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Sammanfattning 
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum i Norrköping upplever stora svårigheter och problem kring 

läkemedelshanteringen för patienter som nyttjar dosdispenseringstjänsten ApoDos. Problemen 

anses av personalen ha eskalerat sedan sommaren 2012, när det nya IT-verktyget Pascal för 

läkemedelsordinering infördes. Flera yrkesgrupper inom vårdcentralen berörs av arbetet med 

ApoDos och är på olika sätt delaktiga i arbetet som följer då en patient ska anslutas till dostjänsten. 

Ingen av de involverade yrkesgrupperna vet vad som orsakar problemen eller var dessa uppstår. 

Examensarbetet syftar därför till att kartlägga flödet då en hemsjukvårdspatient ansluts till 

dosdispenseringstjänsten ApoDos, för att sedan identifiera problemområden och föreslå 

förbättringar.  

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Cityhälsan Centrum och intervjuer och observationer har 

gjorts med såväl vårdcentralens anställda som den tillhörande hemsjukvårdspersonalen. Resultatet 

av intervjuer och litteraturstudier är en kartläggning av det ideala flödet och det faktiska flödet. Båda 

flödena startar då beslut om att en patient ska anslutas till ApoDos tas och slutar då patienten har 

sina läkemedel i hemmet. Utifrån jämförelse mellan dessa flöden och efter genomförande av 

ytterligare intervjuer har problemområden sedan identifierats. Problemen har observerats och de 

aktuella yrkesgrupperna för respektive problem har intervjuats, varefter åtgärdsförslag arbetats 

fram. Dessa har tagits fram med stöd från den valda teoretiska referensramen Lean, och för varje 

problem har slöserier identifierats och metoder för att minska eller eliminera dessa har presenterats.  

Resultatet är en identifiering av var i flödet problem uppstår och vad som orsakar dessa. Problem har 

främst funnits de delar av flödet som på något sätt är kopplat till IT-verktyget Pascal. En analys och 

diskussion har förts över möjliga, vidtagbara åtgärder för Cityhälsan Centrum, och dessa handlar 

främst om standardisering, skapa en ökad förståelse för arbetet, eliminera icke värdeskapande 

aktiviteter och att göra rätt från början. Cityhälsan Centrum ska med hjälp av resultatet och analysen 

själva kunna genomföra de förslagna åtgärderna och då uppnå en tidsbesparing eller en förenkling av 

aktiviteter som ingår i flödet. Om de väljer att genomföra föreslagna åtgärder skulle det även kunna 

leda till ett snabbare förlopp från det att patienten önskar bli ansluten till ApoDos till dess att denne 

får sina påsar levererade. 

  



 
 

 
 

Innehåll 
1 Inledning......................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Avgränsningar ......................................................................................................................... 1 

1.3 Disposition .............................................................................................................................. 1 

2 Metod ............................................................................................................................................. 3 

2.1 Arbetsgång ............................................................................................................................. 3 

2.1.1 Kartläggning .................................................................................................................... 3 

2.1.2 Problemidentifiering ....................................................................................................... 3 

2.1.3 Åtgärdsförslag ................................................................................................................. 4 

2.2 Kvalitativ metod ..................................................................................................................... 4 

2.2.1 Intervjuer ........................................................................................................................ 4 

2.2.2 Observationer ................................................................................................................. 4 

2.2.3 Kartläggning .................................................................................................................... 5 

2.3 Litteraturstudie....................................................................................................................... 5 

3 Beskrivning av verksamheten ......................................................................................................... 7 

3.1 Vårdcentralen Cityhälsan Centrum ......................................................................................... 7 

3.2 Hemsjukvården....................................................................................................................... 8 

3.3 ApoDos ................................................................................................................................... 8 

4 Teoretisk referensram .................................................................................................................. 10 

4.1 Logistik.................................................................................................................................. 10 

4.2 Vårdlogistik ........................................................................................................................... 10 

4.3 Tillämpning av logistik i vården ............................................................................................ 11 

4.3.1 Standardisering av dokumentation............................................................................... 11 

4.3.2 Praktisk schemaläggning ............................................................................................... 12 

4.3.3 Rekrytering av ny kompetens ....................................................................................... 12 

4.4 Metoder för flödeseffektivisering ......................................................................................... 12 

4.5 Lean ...................................................................................................................................... 13 

4.5.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 13 

4.5.2 Byggstenarna för Lean .................................................................................................. 14 

4.6 Lean i sjukvården .................................................................................................................. 16 

4.6.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 16 

4.6.2 Slöserier ........................................................................................................................ 16 

4.6.3 Behovsstyrning ............................................................................................................. 17 



 
 

 
 

4.6.4 Jidoka ............................................................................................................................ 17 

4.6.5 Standardisering ............................................................................................................. 18 

4.7 Landstinget i Östergötlands arbete med Lean ...................................................................... 18 

5 Kartläggning ................................................................................................................................. 19 

5.1 Det ideala flödet ................................................................................................................... 20 

5.2 Det faktiska flödet ................................................................................................................ 23 

6 Identifierade problemområden .................................................................................................... 26 

6.1 För många moment att föra in i Pascal ................................................................................. 26 

6.2 Tekniska brister med Pascal ................................................................................................. 27 

6.3 Hemsjukvården vet inte när första dosdag infaller ............................................................... 28 

6.4 Orsak till utsättning och ändring måste anges i Pascal ......................................................... 29 

6.5 Bristande kunskaper i Pascal ................................................................................................ 29 

6.6 Dospåsar levereras till fel adress .......................................................................................... 30 

7 Åtgärdsförslag .............................................................................................................................. 31 

