anestesiinduktion 08:40 08:40 07:47 08:28 08:19 13:00 08:35 09:11 07:58 

Patient klar för tvätt 09:10 08:50 08:07 09:05 08:40 13:30 08:55 09:20 08:30 

Patient klar för kirurgi 09:25 09:18 08:22 09:24 08:57 13:40 09:10 09:30 08:41 

Operatör på op.sal 09:25 09:15 08:22 09:05 08:59 13:40 09:10 09:34 08:35 

Knivincision 09:30 09:20 08:24 09:26 09:04 13:44 09:18 09:44 08:41 

Operatör lämnar 12:20 13:30   14:28 12:00 15:19 12:45 13:31 13:35 

Patient lämnar op.sal 12:30 13:45 13:50 14:45 12:17 15:31 13:08 13:55 14:20 

Städning klar 12:50   14:02 15:30 12:3       15:20 

Op.sal klar 12:55       12:39 16:55     15:50 

Kommentar 3         1       

 

                                                             
1 Förberedelserum 
2 Väntar på uppdukning 
3 Pat uppskjuten pga sjukdom 
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Operationstyp L H H H H H H L H 

Planerad tid på sal 08:00 08:00             07:30 

Mottagning av patient 08:00 08:00 07:45 08:20 07:30 13:10 07:42 12:25 07:30 

Patient på op.sal 08:05 08:04 07:55 08:22 07:45 13:15 07:43 12:29 07:40 

Anförberedelser klara  08:40 08:45 08:15 09:00  13:23 07:50 12:50 07:50 

Anestesiläkare på sal 08:10 08:38 08:00 08:24 07:50 13:24 07:51 12:50 07:45 

Anestesiinduktion 08:40 08:45 08:15 09:01 07:55 13:26 07:55 13:15 08:10 

Patient klar för tvätt 08:55 08:59 09:15 10:20 08:15 13:40 08:20 13:40 08:19 

Patient klar för kirurgi 09:15 09:20 09:35 10:35 08:37 13:55 08:35 13:48 08:29 

Operatör på op.sal 09:15 09:22 09:35 10:42 08:35 14:01 08:57 13:47 08:45 

Knivincision 09:20 09:30 09:40 10:45 08:40 14:02 09:00 13:55 08:46 

Operatör lämnar 12:10 10:50 15:25   12:15 17:05 11:26 17:33 12:03 

Patient lämnar op.sal 12:25 11:10 15:55   12:38 17:30 11:42 17:59 12:16 

Städning klar 12:45 11:30 16:45   13:00 17:50 12   12:40 

Op.sal klar 12:55 13:00     13:05   12:05   12:45 

Kommentar   4    5       6 

 

Operationstyp H H  L H  H H H H H 

Planerad tid på sal 12:45 08:45 13:20 07:30 13:00 13:00 07:35   07:35 

Mottagning av patient 12:55 08:46 13:22 07:40 13:00 13:04 07:30 12:50 07:30 

Patient på op.sal 13:00 08:48 13:26 07:44 13:02 13:08 07:35 12:55 07:35 

Anförberedelser klara  13:10 08:55 13:36 07:49 13:05 13:14 07:48 13:10 07:49 

Anestesiläkare på sal 13:10 08:55 13:38 07:48 13:08 13:08 07:50 12:55 07:47 

Anestesiinduktion 13:10 09:00 13:40 08:02 13:12 13:15 07:53 13:10 07:50 

Patient klar för tvätt 13:25 09:12 14:20 08:20 13:25 13:25 08:15 13:13 08:16 

Patient klar för kirurgi 13:48 09:27 14:35 08:34 13:37 13:45 08:28   08:29 

Operatör på op.sal 13:50 09:30 14:40 08:31 13:40 13:40 08:28   08:29 

Knivincision 13:51 09:32 14:47 08:35 13:42 13:45 08:32 13:15 08:33 

Operatör lämnar 18:25 12:15 15:55 12:07 15:57 16:40 11:31 14:30 11:17 

Patient lämnar op.sal 18:40 12:38   12:23 16:10 16:55 12:00 14:40 11:33 

Städning klar   12:55   12:50 16:25 17:30 12:10   11:55 

Op.sal klar   13:10   12:59   17:30 12:30   12:10 

Kommentar   7         8   

 

 

 

                                                             
4 Paus för städning av andra salar 1 timme 
5 Förberedelser på Thiva 
6 Väntan på att kirurg ska prata med patient 20 min 
7 Ink förberedelser till lungpatient 
8 Städades senare, 3 salar klara samtidigt 
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Operationstyp L H H H L H 

Planerad tid på sal   07:30 08:15 07:30 13:15 07:40 

Mottagning av patient 12:20 07:25 08:15 07:30 13:15 07:46 

Patient på op.sal 12:23 07:32 08:20 07:35 13:20 07:48 

Anförberedelser klara  12:52 07:40 08:26 07:50   08:02 

Anestesiläkare på sal 12:27 07:55 08:30 08:00 13:40 07:58 

Anestesiinduktion 12:59 08:00 08:33 08:02 13:42 08:02 

Patient klar för tvätt 13:05 08:30 08:45 08:25 14:35 08:25 

Patient klar för kirurgi 13:27 08:57 09:10 08:27 14:45 08:51 

Operatör på op.sal 13:27 09:00 09:14 08:30 14:52 08:40 

Knivincision 13:28 09:01 09:15 08:40 14:55 08:51 

Operatör lämnar 15:20   14:40 12:06 16:05 13:22 

Patient lämnar op.sal 15:32     12:25 16:20 14:30 

Städning klar 16:37     12:40   15:40 

Op.sal klar 16:37     13:00   15:50 

Kommentar   9         

                                                             
9 Pat svårt brännskadad, kräver extra åtgärder 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor 

Planering, informationsbehov, beslutstagande 

1. Hur skulle du/ni beskriva dagens planering?  

a. När fick du/ni veta den?  

b. Hur fick du/ni veta den?  

2. När hände det senast att planeringen ändrades?  

a. Varför?  

b. Hur var du/ni involverade i det beslutet?  

c. Vilka anledningar finns att planeringen ändras?  

d. Vilka av dessa har inträffat den senaste veckan?  

e. Vad gör du/ni för att undvika att planeringen ändras?  

3. Vad är absolut nödvändigast för dig/er att veta om dagens planering för att kunna utföra 

dagens arbete?  

a. Hur får du/ni veta det?  

b. När behöver du/ni veta det?   

c. Är det något utöver detta som du/ni vill veta? 

4. Vad för information saknar du/ni angående dagens planering?   

a. Vad får du/ni veta för sent?  

b. Vad får du/ni för lite information om?  

5. Ge exempel på när du/ni senast upplevde att framförhållning var dålig.  

a. Under den senaste veckan, hur många gånger har det hänt?  

6. Hur är du/ni involverade i beslutstagandet angående operationsstart?  

a. Med vilka kriterier tas beslutet? 

7. Hur skulle informationsflödet se ut under optimala förhållanden? 

Morgonmötet klockan halv åtta 

8. Vad tycker du/ni att mötet går ut på?  

9. Vilka beslut fattas under mötet?  

10. Vad är viktigt för dig/er som tas upp för din yrkesroll?  

11. Vilka beslut tycker du/ni tas under mötet?  

12. Kan du/ni förmedla det du/ni vill?  

13. Saknas något under mötet?  

Eftermiddagsmötet med samordnare klockan halv tre 

14. Vad tycker du att mötet går ut på? 

15. Vilka beslut fattas under mötet? 

16. Vad är viktigt för dig/er som tas upp för din yrkesroll? 

17. Vilka beslut tycker du/ni tas under mötet?  

18. Kan du/ni förmedla det du/ni vill? 

19. Saknas något under mötet? 
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Bilaga 7 – Intervjusammanställning  

Detta är en sammanställning av de yrkesgruppernas intervjusvar.  

BESKRIVNING AV DAGENS PLANERING  

ANESTESISJUKSKÖTERSKOR 

Den dagliga planeringen inleds då samordnaren fördelar personalen för nästkommande dag. 

Dagen innan bestämmer samordnaren också vilken tidpunkt som förmiddagspatienter ska 

komma till operation. Den övriga anestesipersonalen ser på operationsprogrammet, som också 

finns i Carath, för att se vilket ingrepp de har blivit tilldelade. Förutom operationsprogrammet, 

som sammanställs föregående dag, har den ansvarige anestesiläkaren fyllt i en preopbedömning 

för varje patient. Informationen till preopbedömningen får anestesiläkaren vid möte av 

patienten dagen innan och denna bedömning används senare av anestesisjuksköterskorna vid 

operationsförberedelserna.  

Den dagliga planeringen bygger inte direkt på information från andra avdelningar, utan andra 

avdelningar får följa det fastställda operationsprogrammet. Detta innebär att då 

anestesisamordnaren har beslutat prioriteringsordningen för förmiddagsfallen ringer en 

anestesisjuksköterska till de andra avdelningarna på sjukhuset för att berätta när operation kan 

ta emot patienten. För patienter som ska opereras på eftermiddagen ringer 

anestesisjuksköterskorna samma dag för att berätta om operationstider.  

ANESTESILÄKARE 

Dagen innan finns det ett schema, operationsprogrammet, men det brukar ändras. Patienterna 

är preopbedömda runt klockan halv fem och efter detta är det möjligt att få ett schema för 

nästkommande dag. Detta gäller operation men anestesiläkarna jobbar också på Thiva och där 

finns det sällan en plan. Dagsläget och hur patienterna mår är först möjligt att veta då de 

kommer till arbetet. Operationsprogrammet läses upp klockan halv åtta varje morgon. Det är bra 

att vara på arbetet i god tid innan morgonmötet så att de kan få en bild av vad som gäller för 

dagen. Det är bra att titta i Carath och ta en snabb tur på Thiva och även prata med 

sjuksköterskorna om något är oklart.   

Operationsprogrammet bygger på väntelistan och Thiva går inte att planera. Sedan kliniken 

anställde en operationskoordinator för thoraxpatienter är det sällan att det är någon lucka som 

inte fylls upp. Det är mycket sämre på kärlsidan där de oftast inte fyller ut programmet och där 

patienterna också kan vara dåligt utredda.   



 

  
iii 

 

  

 Bilagor 

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR 

Under intervjun med operationssjuksköterskorna framkom det att den dagliga planeringen först 

och främst bygger på den tavla som är placerad utanför operationssalarna. Det poängterades att 

denna tavla upplevdes vara mer tillförlitlig än IT-systemet Catath eftersom samordnaren 

kontinuerlig under dagen ändrar informationen på tavlan. Samordnaren är den person som 

bestämmer och som alla vet är den person som har den bästa överblicken av dagens arbete och 

situation på respektive operationssal.  Oftast får operationssjuksköterskorna veta dagens 

planering samma dag, men om de har arbetat dagen innan så är det möjligt att få information 

från Carath om de planerade operationerna.  

KIRURGER 

Dagens planering är först och främst operationsprogrammet som finns i Carath. Som nyare 

läkare går man även på Avdelning 6, vilket inte överläkare gör och detta schema finns tillgängligt 

fredagen innan. Dagens planering bygger på väntelistan och det är överläkarna som utformar ett 

operationsprogram för nästkommande vecka. Under intervjun framkom det att 

operationsprogrammet idag inte tar någon hänsyn till de inneliggande patienterna på Thiva.  Det 

påpekades också att det mycket sällan går att genomföra det operationsprogram som utformas.  