7.1 För många moment att föra in i Pascal ................................................................................. 31 

7.2 Tekniska brister med Pascal ................................................................................................. 31 

7.3 Hemsjukvården meddelas inte första dosdag ...................................................................... 32 

7.4 Orsak till utsättning och ändring måste anges i Pascal ......................................................... 32 

7.5 Bristande kunskaper i Pascal ................................................................................................ 33 

7.6 Dospåsar levereras till fel adress .......................................................................................... 34 

8 Diskussion ..................................................................................................................................... 35 

8.1 Diskussion kring vald referensram ........................................................................................ 35 

8.2 Metodkritik ........................................................................................................................... 35 

8.3 Sammanfattande diskussion ................................................................................................. 36 

9 Avslutning ..................................................................................................................................... 38 

9.1 Slutsats ................................................................................................................................. 38 

9.2 Rekommendationer till fortsatt arbete ................................................................................ 39 

Litteraturförteckning ........................................................................................................................ 40 

Bilagor 
Bilaga 1 – Blankett Personuppgifter ApoDos 

Bilaga 2 – Blankett KREDITANSÖKAN med delbetalning Doskund  



 
 

 
 

Beteckningar 

Definitioner 
Aktivitet – Samling av arbetsmoment som görs tillsammans och av en och samma yrkesgrupp. 

ApoDos – Apoteket AB:s dosdispenseringstjänst. 

Apotekslista – Lista över patientens alla läkemedel, historiska såväl som aktuella. Finns hos apoteket.  

Cosmic – IT-verktyget för journalhantering och läkemedelsordination. 

Dosapotek – De speciella apotek där maskinell dispensering av läkemedel till påsar sker.  

Dosdag – En dag då patienten nyttjar ApoDos.  

Dosrecept - Lista över läkemedel i Pascal, för patienter som är anslutna till ApoDos.  

Flöde – Kedja av aktiviteter. 

Läkemedelslista – Lista över patientens aktuella läkemedel i Cosmic. 

Moment – En enskild arbetsuppgift, som är en del av en aktivitet. 

Pascal - IT-verktyget för läkemedelsordination för patienter med ApoDos.  

SITHS-kort – Elektronisk identitetshandling som används inom sjukvården och krävs för att kunna 

logga in på vissa tjänster. 

 

Förkortningar 
LiÖ – Landstinget i Östergötland 

NHS – National Health Service 

NOD – Nationell ordinationsdatabas 
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1 Inledning 
Cityhälsan Centrum är en landstingsdriven vårdcentral med omkring 15 350 listade patienter. Till 

denna hör ett hemsjukvårdsteam som tar hand om patienter både med och utan ApoDos. Både 

läkare och hemsjukvårdspersonal upplever aktiviteterna kring ApoDos som besvärliga, krångliga och 

tidskrävande, men ingen vet den egentliga orsaken till problemen. 

ApoDos är tjänsten för dosdispensering av läkemedel och används av patienter som har regelbunden 

medicinering och som av ett eller annat skäl inte kan sköta sin medicinering själv. Syftet med tjänsten 

är att öka patientsäkerheten och underlätta arbetet för hemsjukvårdsteamet eller hemtjänsten som 

hjälper till med medicineringen.  

Sommaren 2012 infördes det nya nationella IT-verktyget Pascal som används för anslutning till, och 

ordinering i ApoDos. Det nya ordinationsverktyget är en del av det redan befintliga 

journalhanteringssystemet Cosmic. Det nya IT-verktyget upplevs som oöverskådligt och svårt och 

anses till följd av det som mindre patientsäkert av vårdgivarna. Konsekvenser av detta kan bli 

felordinering och utebliven medicin, vilket också har förekommit, och Pascal har därför vid flera 

tillfällen Lex Maria-anmälts.  

Eftersom läkemedelshantering är ett kritiskt moment där det inte finns utrymme för fel och misstag, 

kan även små avvikelser leda till stora konsekvenser. Eftersom ingen vet den egentliga orsaken till 

dessa problem och ingen heller har tid att ta reda på dem utanför sina ordinarie arbetsuppgifter, har 

man hamnat i ett dödläge där endast frustrationen över den rådande situationen växer. 

1.1  Syfte 
Syftet är att kartlägga flödet från det att en patient ansluts till ApoDos tills dess att patienten fått sina 

läkemedel, för att sedan identifiera problemområden och föreslå förbättringar. 

1.2  Avgränsningar 
Examensarbetet syftar till att identifiera problem i ApoDosflödet för Cityhälsan Centrum, huruvida 

det finns andra problem för andra vårdcentraler tas inte i bejakande. 

Detta examensarbete har inte något medicinskt perspektiv, därför görs ingen skillnad mellan vilka 

läkemedel som ingår i ApoDosflödet. Det görs således ingen skillnad mellan fel- eller överdoseringar 

av olika läkemedel, trots att de kan ha olika allvarlig påverkan på patienten. 

Om åtgärdsförslagen kommer att implementeras och i så fall hur detta utförs innefattas inte i 

examensarbetet.  

1.3  Disposition 
Rapporten inleds med en beskrivning av hur examensarbetet har fortlöpt samt val av metoder och 

teoretisk referensram. Sedan följer en beskrivning av uppdragsgivarens verksamhet och av ApoDos 

eftersom de delarna är centrala genom hela examensarbetet. Efter det presenteras resultatet av 

litteraturstudierna, innehållande en närmare beskrivning av vårdlogistik och Lean. Till detta hör 

exempel på hur logistik och Lean kan användas och har använts inom sjukvården tidigare.  
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Resultatet presenteras i kartläggningen där det ideala flödet och det faktiska flödet detaljerat 

redogörs för. I följande kapitel framställs de problemområden som är ett resultat av kartläggningen. 