THIVA 

För samordnaren på Thiva börjar den dagliga planeringen föregående dag på halv tre mötet med 

de andra samordnarna på kliniken. På detta möte diskuteras det hur platssituationen ser ut för 

nästkommande dag och om det är möjligt att köra det planerade operationsprogrammet. Den 

dagliga planeringen på Thiva bygger sedan först och främst på operationsprogrammet, men 

planeringen påverkas även av information från andra avdelningar och då handlar det främst om 

ankomster av akutpatienter. Det påpekades även att operationsprogrammet i grunden bygger på 

väntelistan och den prioritering som läkarna har gjort för respektive patientfall. Det finns 

skriftliga redogörelser för vad som ska utföras för varje arbetspass och förutom dessa styrs 

dagens arbete av ordinationer och om patienten är vaken eller inte. 

THUVA OCH AVDELNING 6 

På Avdelning 6 börjar dagens planering föregående dag. Personalindelningen och alla patientfall 

syns sedan på den tavla som finns på sköterskeexpeditionen och denna tavla ändras 

kontinuerligt under dagen. Dagtid är det först och främst samordnarna på Avdelningen 6 som 

gör ändringar gällande patientförflyttningar. I övrigt är det mycket rutinarbete och det finns 

skriftliga redogörelser för vad som ska göras på arbetspassen.  
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På Thuva finns det egentigen ingen riktig plan utan det handlar först och främst om att ta hand 

om patienter som kommer och att fylla de sängplatser som finns. Vad gäller Thuva är det viktigt 

att patienterna är ute från avdelningen runt halv tio eftersom patienterna från Thiva kommer 

vid tiotiden. Thuva får alltid rätta sig efter operationsprogrammet och detta kan innebära att 

patienter körs ut från Thuva till Avdelning 6 även om de egentligen inte är redo. Vid sådana 

situationer får den friskaste patienten gå ut men om det inte alls blir bra kan patienter få gå 

tillbaka i vårdkedjan och hamna på Thiva istället. Då patienterna ska vara klara klockan halv tio 

är det viktigt att rondarbetet kommer igång i tid och gärna före klockan nio. Det blir stressigt om 

ronden blir försenad eftersom det kan vara en del ordinationer som måste fixas efter ronden.   

ÄNDRINGAR AV DAGENS PLANERING 

ANESTESISJUKSKÖTERSKOR 

Planen ändras ofta varje dag och samma dag som intervjutillfället anlände en akutpatient vilket 

resulterade i att en annan patient blev struken. Beslut gällande prioriteringar av patientfall görs 

av läkare som har det medicinska ansvaret. Andra anledningar som finns till att planen ändras är 

att patienters hälsotillstånd inte tillåter att de opereras, platsbrist på Thiva eller Thuva samt sjuk 

personal. Samtliga av dessa orsaker har inträffat den senaste veckan och det påpekades att detta 

är deras vardag och att de hela tiden måste arbete mot att planen kan ändras och vara flexibla.   

ANESTESILÄKARE 

Under intervjun framkom det att det tillkommer något nytt varje dag som innebär att planen 

måste ändras. Planen brukar ändras av flera anledningar, patienter kan ha fått en infektion, 

felaktiga värden kan ha upptäckts, platsbrist på Thiva, akuta patienter eller sjuk personal. Den 

senaste veckan har personal varit sjuk och flera akuta patienter har ankommit. Vanligtvis är det 

anestesi- och operationssamordnaren som har koll och ser till att resurserna utnyttjas optimalt. 

Respondenten påpekades att det inte finns så mycket att göra åt att planen ändras utan det 

gäller att vara flexibel och lösa de situationer som dyker upp.  

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR 

Planeringen hade ändrats samma dag som intervjun genomfördes och det berodde på sjukdom 

hos personal.  De anledningar som nämndes till att den dagliga planeringen ändras var byte av 

patienter till lättare ingrepp om det skulle vara fullt på Thiva, platsbrist på Thiva, akuta 

patientfall och sjukdom hos personalen. De anledningar som hade inträffat den senaste veckan 

var ankomst av flera akuta patienter samt byte av ingrepp, vilket gjorde att uppdukningen var 

tvungen att ändras.   
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KIRURGER 

Planeringen ändrades samma dag då det hade kommit in ett akutfall. Den senaste veckan hade 

det också varit platsbrist på Thiva, vilket innebar att operationsprogrammet var tvunget att 

senareläggas. Under en av intervjuerna påpekades det också att det ofta blir några timmars 

övertid på grund av att operationer måste senareläggas. Båda respondenterna svarade att de 

inte hade varit involverade i beslutsfattandet. Anledningar till att planen ändras är att det är fullt 

på Thiva, patienter stryks för att de inte är ordentligt utredda innan operation samt akuta 

operationer under natten.   

THIVA 

Under intervjun med personal från Thiva kom det fram att planen ändras ofta och vanligtvis 

flera gånger varje dag. Det handlar om att det inte går som de har förväntat sig på operation, 

ankomst av akuta patientfall, dåliga patienter på Thuva och Seldinger som plötsligt måste ha en 

plats på Thiva och sjuk personal. Samma dag hade en akut kärlpatient kommit samt att en annan 

akut operation var tvungen att genomföras. Det påpekades att det är svårt att planera när man 

arbetar med människor och att det handlar om att vara flexibel. 

Oftast är personalen på Thiva inte involverad i de beslut som fattas gällande 

patientförflyttningar, vanligtvis är beslutet redan taget när man får reda på det och att det då 

gäller att hitta en ledig sängplats.  För att undvika att planeringen ändras så mycket som den gör 

idag önskas bättre information från läkare och då bättre framförhållning så att det inte blir lika 

stressigt. Idag handlar mycket om att bara lösa problem och de upplever att de inte har så 

mycket att säga till om. Ett problem som diskuterades under intervjutillfället var att beslut ofta 

blir överkörda och att det inte finns någon respekt för beslut tagna av samordnaren.  

THUVA OCH AVDELNING 6 

Anledningar till att planen ändras är akuta patienter som gör att Thiva måste flytta en patient till 

Thuva, patientbyten mellan Avdelning 6 och Thuva samt oplanerade uppvak från Seldinger. 

Personalen är oftast inte delaktig i besluten utan personalen som arbetar på Thuva har en känsla 

av att Thuva är en ”slasktratt” och att det handlar först och främst om att få patienter från Thiva. 

Alla dessa anledningar hade inträffat den senaste veckan.  

För att förhindra att planen ändras brukar samordnaren på Avdelning 6 gå förbi Thuva innan 

morgonmötet för att se hur patienterna mår. Det påpekades att det viktigaste är att de kan ha en 

bra diskussion med anestesiläkaren som har nattjour om vilka patienter som kan gå vidare från 

Thuva till Avdelning 6.   
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INFORMATIONSBEHOV GÄLLANDE DAGENS PLANERING 

ANESTESISJUKSKÖTERSKOR 

För anestesisjuksköterskor är det viktigast att veta vilken typ av ingrepp de ska vara med på 

samt hur patienten ska sövas. Om något ser konstigt ut går man in i journalen men om 

preopbedömningen är ordentligt ifylld så brukar det räcka. Som samordnare är det viktigt att 

veta hur lång tid ingreppen tar på Gul sal för att personalen ska kunna gå hem under ordinarie 

arbetstid. Om man har rollen som samordnare är det endast nödvändigt att veta hur den 

nästkommande dagen ser ut men om man har varit ledig fungerar det också att få informationen 

på morgonen samma dag.  

Det påpekades att en korrekt ifylld preopbedömning är tillräcklig men problemet är om det 

behövs någon specialutrustning. Det finns ett fält för övriga önskemål på preopbedömningen 

men det fylls inte alltid i. Det önskemål som kom fram var att detta är information som är bra att 

veta dagen innan för att kunna ta fram specialutrustningen på morgonen innan operation.  

ANESTESILÄKARE 

Den intervjuade anestesiläkaren ansåg att när anestesiläkarna arbetar på operation är det 

absolut viktigast att veta vilka patienter som de ska ta hand om under dagen. Information 

angående operationsschemat ges under morgonmötet samt från anestesisamordnaren om 

anestesiläkarna ska arbeta på operation. Det som också skulle vara bra att veta utöver detta är 

platssituationen på Thiva, om de efter operation kan ta emot patienten. Det viktigaste när 

anestesiläkaren arbetar på Thiva är att veta att det finns tillräckligt med personal. På Thiva är 

det veckoschemat och samordnaren på Thiva som ger informationen. 

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR 

Det absolut nödvändigaste för operationssjuksköterskor är att få veta vid vilket ingrepp som de 

ska assistera och som samordnare är det viktigt att veta hur mycket personal som finns på plats. 

De dagar som det inte går att genomföra programmet vill den som är samordnare också veta 

prioriteringsordningen för de olika fallen och vilka patienter som ska strykas. 

Operationsprogrammet finns i Carath och prioriteringsordningen av eftermiddagsfall får man 

veta på det dagliga morgonmötet.  

Den information som idag kan saknas är framförallt information om materialfrågor och 

eventuellt behov av specialutrustning. Vid specialingrepp används ibland annan utrustning 

utöver standardutrustning och detta är bra att veta i god tid innan operationen. Detta går att 

hitta i Carath men alla fyller inte i denna information.   
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KIRURGER 

Det absolut nödvändigaste att veta om dagens planering är vilken typ av ingrepp som de ska 

vara på. Om kirurgen är ansvarig operatör så vill de också prata med patienten innan. Det 

påpekades också att det är bra att några dagar innan operationen veta om det behövs någon 

specialutrustning så att det är möjligt att beställa hem om det saknas. Som assisterande kirurg 

räcker det att få information om operationen på morgonmötet.  I övrigt är det inte mycket som 

är nödvändigt att veta eftersom anestesi- eller operationssamordnaren söker på kirurgen när 

det är dags att komma till operation. Kirurgerna vet också ungefär när de kommer att bli sökta, 

men det ges idag inga specifika tider för operationsstart utan kirurgen vet att de kommer att bli 

sökta under den närmsta timmen. Utöver detta vill kirurgerna också ha en rapport från Thiva för 

att veta hur patienten mår och var patienten är i systemet.  

THIVA 

Under intervjun med Thiva togs det upp att informationsbehovet framförallt är beroende av om 

det är en standardpatient eller ett specialfall som de ska ta hand om under dagen. 

Standardpatienter är enklare för då vet man att patienter ska vidare i systemet och i nästa steg 

flyttas vidare till Thuva eller Avdelning 6. Vad gäller specialfall är den dagliga ronden på 

morgonen viktigare för då ges mer information om omvårdnaden. Det är också viktigt att prata 

med samordnaren var patienten ska ligga och när nästa patient kommer från operation. Det 

poängterades att planen ändras fort och ofta, vilket betyder att det är mycket viktigt att vara 

flexibel och att det absolut viktigaste är att ta hand om patienten. På Thiva ges information från 

samordnaren eller under ronderna. Det är viktigt att alla patienter är klara innan klockan tio då 

de patienter som ska vidare till Thuva ska flyttas. 

THUVA OCH AVDELNING 6 

På Thuva är det egentligen ingen specifik information utöver patientuppgifter som 

sjuksköterskorna behöver veta. Det dagliga arbetet på Thuva handlar om att fylla de fem 

platserna som finns. Under en dag ligger det ofta flera patienter på samma sängplats och då är 

det bra att veta hur länge en patient ska stanna. Information om uppvakningstider ges av 

anestesisjuksköterskor men ibland missas denna information. För att få denna information går 

det också att titta på operationsprogrammet. Utöver detta vill personalen på Thuva också veta 

hur det har gått på operation och om allt har gått enligt planen med patienten.  
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BRISTANDE INFORMATION GÄLLANDE DAGENS PLANERING  

ANESTESISJUKSKÖTERSKOR 

Den information som anestesisjuksköterskorna idag saknar är om den ansvarige operatören har 

extra önskemål utöver standardutrustning. Det kan till exempel vara läge på patient eller annan 

narkosbåge. Dessa önskemål står inte patientjournalen och trots att det finns extra utrymme på 

preopbedömningen så fylls det sällan i. Annan information som skulle vara bra att veta är 

operationstider på Gul sal.  