Varje enskilt problem förklaras och motiveras, följt av en diskussion kring respektive problemområde 

och dess effekter. Detta tillsammans med åtgärdsförslagen som kommer näst utgör analysdelen av 

rapporten. Åtgärdsförslagen presenteras utifrån de idéer som beskrivits i den teoretiska 

referensramen. 

Avslutningsvis ges en diskussion kring åtgärdsförslagen och dess användbarhet, samt en diskussion 

kring lämpligheten av den valda referensramen. Slutligen presenteras slutsatsen som knyter an till 

syftet med examensarbetet och är en sammanfattning av resultatet och analysen. 
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2 Metod 
Meningen med examensarbetet är att i flödet kring ApoDos identifiera var problem uppstår för 

Cityhälsan Centrum. Åtgärdsförslag presenteras sedan med stöd från Lean och dess teorier. För att 

skapa förståelse för de olika aktiviteterna samt kunna hitta problemområden har den rådande 

situationen kartlagts och jämförts med hur flödet är tänkt att fungera. För varje problem beskrivs 

vilka slöserier som uppkommer till följd av problemet. Utifrån typen av slöseri har sedan 

åtgärdsförslagen tagits fram. I första delen av det här kapitlet ges en redogörelse för arbetsgången 

följt av en mer detaljerad beskrivning av vilka metoder som används i respektive fas. 

2.1 Arbetsgång 
Examensarbetet delades in i tre faser; kartläggning, problemidentifiering och åtgärdsförslag. Hur 

information samlats in i de olika faserna och vad den sedan använts till presenteras här. 

2.1.1 Kartläggning 
Inledningsvis fördes samtal med Cityhälsan Centrums olika yrkesgrupper. Chefer, sjuksköterskor och 

läkare fick fritt beskriva vad de arbetade med, vilka problem de tyckte fanns kring hanteringen av 

läkemedel och vad som kunde vara en tänkbar orsak till dessa problem. De svarade också på frågor 

kring vilka aktiviteter som utfördes av den svarande yrkeskategorin och som ingick i det flöde som 

skulle studeras. För att kunna sätta informationen som gavs vid intervjuerna i ett sammanhang lästes 

riktlinjer kring ApoDos och Pascal parallellt med att intervjuerna genomfördes. Information om 

ApoDos och Pascal hämtades i första hand från utgivarnas hemsidor men också från LiÖ och från 

artiklar. Informationen från intervjuerna och de skriftliga källorna sammanställdes i två 

flödesbeskrivningar, en för det ideala flödet och en för det faktiska flödet hos Cityhälsan Centrum. En 

aktivitet i flödet definierades av att det finns en väntan och/eller en skiftning av yrkesroll innan och 

efter aktiviteten.  

2.1.2 Problemidentifiering 
Upptäckten av problem har skett kontinuerligt under arbetets gång. Problemen har dels påträffats 

genom intervjuer under kartläggningsfasen och dels genom flödesjämförelsen. Genom att jämföra 

det ideala flödet med det nuvarande flödet och söka efter avvikelser mellan dessa har nya problem 

identifieras. Dessa problem har sedan kunna bekräftas vid senare intervjuer. Likaså har de problem 

som nämnts av intervjupersonerna kunnat bekräftas av flödeskartläggningen eller av en annan 

oberoende källa.  

De problemområden som valts att studeras vidare har varit de problem som framkommit på minst 

två sätt, oberoende av varandra. Inom problemområdena har specifika arbetsmoment observerats 

vid minst ett tillfälle. Vid samtliga intervjuer nämndes Pascal som en orsak till problem och irritation. 

Därför valdes arbetsmomenten i Pascal att studeras särskilt. Läkarens arbete i Pascal observerades 

vid tre tillfällen, första gången vid ett möte där läkaren visade hur programmet fungerar och vid de 

andra två studerades läkare när de utförde sina ordinarie arbetsuppgifter. Syftet med 

observationerna var att se om de saker som av intervjupersonerna upplevts som problem verkligen 

skedde och fick konsekvenser i form av irritation eller en tidsfördröjning.  Sjuksköterskors arbete i 

Pascal har observerats vid två tillfällen med två olika individer. 
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2.1.3 Åtgärdsförslag 
I varje problem identifierades vilka slöserier som förekom enligt teorin om Lean och Lean i 

sjukvården. Utifrån de påvisade slöserierna valdes lämpliga metoder eller teorier för åtgärder. Dessa 

åtgärder har sedan anpassats till Cityhälsan Centrums verksamhet. De konkreta åtgärderna är därför 

tänkta att passa just för Cityhälsans Centrums vårdcentral och hemsjukvård. Lämpligheten kring att 

ta åtgärdsförslagen i bruk har avslutningsvis diskuteras.  

2.2 Kvalitativ metod 
Då begränsat med skriftligt material kring det studerade flödets funnits att tillgå, bygger 

examensarbetet till stor del på de iblandades erfarenheter och upplevelser.  