Generellt sett är informationen idag tillräcklig men under intervjun påpekades det att det alltför 

ofta är ofullständiga preopbedömningar. Det framkom också att det skulle vara bra om kirurgen 

var med och lade upp patienten, eftersom det då skulle gå att undvika att patienten läggs upp på 

operationsbordet i fel läge eller att det är fel operationsbord på operationssalen. Det är 

framförallt på Gul sal som detta ses som ett problem och det skulle underlätta om kärlkirurgerna 

skrev ned sina önskemål. 

ANESTESILÄKARE 

Den intervjuade anestesiläkaren upplevde att det inte är någon särskild information som saknas 

utan om något är oklart så kan de fråga den berörda personen. Ibland kan dock bakgrundsfakta 

om patienter saknas och även operationstider. Operationstiderna för thoraxpatienterna är 

ganska förutsägbara, men det är svårare för kärl eftersom det inte är lika standardiserade 

operationer. Dock händer det ofta att kärlpatienterna inte är tillräckligt utredda innan operation.  

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR 

Operationssjuksköterskorna tycker att informationen är tillräcklig gällande thoraxpatienterna 

och att de för de mesta vet vad som förväntas av dem. Om något är oklart frågar de den 

ansvarige operatören. Det påpekades att kommunikationen fungerar bra på thorax men att det 

är sämre på kärlsidan. Det är inte ovanligt att de kan stå frågande framför diagnoser hos 

kärlpatienter. Anledningen till detta ansåg de kan vara att den som skriver 

operationsprogrammet inte är tillräckligt insatt i kärlkirurgi.   

KIRURGER 

Informationen är för det mesta bra och det är oftast inga problem att få reda på ändringar inne 

på operation. Det som skulle kunna förbättras är att informationen om strykningar skulle kunna 

kommunicera ut tidigare. Det är inte sällan som en operation stryks klockan tre på 

eftermiddagen. Dock framhölls det att flexibilitet ingår i arbetet och de måste lära sig att vara 

öppna för att planeringen kan ändras. Under en intervju påpekades det att kärlpatienters 
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intensivvårdsbehov inte finns med på operationsprogrammet. Integrationen mellan thoraxs och 

kärls planering skulle kunna bli bättre.  

THIVA 

Personalen på Thiva tycker att de idag saknar en del information om patienter med någon 

speciell sjukdom som de måste ta hänsyn till, exempelvis psykiska sjukdomar. Detta påverkar 

var det är lämpligt att lägga patienten och det kan bli problem med enkelrum om de får reda på 

denna information för sent. Idag hinner de inte läsa alla journaler och därför skulle det vara bra 

om informationen framkom på något annat sätt. En mycket sjuk patient kan behöva extra 

utrustning som till exempel en speciell säng. Till dessa patientfall kan det också vara bra att 

förbereda läkemedel.  

Det som de idag anser att de får reda på för sent är när patienter ska komma till Thiva. När de får 

denna information är det oftast redan bestämt att patienten kommer och ofta kommer patienten 

mycket nära inpå. De ansåg att det borde vara så att samordnaren ska vara med i denna 

diskussion men att beslut ibland går förbi samordnaren. Det påpekades att det är viktigt att den 

person som har information berättar och att det ibland händer att en patient dyker upp och att 

de då undrar vem som har godkänt detta.  

Personalen på Thiva önskar att de skulle få snabbare information om planeringen har ändrats 

och de påpekade att det upplevs störande att inte veta. Det finns ju en samordnare på varje 

enhet och om samordnaren hela tiden fick kontinuerliga uppdateringar om situationen skulle 

kommunikationen fungera mycket bättre. Det upplevs ibland som att samordnaren kan vara den 

sista person som får veta något.  

THUVA OCH AVDELNING 6 

På Avdelning 6 och Thuva anser personalen idag att informationen är tillräcklig och att de är 

flexibla för de vet att det aldrig går att spika dagens program. Dock så framkom det under 

intervjun att de tycker att det är viktigt att de får reda på ändringar i dagens program. Det 

upplevs som att det helt plötslig står någon i dörren med en patient och att det skulle underlätta 

att få reda på detta fem minuter tidigare.  

Det påpekades att det är mycket viktigt att kommunikationen mellan enheterna fungerar 

eftersom arbetssituationen kan vara mycket stressig. Arbetet skulle underlättas om de andra 

avdelningarna hörde sig för om platssituationen innan de kom med en patient. Det händer att 

operations- och anestesipersonalen glömmer bort att ringa till Thuva om kortare uppvak.  
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PROBLEM MED DÅLIG FRAMFÖRHÅLLNING  

ANESTESISJUKSKÖTERSKOR 

Anestesisjuksköterskorna påpekade att problem med dålig framhållning framförallt gäller 

kärlpatienter och Gul sal. De ansåg att det känns som att kärlkirurgerna håller inne med 

information och väntar med att berätta om sina patienter. Kärlkirurgerna borde under 

morgonmötet berätta om sina patienter och vilka som är redo för operation. Några dagar innan 

intervjun hade Seldinger missat att berätta om patientfall som skulle ha narkosstöd. Detta är 

inget ovanligt och anestesisjuksköterskornas uppfattning under intervjun var att det ofta är 

mycket dålig framförhållning på Seldinger. 

 ANESTESILÄKARE 

Vad gäller operation ansåg den intervjuade anestesiläkaren att det framförallt är dålig 

framförhållning på Gul sal. Ofta talas det om för sent att de måste byta taktik gällande ingrepp 

och detta händer någon gång i veckan. På Thiva kan det vara svårt att få tag på personal om 

någon är sjuk, vilket hände veckan innan intervjutillfället.  

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR 

Operationssjuksköterskorna ansåg att det inte är några problem med dålig framförhållning i 

dagsläget. Det som skulle kunna bli bättre är att få veta om det behövs några specialinstrument 

på operationssalen under ett ingrepp. 

 KIRURGER 

Idag upplevs det som att det finns en onödig fördröjning av beslutet om när nästa operation ska 

starta. Det är många som vill vara med och bestämma och det tar lång tid att komma fram till ett 

beslut. Som kirurg blockerar detta dagens arbete eftersom de inte vet när nästa operation börjar 

och det är svårt att påbörja någon ny arbetsuppgift. Beslut om operationsstart skulle kunna 

fattas tidigare. Detta händer ofta och det gäller även strykningar av vissa operationer. Idag 

diskuteras det länge om de ska genomföra en operation eller inte och oftast slutar dessa 

diskussioner med att det ändå blir en strykning.  

THIVA 

Den senaste arbetsperioden har varit tung med många komplicerade och vårdtunga patientfall. 

Det viktigaste är att det planerade operationsprogrammet kan genomföras och ibland har de 

känslan av att patienter skickas vidare som egentligen inte är beredda och som skulle behöva 

ligga något längre på Thiva. Den främsta anledningen är att operationsprogrammet pressas 
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igenom. Den senaste veckan har arbetet på Thiva i stort sätt fungerat bra men det har varit stopp 

i flödet på grund av flera patienter som stannat länge på avdelningen.  

Det främsta problemet idag är att de tagna besluten inte respekteras. Det är ofta mycket tydlig 

information om vad som gäller, men att många chansar att det ändå fungerar att göra på något 

annat sätt. Ett tydligt exempel på detta hände veckan innan intervjun då Thuva var fullt och de 

hade en lunga och ett hjärta inne på operation. Det bestämdes att lungan skulle få plats på Thuva 

men vakna upp på operationssalen och stanna där en stund så att platsen på Thuva blev ledig. 

Thuva hade då ett kortare uppvak av en njurpatient som snart skulle vidare till sin avdelning. 

Hjärtat skulle då gå direkt från operation till den lediga platsen på Thiva. Det som hände var att 

lungan helt plötsligt rullades in på Thiva och tog hjärtpatientens plats. Då hjärtat också var på 

ingång var man tvungen att ha sex patienter på Thuva innan njurpatienten hade flyttats till sin 

avdelning. Detta ansågs vara ett typiskt exempel på att beslut körs över och detta hade inte hänt 

om lungpatienten hade stannat en halvtimme på operationssalen som det var bestämt i förväg.     

THUVA OCH AVDELNING 6 

Eftersom den dagliga planeringen på Thuva handlar om att fylla platser och ta hand om de 

patienter som kommer så måste man vara beredd på att planen hela tiden ändras. Under 

intervjun kom det upp att planen aldrig håller på Thuva utan arbetet på Thuva handlar bara om 

att vara flexibel.  Ett problem med framförhållning som dök upp samma dag som intervjun var 

att alla patienter från Thiva kom på samma gång klockan tio. Detta blev rörigt eftersom det är 

svårt att hinna rapportera ut patienter samtidigt som nya patienter ska tas emot. Om patienter 

kom till Thuva med tio minuters mellanrum skulle det inte bli lika stressigt.  

Samordnaren på Thuva och Avdelning 6 önskar bättre kommunikation med Thiva, eftersom det 

ibland känns som att information om ändringar inte kommuniceras ut. På Avdelning 6 måste 

hänsyn tas till dam- och herrplatser och det innebär att det oftast inte bara är att ta emot en 

patient utan det gäller att se till att det finns en lämplig plats.  

Personalen påpekade under intervjun att de ibland undrar om samordnaren verkligen vet om 

alla de beslut som fattas. Detta gäller framförallt under förmiddagarna då patienter flyttas mest. 

Flexibilitet på Thiva är mycket viktigt och personalen poängterade att det är sällan som allt 

fungerar som det ska. För att förbättra framförhållning försöker samordnaren ta en tur på Thuva 

innan morgonmötet och prata med sjuksköterskorna för att se hur läget är och för att på så sätt 

få en bättre bild av platssituationen.  
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BESLUTSTAGANDET ANGÅENDE OPERATIONSSTART 

ANESTESISJUKSKÖTERSKOR 

De är involverade i beslutstagandet om operationsstart och tiderna för förmiddagsfallen 

bestäms dagens innan på eftermiddagsmötet klockan halv tre med samordnarna. Vad gäller 

eftermiddagsfallen beslutas prioriteringsordningen med hänsyn till de operatörer som arbetar. 

Prioriteringen bestäms huvudsakligen av kirurgerna men beror även på platssituationen på 

Thiva.  

ANESTESILÄKARE 

På operation har inte anestesiläkarna så mycket att säga till om utan de infinner sig på 

operationssalen när de behövs. Då Thiva säger att det är ont om platser är det anestesiläkaren 

som bestämmer om det är möjligt med en ”fast-track” patient. Det påpekades under intervjun att 

det är mycket lättare att ta beslut om detta om det är erfarna sjuksköterskor på Thuva.  

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKORS 

Aldrig, utan det är anestesisjuksköterskorna som beslutar det och operationssjuksköterskorna 

anpassar sig efter beslutet.  

KIRURGER 

Det framkom under intervjuerna att kirurgerna inte bestämmer tidpunkt för operationsstart. På 

morgonen börjar personalen med operationsförberedelserna och operationen kan börja när allt 

är förberett. För eftermiddagsfallen vet inte kirurgerna när de börjar, men det brukar gå att 

räkna med att operationerna på eftermiddagen kan köra igång mellan klockan elva och klockan 

ett men ibland kan operationen börja först klockan tre.  