2.2.1 Intervjuer 
Vid en kvalitativ intervjuundersökning förs ett samtal kring ämnen som intervjuaren bestämt i förväg. 

Den intervjuade svarar på frågor och samtalar kring det aktuella ämnet med stor eller liten påverkan 

från intervjuaren. Under det här examensarbetet har så kallade ostrukturerade intervjuer 

genomförts. En ostrukturerad intervju är i det närmaste ett vanligt samtal mellan den som intervjuar 

och den som blir intervjuad kring ett specifikt ämne. Intervjuaren tillåts ställa enstaka frågor i syfte 

att få igång resonemanget och leda in det på rätt spår. Den här typen av intervju lämpar sig väl när 

intervjuguiden vill komma åt den personliga uppfattningen samt vill gå på djupet inom ett område då 

det lämnas utrymme för att ställa oförberedda följdfrågor till dess att ämnet är helt uttömt. Skriftlig 

dokumentation fungerar bra vid korta intervjuer, därför har samtalen dokumenterats genom små fria 

anteckningar och nedtecknade citat. (Eliasson, 2009)  

Samtliga intervjupersoner har antagits tala sanning. Då intervjuerna har haft karaktären av ett samtal 

då intervjupersonen berättat om sitt arbete finns ingen anledning till misstro. Det är dock möjligt att 

en intervjupersons åsikter inte stämmer överens med andra inom samma yrkesgrupp. För att få så 

många synvinklar som möjligt på det granskade flödet har alla yrkesgrupper representerats i 

intervjuerna. En anledning till detta är för att få en uppfattning om intervjupersonernas svar har varit 

allmänna eller mer personliga och baserade på enstaka upplevelser.  

2.2.2 Observationer 
Deltagande observationer har utförts i skarpt läge på vårdcentralen. Vårdpersonalen har följts i 

utvalda moment i sitt dagliga arbete, i den vanliga miljön. Viss social interaktion har skett under 

observationerna för att öka förståelsen för det som observeras samt för att smälta in i miljön och inte 

ha en stressande inverkan på den som observerats. Den observerade har ombetts att utföra sina 

arHetsuppgifter  soﾏ  deﾐﾐe  Hrukar.  Frågor  av  t┞peﾐ  ”Vad  gjorde  du  ﾐu?”  har  ställts för att få 

förståelse för vad enskilda moment går ut på eller syftar till. Observationerna och svaren på 

följdfrågorna har antecknats så detaljerat som möjligt. Efter observationerna har frågor kring de som 

iakttagits ställts. 

Begreppet deltagande observation kan jämföras med fältstudier, eftersom det innebär ett 

deltagande i den naturliga situationen, samtidigt som syftet med närvaron är att studera och 

observera de riktiga deltagarna. Deltagandet innebär således inte ett utförande av momentet som 

studeras, snarare en vanlig social interaktion med den riktiga deltagaren. (Fangen, 2011) 

Fördelen med en deltagande observation är närheten till den observerades verklighet och den 

personliga kontakten. Via den personliga kontakten som sker parallellt med observationen kan 
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observatören delges personliga reflektioner kring det som händer, vilket sedan kan förenkla en 

tolkning och öka förståelsen för det som studerats. Observationer, till skillnad mot intervjuer gör det 

möjligt att delvis bortse från den intervjuades subjektiva perspektiv. Vid en observation kompletteras 

deltagarnas muntliga information med den verkliga bilden, vilket gör det lättare att särskilja 

deltagarnas personliga erfarenheter från vad som verkligen händer.  (Fangen, 2011) 

2.2.3 Kartläggning 
Flödeskartläggning är ingen ny företeelse inom hälso- och sjukvården. Vid en kartläggning av flödet 

identifieras aktiviter och moment där förbättringspotential finns. Från aktiviteter i flödet kan idéer 

hämtas till problem i andra aktiviteter i samma flöde. Under kartläggningens gång finns möjlighet att 

fånga upp problem och lösningar på dessa, vilket påbörjar och förenklar initieringen av ett 

förbättringsarbete. Flödeskartläggning lämpar sig väl för särskilda flöden där kvalitetsförbättringar 

inte tidigare bedrivits, eftersom kartläggningen i sig och det helhetsperspektiv som denna medför 

kan innebära en förbättring.(Kammerlind & Kollberg, 2007) 

Att åskådliggöra ett flöde och sedan söka efter problem i flödets olika aktiviteter är ett vanligt 

tillvägagångssätt när nulägets ska kartläggas i verksamheter som präglas av Lean. Fördelen med att 

bygga ett flöde och under arbetets gång komplettera med värdefull information är att det är lätt att 

se vilka aktiviteter som inte är värdeskapande, och att lösningar på problemen kan bli uppenbara 

under arbetets gång. Att skapa en visuell bild av ett helt flöde bidrar också till en enhetlig syn på 

flödet för alla inblandade. (Brandt, 2013)  

2.3 Litteraturstudie 
I detta examensarbete består den teoretiska referensramen av tre delar, vårdlogistik, Lean och Lean i 

sjukvården. Dessa tre delar har beskrivits separat i kapitel 4 för att läsaren ska få en bild över vad 

detta är samt hur det är möjligt att med hjälp av dessa teorier förbättra de identifierade 

problemområdena.  

Vid val av lämplig teoretisk referensram att bygga ett examensarbete på finns ett antal aspekter att 

ta hänsyn till. Denna rapport syftar till att förbättra det flöde med ApoDos som redan existerar, med 

bibehållna resurser. Detta innebär att det kan ses som ett kvalitetsförbättringsarbete, för vilket det 

är möjligt att använda ett antal metoder. Vid de flesta förbättringsarbeten som tidigare har drivits 

inom vården har slutsatsen varit att det är bättre och mer givande att använda sig av flera metoder 

tillsammans än att låsa sig vid en specifik metod som all förbättring ska bygga på. Detta ger enligt 

NHS Institute for Innovation and Improvement inte en tillräckligt bra påverkan för att kunna nå en 

fullständig kvalitetsförbättring. Vid kvalitetsförbättringsarbete inom vården finns det några metoder 

som är vanligare än andra och för att det ska bli möjligt att finna den metod som är mest lämpad för 

just detta examensarbete beskrivs i kapitel 4.4 ett urval av dem kort, och fördelar och nackdelar 

redogörs för. 