THIVA 

Personalen är involverad i operationsstarterna under kvällar och helger och då kan de ha en 

diskussion med kirurgerna om när det är bäst att starta operationen beroende på platser och 

övrig personal. Undre vardagar är sjuksköterskorna sällan involverade, men de säger till om de 

har en sängplats redo vilket bestämmer om eftermiddagsfall kan köras igång.  

THUVA OCH AVDELNING 6 

De är aldrig involverade i beslutet. 
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INFORMATIONSFLÖDET UNDER OPTIMALA FÖRHÅLLANDEN 

ANESTESISJUKSKÖTERSKOR 

Under optimala förhållanden skulle preopbedömningen vara korrekt ifylld och ingen 

information skulle saknas. Informationen om platssituationen skulle kunna vara tydliga för det 

ändrar sig hela tiden och helt plötsligt finns det en plats på Thiva eller Thuva. Seldinger skulle ha 

bättre framförhållning för ibland kan det till exempel vara oklart hur många patienter som ska 

ha narkosstöd under en dag  

ANESTESILÄKARE 

Under optimala förhållande skulle den intervjuade anestesiläkaren vilja veta hur nästkommande 

dags operationsprogram ser ut när det är dags att gå hem för dagen. Om detta var möjligt skulle 

man på eftermiddagen kunna informera sjuksköterskorna om något speciellt behövs till 

morgondagens operation, eftersom det brukar vara stressigt på morgonen.    

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR 

Operationssjuksköterskorna ansåg att informationen är mycket bra idag och det poängterades 

att tavlan är mycket tydlig och att det där är möjligt att se hur samordnaren tänker.  

KIRURGER 

Det är svårt att bestämma exakta tider i förväg eftersom det är mycket som händer som inte går 

att påverka. Dock skulle det vara bra att ha någon form av avcheckning vid lunchtid för att se när 

man tror att det är möjligt att köra igång eftermiddagsfallen. Det borde vara möjligt att 

tidigarelägga beslut om operationsstart och beslut om patienten kan gå vidare till Thuva eller 

Avdelning 6.  

Det fungerade bra med fokussal eftersom alla hölls sig i närheten och hjälptes åt. Det 

uppfattades som att alla koncentrerade sig på vad som skulle göras, vilket innebar att 

förberedelsetiden blev kortare och färre operationer genomfördes efter klockan fem.  

THIVA 

Personalen på Thiva ansåg att det först och främst handlar om att respektera de beslut som 

fattas. Även kontinuerlig information från andra avdelningar efterfrågas och då framförallt från 

Thuva eftersom situationen på Thuva kan ändra Thivas förutsättningar. Det är viktigt att ha en 

dialog om något viktigt ändras och trots att saker ändras snabbt så finns det fortfarande tid att 

informera. Bara några minuters skillnad skulle betyda mycket och någon vet oftast om 

akutpatienter i alla fall en halvtimme innan de kommer. Det poängterades att det är bara tre 

enheter inom Thorax och att de inte ska förstöra för varandra, utan att de istället ska höra av sig 
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och fråga hur läget är. Idag är det mycket vi och dem och alla ser till sin enhet. Ronderna brukar 

idag vara runt niotiden men personal ser att rondarbetet skulle kunna bli effektivare om vissa 

direktiv ges av kirurgen redan vid klockan halv åtta. Då skulle sjuksköterskorna kunna 

förbereda mer och till exempel dra dränage.  

 

THUVA OCH AVDELNING 6 

Personalen på Thuva vill kunna lita till hundra procent att det endast är samordnarna som 

hanterar patientförflyttningarna och att de är välinformerade om situationen på andra 

avdelningar. Det är viktigt att ingen annan lägger sig i detta. För att arbetet ska flyta på bör 

samordnaren få veta allt som händer. Det påpekades att det är mycket viktigt för dem att få veta 

uppvakningstider och framförallt om flera patienter ska dela på samma sängplats. Det är mycket 

att göra på Thuva men det framhölls att när arbetet flyter på och arbetsbelastningen är jämn så 

är det mycket lättare att arbeta.  

DET DAGLIGA MORGONMÖTET  

Den generella uppfattningen är att det dagliga morgonmötet klockan halv åtta går ut på att 

kortfattat presentera operationsprogrammet samt att rapportera hälsotillståndet för de 

inneliggande patienterna på Thiva och Thuva. Det framkom också vid de olika intervjutillfällena 

att flera ansåg att mötet egentligen inte gick ut på något annat än bara informationsöverföring 

och att det poängterades att inga beslut brukas fattas under detta möte. Beslut brukar vanligtvis 

skjutas upp till ett senare tillfälle. Under ett intervjutillfälle poängterades det att de inte kunde 

se något värde alls i att all personal är samlad vid detta möte. Det är vanligt att samordnarna för 

de olika avdelningar samt operationskoordinatorn sitter kvar efter att läkarna lämnat rummet. 

Under detta extramöte brukar de olika samordnarna kunna diskutera dagens 

operationsprogram och situationen på de olika avdelningarna och säga till om något inte går 

ihop. 