Till detta examensarbete har Lean valts ut som den teoretiska metoden att använda då 

åtgärdsförslag för de identifierade problemen ska skapas. Att just denna metod var den som valdes 

framför de ovan beskrivna har ett antal anledningar. Till en början kan syftet med Lean nämnas, 

alltså att skapa så mycket värde som möjligt med så lite resurser som möjligt. Sjukvården som 

verksamhet syftar inte till att vara vinstdrivande och kommer inte heller att få ökade resurser för 

finansiering inom den närmsta framtiden. De måste därför bli bättre på att använda sig av de 
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resurser de redan har, och detta stämmer väl överens med målen för ett kvalitetsförbättrande arbete 

med Lean.  

Lean valdes till detta examensarbete främst av anledningen att vårdcentralen Cityhälsan Centrum 

uttryckte en önskan om att åtgärdsförslagen skulle byggas på Leanteorier. Vid tidiga möten med 

uppdragsgivaren gavs aningar om att det var ett problem med slöserier och att många onödiga 

moment utfördes. Detta förde tankarna till Lean och hur principerna för ett Leanarbete skulle kunna 

vara lösningen på många av de beskrivna problemen. Landstinget i Östergötland driver dessutom 

redan förbättringsarbete med stöd av Lean och de har således kunskap och kännedom om detta. 

Genom att låta dem fortsätta använda sig av denna metod behöver de inte lägga tid på att lära sig en 

ny metod. Mer om hur LiO arbetar med Lean beskrivs i kapitel 4.7. 

En annan anledning är att Lean, i jämförelse med många andra teorier, är väldigt lätt att kombinera 

med andra metoder i ett senare skede. Många av de andra metoderna som kan användas är svåra att 

kombinera med andra, och används bäst ensamma. (Boaden et. al., 2008) Genom att använda Lean i 

examensarbetet undviks att låsa Cityhälsan Centrum fast vid en speciell metod som senare kan bli 

problematiskt om de skulle vilja använda sig av en annan metod för något annat projekt. Således 

kommer Lean att vara en del av den teoretiska referensram som kommer att användas för att skapa 

åtgärdsförslag som syftar till att förbättra de problem som kommer att identifieras under arbetets 

gång. 
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3 Beskrivning av verksamheten 
I detta kapitel beskrivs de aktörer som har stort inflytande i det ApoDosflöde som ska kartläggas. 

Dessa aktörer är vårdcentralen Cityhälsan Centrum och hemsjukvården i Norrköping, och en 

beskrivning ges även över tjänsten ApoDos.  

3.1  Vårdcentralen Cityhälsan Centrum 
Cityhälsan Centrum är en landstingsstyrd vårdcentral som är belägen i centrala Norrköping, i det 

gamla lasarettsområdet. Den har fungerat som en vårdcentral sedan slutet på åttiotalet och är idag 

en av de tre stora vårdcentralerna i Norrköping. Cityhälsan Centrum var tidigare känd som Såpkullen, 

men bytte i samband med en organisationsförändring av de landstingsdrivna vårdcentralerna i 

Norrköping namn till Cityhälsan Centrum.1 

Vårdcentralen erbjuder de vårdtjänster som inte speciellt kräver sjukhusets resurser, och det finns 

både vanliga mottagningar och specialistmottagningar. Exempel på mottagningar som finns är 

barnavårdscentral, läkarmottagning, vaccinationsmottagning, hälsomottagning och 

distriktssköterskemottagning. Vårdcentralen leds av en vårdcentralschef med en personalstyrka på 

35 stycken anställda. I denna finns yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, 

sekreterare, och kurator representerade.1 

Vårdcentralens normala öppettider är 8.00 till 17.00, och de har då öppet för telefonmottagning och 

patientbesök. De har ingen egen jourverksamhet, utan skulle patienter behöva hjälp då 

vårdcentralen är stängd på nätter och helger, hänvisas de till den gemensamma jourläkarcentral som 

finns för alla vårdcentralerna. Kvällstider kan även i vissa fall erbjudas till patienter vid tidsbokning, 

och gäller då läkare, barnavårdscentral, distriktssköterska, astmasköterska och diabetessköterska. 

(LiO – Om oss, 2013) 

Vårdcentralen Cityhälsan Centrum har en egenuppsatt tidsgaranti som de följer för att göra 

vårdbesöken så smidiga som möjligt. Denna innebär att om man är listad på vårdcentralen och får en 

sårskada ska denna bedömas inom 10 minuter, och ska vara färdigbehandlad inom 80 minuter. Detta 

till en kostnad av 150 kr. Hålls inte tidsgränsen får patienten pengarna tillbaka. (LiO – Om oss, 2013) 

Sedan 2010 är landstingen skyldiga att låta medborgare välja vilken primärvårdsavdelning de vill 

tillhöra, och Cityhälsan Centrum har således idag patienter listade från hela Östergötland. Cityhälsan 

Centrum har 15 350 listade patienter, vilket storleksmässigt placerar den på en tredjeplats av de 16 

befintliga vårdcentralerna i östra Östergötland. År 2012 tog vårdcentralen emot 12 000 läkarbesök, 

vilket ger ett genomsnitt på ungefär 1000 läkarbesök i månaden. Alla övriga mottagningar tog 

gemensamt emot 24 178 besök av varierande karaktär. De indirekta vårdkontakterna för hela 

vårdcentralen, såsom brev/e-post- och telefonkontakt mellan läkare och patienter uppgick år 2012 

till 49 475 tillfällen. Eftersom Cityhälsan Centrum är en av de större vårdcentralerna i Östergötland 

behövs inte för deras del något samarbete med andra vårdcentraler, men ett visst samarbete kan 