Det dagliga morgonmötets relevans ifrågasätts. När de olika samordnare för de olika 

avdelningarna intervjuades var den generella uppfattningen att det var många delar av mötet 

som inte var viktigt för deras yrkesroll.  De flesta ansåg dock att någon komponent av mötet var 

viktig för att kunna planera dagens arbete. Anestesi- och operationssamordnaren ansåg att det 

för dem var viktigt att veta om dagens program kan gå igenom och även prioriteringsordningen 

av eftermiddagsfallen. Operationssamordnaren påpekade också att det var bra att få information 

om specialingrepp så att de vet om någon extra utrustning behövs förberedas. För samordnarna 

på Thiva och Thuva var det inte viktigt att gå igenom operationsprogrammet, utan för dem var 

det mer viktigt att veta hur många sängplatser som kan bli lediga på respektive avdelning. Dock 
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så påpekades det också att de ofta redan innan mötet har denna information eftersom de går 

förbi sin avdelning för att få en uppfattning om dagsläget innan mötet. Samordnaren för Thiva 

påpekade att det var bra att få en lägesrapport om antalet platser på Thuva. Den intervjuade 

anestesiläkaren framhöll att morgonmötet är bra för då får de en bild av vilka anestesiläkare 

som medverkar på de övriga operationerna. Dock så är inte genomgången av de inneliggande 

patienterna så viktig eftersom den information som ges inte är tillräcklig.  

Som tidigare beskrivits är det få beslut som fattas på detta möte, vilket påpekades under flera 

intervjuer. Den anledning som kom fram var att det ansågs vara för många personer närvarande 

men om ett beslut verkligen fattas så gällde det prioriteringsordningen av eftermiddagsfall eller 

strykningar av operationer. Dock är det vanligt att även beslut gällande strykningar och 

prioriteringsordning skjuts upp till ett senare tillfälle under dagen. Det slutar oftast med att det 

är kirurgen som måste ta ett beslut, men det påpekades under en intervju att det i flera fall 

behövs en diskussion med flera yrkeskategorier angående strykningar och operationsstarter. 

Prioriteringsordningen bestäms av kirurgen som är den person har rätt att göra den medicinska 

bedömningen. Beslut gällande patientförflyttningar till andra sjukhus eller avdelningar kan 

också fattas.   

Idag råder det delade meningar om detta, där en del absolut tycker att de kan förmedla det de 

vill.  Under intervjuerna poängterades det att samordnarna för de olika avdelningarna oftast 

väljer att diskutera problem efter mötet. 

Den allmänna uppfattningen är att inget saknas men det kom även fram att mötet borde se helt 

annorlunda ut.  Det är en för stor grupp för att det ska vara effektivt. Under några 

intervjutillfällen togs det upp att det oftast är dålig närvaro bland kärlkirurgerna. Detta 

resulterar i att risken finns att man endast räknar thoraxpatienter till platserna på Thiva. 

Önskemålet var att kärlkirurger ska vara närvarande varje dag och att operationskoordinatorn 

för kärl också ska närvara. Detta togs även upp av anestesiläkaren som ansåg att de vet för lite 

om de kärlpatienter som ska opereras och att det vore bra att kunna fråga kärlkirurgerna om 

extra information på morgonmötet om något är oklart. Beslutstagande efterfrågades vid flera 

intervjuer och något annat som också efterfrågades var att mötet ska ha ett ordentligt avslut och 

mynna ut i en gemensam plan för dagen. 

DET DAGLIGA EFTERMIDDAGSMÖTET MED SAMORDNARNA 

Under samtliga intervjutillfällen var uppfattningen att halv tre mötet framförallt går ut på att se 

hur operationsprogrammet ser ut för nästkommande dag, för att upptäcka om något ser konstigt 

ut. Det framkom också att syftet med mötet var att ta fram ett operationsprogram för 

nästkommande dag som ska vara klart klockan halv fem. För Thiva och Avdelning 6 ansåg 
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samordnarna att det var viktigast att diskutera platssituationen och sängplatser för kortare 

uppvak för framförallt kärlpatienter. Dock så var det flera som ansåg att mötet inte kändes 

viktigt och att det var onödigt för att det ändå är för tidigt att ta fram en plan för morgondagen.  

Under en intervju framhävdes det att mötet ibland var bortkastad tid men att det ändå är bra att 

träffas och hinta om svårt sjuka patienter. Mötet är ett tillfälle för anestesiläkarna att berätta om 

specialingrepp för samordnarna. Samordnaren för anestesi ansåg att mötet inte var något viktigt 

för dem och att det vore bättre att endast kalla till möte om någon har något speciellt som måste 

tas upp. Utöver detta diskuteras kärlpatienter och hur dessa på bästa sätt ska hanteras under 

nästkommande dag.  

När denna fråga besvarades framkom det att det egentligen inte fattas några viktiga och stora 

beslut under detta möte. Det beslut som fattas handlar om hur de närvarande tror att 

morgondagen blir, men det påpekades bland annat att det på grund av detta kändes som 

bortkastad tid eftersom morgondagen ändå är så osäker. Ibland händer det att 

operationsprogrammet och då prioriteringsordning av patienter kan ändras under detta möte 

för att på så sätt bättre utnyttja sängplatser på Thiva och Thuva. Detta gäller kortare uppvak så 

att samma sängplats kan användas till fler patienter.  

Den allmänna uppfattningen var att det går att förmedla det som är viktigt och det mycket 

beroende av att det är ett litet forum. Nackdelen med att ha så få personer närvarande är dock 

att det ibland känns som att man inte når ut till dem som fattar de stora besluten om 

patienterna, alltså kirurgerna.  

Det framkom under intervjuerna att det främsta problemet är att det inte känns som att mötet 

har något syfte och inte tillför något. Samordnaren för Avdelning 6 påpekade att det kunde vara 

bra att redan på detta möte sätta upp en reservplan om den ursprungliga planen inte skulle 

fungera. Den intervjuade anestesiläkaren ansåg att det ibland saknas en kirurg för att kunna 

diskutera vissa patientfall. Dock har de en bra dialog med kirurgerna så detta går att ta reda på 

före eller efter mötet. Även under detta möte efterfrågas en kärlkirurg eftersom de patienterna 

ska gå igenom samma flöde som thoraxpatienterna. Det kom också fram att problemet med 

detta möte är att alla närvarande funderar på sin enhet och att det inte känns som att man 

lyssnar på vad andra har att säga.   
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Bilaga 8 – Operationstider 
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