ändå förekomma vid behov.1 

                                                             
1  Enhetschef på Cityhälsan Centrum, Intervju den 22 april 2013 
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3.2 Hemsjukvården 
Socialtstyrelsens terminologiråd definierar hemsjukvård som ”Hälso- och sjukvård när den ges i 

patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

saﾏﾏaﾐhäﾐgaﾐde över tideﾐ” (Socialstyrelsen & SKL, 2005) 

För patienter som kräver vård, men inte själv är i fysiskt eller psykiskt skick att ta sig till vårdcentralen 

är det möjligt att få hemsjukvård, och då genom att en distriktssköterska gör ett hembesök. 

Distriktssköterskor finns både på vårdcentralen, samt på den gemensamma 

hemsjukvårdsavdelningen för Cityhälsan Norr, Centrum, och Söder. (LiO – Landstinget i Östergötland, 

2011) 

Sedan 2011 finns en gemensam enhet för Cityhälsans hemsjukvårdspersonal som servar de tre 

vårdcentralernas patienter. Till skillnad från hur det tidigare fungerade, med tre separata 

hemsjukvårdsenheter kan hemsjukvården nu arbeta på ett mer enhetligt sätt och har möjlighet att ta 

hjälp av varandra vid behov. (LiO – Landstinget i Östergötland, 2011) 

På Cityhälsan Hemsjukvård arbetar sammanlagt 26 personer fördelade på yrkesgrupperna 

sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor. Av dessa tillhör 7-8 personer Cityhälsan 

Centrum. Cityhälsan Hemsjukvård har 52 000 listade patienter, och av dem är 1187 patienter 

anslutna till ApoDos. De ApoDosanslutna patienter av dessa som hör till Cityhälsan Centrum är 356 

stycken.2 

3.3 ApoDos 
ApoDos är tjänsten för dosdispensering av läkemedel, för personer med regelbunden medicinering 

som av fysiska eller psykiska skäl har problem att hantera sina egna läkemedel. För patienten innebär 

tjänsten att de får påsar med läkemedel, märkta med deras namn, personnummer, innehåll, samt 

datum och klockslag då medicinerna ska tas (ApoteketFarmaci, 2010). Doserna levereras enligt 

överenskommelse varje eller varannan vecka i påsrullar, där varje påse är ett intagningstillfälle, till 

apoteket eller ett apoteksombud. För att ApoDos ska sättas in krävs att tre kriterier är uppfyllda, 

nämligen att patientens medicinering är stabil och regelbunden, att patienten skulle ha nytta av 

tjänsten samt att patienten ger sitt samtycke till att tjänsten sätts i bruk. (Läkemedelsverket, 2013) 

Syftet med ApoDos är dels att underlätta hanteringen av läkemedel för vårdtagare och vårdgivare 

och dels att öka patientsäkerheten. I och med att varje enskild patient får sina läkemedel i färdiga 

doser minskar risken för den feldosering och dubbelmedicinering som lättare kan ske om patienten 

använder sig av en dosett, och således ökar patientsäkerheten. Andra positiva effekter är att 

läkemedelskostnaden sänks, kassationen av läkemedel och påverkan på miljön minskar. Dessutom 

ger ApoDos en stor tidsbesparing, då den tid som tidigare lagts på att manuellt disponera läkemedel i 

dosetter helt försvinner. För en sjuksköterska kan denna tid uppgå till cirka 15-20 minuter per patient 

och vecka, och med användande av ApoDos kan denna tid istället läggas på vård av patienterna. 

(ApoteketFarmaci, 2010) 

Dostjänsten innefattar hela förloppet från det att läkemedel ordineras till dess att dospåsarna 

utlämnas, därmed omfattas även IT-verktygen för ordination och läkemedelshantering. 

(Läkemedelsverket, 2013) Alla läkemedel är inte möjliga att dispensera i dos, som exempelvis 

                                                             
2 Sjuksköterka vid Cityhälsan Hemsjukvård, e-post den 24 april 2013 
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brustabletter och flytande läkemedel, och dessa levereras då vid sidan av ApoDos i sin 

originalförpackning efter beställning. Att ha ApoDos kostar 3,90 kr per individ och dygn då tjänsten 

utnyttjas, och faktureras till den vårdcentral där patienten är listad (LiO - ApoDos, 2013). 

Information om vilka läkemedel som ska disponeras till de olika patienterna hämtas från 

dosreceptregistret, vilket blev ett nationellt register hos Apotekens Service under 2012. I 

dosreceptregistret finns information om patienternas dosdispenserade läkemedel och 

originalförpackade läkemedel, samt adress till patienten och till uthämtningsapotek. Nyttan med att 

ha ett nationellt receptregister är att alla läkemedel ska kunna samlas där. I samband med att 

dosreceptregistret blev ett nationellt register, infördes det nya IT-verktyget Pascal vilket ersatte det 

tidigare e-DOS (Läkemedelsverket, 2013). Vid anslutning till ApoDos, och vid ordination och 

utsättning av läkemedel används numera Pascal, till vilket legitimerad vårdpersonal och dosapotek 

har tillgång och kan se patientens aktuella läkemedel via dosreceptet. (LiO - ApoDos, 2013) Det finns 

ett antal olika dosapotek i Sverige, och varje vårdcentral är ansluten till ett speciellt sådant. 

Dosapoteket i Örebro är det som Cityhälsan Centrum är anslutet till och således det som de 

kontaktar vid alla typer av ärenden. 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som valts för examensarbetet, och som ska ligga 

till grund för den analys och de åtgärdsförslag som senare kommer att tas fram. De teorier som valts 

och tillsammans bildar den teoretiska referensramen för detta projekt är vårdlogistik, Lean och Lean i 

sjukvården. 

4.1  Logistik 
Logistiken utvecklades först inom militären, då förflyttningen och organisationen av människor, 

krigsmateriel och förnödenheter var avgörande. I slutet av 60-talet introducerades logistikbegreppet 

i Sverige, och då främst inom transportteknik. Sedan breddades begreppet stegvis och 

implementerades i materialhantering och lagring med fokus på de tekniska och fysiska flödena. 

(Arvidsson, 2007) 

Idag har logistiken betydligt fler tillämpningsområden och logistiska åtgärder används som 

konkurrensmedel på många marknader. En översättning av Council of Supply Chain Management 

Professionals definition av logistik lyder: 

Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra 

förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till 

slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom 

innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska 

fungera. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

Historiskt har enskilda funktioner i organisationer och företag legat i fokus vid styrning och planering. 

Inom producerande företag har produkten skickats mellan avdelningar och lager där var och en för 

sig har försökt effektivisera sin verksamhet och uppnå så bra resultat som möjligt. Det har skapat 

intressekonflikter mellan olika funktioner inom ett och samma företag, vilket sedan lett till 

revirtänkande och konkurrens mellan avdelningarna. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

I takt med att produktionskapaciteten i de flesta branscher passerat efterfrågan av det som erbjuds 

räcker det inte längre med en bra produkt utan det behövs andra konkurrensmedel, så som snabba 

och säkra leveranser. (Arvidsson, 2007) Konflikten mellan att ha låga kostnader och hög 

leveransservice är ett problem där logistik kan vara lösningen. Logistikens popularitet har flyttat 

fokus från enskilda funktioner och nu konkurreras det istället med hela försörjningskedjor.  Att vara 

duktig på logistik har därför blivit ett viktigt konkurrensmedel på många marknader (Arvidsson, 

2007).  

Med logistikbegreppet följer ett process- och funktionstänkande där försörjningskedjan som helhet 

är i fokus och där målet är att skapa bra resultat totalt. Parallellt med ett materialflöde följer alltid ett 

informationsflöde vilket också är en viktig del i logistiken (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006).  

4.2  Vårdlogistik 
Sjukvården påverkas precis som allt annat av den samhällsutveckling som kontinuerligt sker. 

Befolkningen ställer högre krav på snabb och bra vård samtidigt som behovet av vård ökar då 

befolkningen växer och blir allt äldre. Detta i kombination med möjligheten att välja vårdgivare 

ställer allt högre krav på vårdinstitutioner att erbjuda effektiva och flexibla tjänster.  
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Gemensamt för alla sorters verksamheter är att det finns begränsade resurser, och det bör därför 

ligga i allas intresse att använda de befintliga resurserna på bästa möjliga sätt, det vill säga att sträva 

efter ett högt kapacitetsutnyttjande. Att höja effektiviteten innebär att åstadkomma ett större 

utflöde av varor eller tjänster med givna eller minskade resurser. (Arvidsson, 2007) Logistiken kan 

användas som ett verktyg för att lösa målkonflikter. Inom näringslivet är strävan ofta att sänka 

kostnaderna med minst bibehållen servicenivå. En definition av vårdlogistik är: 

Vårdlogistik definieras som de aktiviteter som gör att rätt patient, får 

rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till 

rätt kostnad. (Arvidsson, 2007) 

Logistiken kan också användas på sitt traditionella sätt, att flytta varor, information och kapital, 

eftersom dessa flöden förekommer inom vården såväl som inom handel och industri (Arvidsson, 

2007).  Att göra förbättringar kring administrationen i vården kan bidra till en situation där alla parter 

är vinnare. Patienterna får en lättillgängligare vård i och med att köer kortas, skattebetalarna kan få 

mer vård för de pengar som betalas i skatt och vårdpersonal får det mindre stressigt i och med att 

kompetensen finns på rätt ställe vid rätt tillfälle. (Källum, 2008) 

Brister i tillgänglighet och effektivitet inom vården som yttrar sig i långa köer är ett vanligt 

återkommande tema i massmedia. Patienter är efter behandling ofta nöjda med de medicinska 

insatserna men inte med serviceaspekterna, så som bemötande och väntetider. (Arvidsson, 2007) 

När utbudet av vård inte matchar efterfrågan skapas obalans i systemet och köerna är ett faktum. 

Köer inom vården fyller samma funktion som lager inom ett företag, det blir en buffert mellan olika 

funktioner i verksamheten som syftar till att jämna ut och balansera flödet så att det blir hanterbart. 

(Arvidsson, 2007) Därför är det relevant att angripa problemet med köer inom vården på samma sätt 

som med felaktiga lager inom industrin, med smart logistik.  

Likheterna mellan näringslivet och vårdsektorn är många och de logistiska aktiviteter som utvecklats 

inom militären och industrin kan helt klart appliceras även på tjänstebranscher och följaktligen inom 

vården. Logistik är ett synsätt snarare än ett färdigt koncept och måste anpassas för den verksamhet 

där det ska användas för att uppnå det resultat som önskas. (Storhagen, 2003) 

Sjukvården är behovsstyrd medan näringslivet är marknadsstyrd, det är en stor och viktig skillnad. I 

praktiken innebär det att sjukvården ska tillfredsställa precis det vårdbehov som finns, snarare än att 

ge så mycket vård som möjligt till så många som möjligt. För vårdsektorn finns det därutöver 

principer för prioriteringar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen som måste tas i bejakande. (Arvidsson, 

2007) 

4.3  Tillämpning av logistik i vården 
Det genomförs en del projekt med logistik i vården. I mitten av 2000-talet genom fördes Projekt 106 

som syftade till att frigöra en miljon administrativa timmar inom sjukvården som istället kan 

användas till vårdinsatser (Källum, 2008). Detta gjordes med hjälp av logistiska idéer. Ett urval av de 

förslag på åtgärder som framkom under projektets gång presenteras här. 

4.3.1 Standardisering av dokumentation 
Förslaget innebar att vårdgivarna skulle kunna läsa varandras anteckningar, förutsatt att 

anteckningarna gjorts elektroniskt. Syftet med förslaget var att minska dubbeldokumentationen då 
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patienten fått upprepa samma sak för olika vårdgivare på olika enheter. I kombination med ökad 

standardisering av aktuella dokument, så att vårdgivare ska kunna tolka uppgifterna lätt, förväntas 

detta leda till frigjord tid och en ökad patientsäkerhet. (Källum, 2008) 

4.3.2 Praktisk schemaläggning 
Inom vårdeﾐ  förekoﾏﾏer  ofta  ”öﾐskelistor”  iﾐför  sIheﾏaläggﾐiﾐg  oIh  det  Hlir  sIheﾏaläggareﾐs 
uppgift att pussla ihop ett schema efter hur personalen vill jobba. En konsekvens av detta är att det 

blir försämrad kontinuitet i kontakten med patienterna och att tiden för utskrivning kan skjutas upp 

på grund av att rätt personal inte finns på plats. Risken för konflikter inom en avdelning ökar också 

då en individs önskan har inverkan på andra individers scheman. Vidare kan det uppstå svårigheter 

för en viss yrkesgrupp om det helt saknas synkronisering i schemat med andra yrkesgrupper. (Källum, 

2008) 

Åtgärdsförslaget blev att införa behovsstyrd bemanningsplanering, vilket innebar en synkronisering 

av personalens arbetstider såväl som yrkesgruppernas scheman. Den förväntade effekten var en 

utjämning av arbetsbelastningen för personalen och en kortare väntetid för patienten. Detta genom 

att förhindra att kompetens och tid går till spillo genom att det finns ett förberett sjukskötersketeam 

men ingen läkare som kan utföra ett ingrepp. (Källum, 2008) 

4.3.3 Rekrytering av ny kompetens 
Vårdpersonal lägger i stor utsträckning tid på administration och serviceuppgifter så som städning, 

köksarbete och transport av patienter. Genom att låta personal med kompetens för just detta utföra 

dessa sysslor kan sjukvårdspersonalen istället använda sin tid till med vårdnära uppgifter. 

Administration ska skötas av någon med en vårdadministratörsutbildning för att sjuksköterskor ska 

kunna ägna sig åt omvårdnad. (Källum, 2008) 

4.4 Metoder för flödeseffektivisering 
Plan-Do-Study-Act (PDSA) är en metod som går ut på att en verksamhet gör små förändringar i taget 

och sedan studerar resultatet av dessa förändringar. Först planeras förändringen, sedan utförs den, 

följt av studerande av den, och sist agerar man på den i nästa förändringscykel. Denna metod har 

använts i stor utsträckning inom olika vårdförbättringar och dess resultat har således varit relativt lätt 

att studera. Det finns dock ingen klar fördel med denna metod jämfört med andra, men den är lätt 

att komplettera med andra metoder till exempel Lean. (Boaden et. al, 2008) Eftersom PSDA-

principen går ut på att testa och implementera små förändringar kan denna vara en metod som ingår 

i Leanarbete. Lean syftar till att skapa kontinuerliga förbättringar och PSDA-principen är en metod för 

att nå dit. (Brandt, 2013) 

Six Sigma är en processförbättringsmetod för produktutveckling som använder sig av ett systematiskt 

angreppssätt för att minska källor till defekter genom en produktionskedja. Denna metod har nått 

stor popularitet, speciellt i USA, och det finns många tillfällen rapporterade då den använts inom 

vården. Eftersom den så nyligen nått stor popularitet finns inte mycket dokumenterat om dess 

resultat som kvalitetsförbättrande metod inom sjukvården, men den kan lätt användas tillsammans 

med exempelvis Lean som Lean Six Sigma. (Boaden et. al, 2008) 

Theory of Constraints innebär att man fokuserar på att hitta flaskhalsar eller fel i en produktionskedja 

och sedan eliminera dessa, ett efter ett. Det är en systematisk metod i fem steg som ska följas för att 

detta ska fungera. Theory of Constraints har använts väldigt mycket inom industrin men desto 
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mindre inom sjukvården, och det finns därför inga tydliga resultat från hur metoden kan fungera som 

kvalitetsförbättring inom vården. Metoden fungerar bäst för sig själv, utan större möjlighet att 

kompletteras med andra metoder. (Boaden et. al, 2008) 

4.5 Lean 
Lean är en kvalitetsförbättringsmetod som syftar till att eliminera allt slöseri i en produktionskedja 

och reducera produktionen så långt som möjligt till endast aktiviteter som tillför värde för den 

slutgiltiga produkten. Kortfattat kan man säga att Lean handlar om att skapa mer värde med mindre 

eller bibehållna resurser.  

4.5.1 Bakgrund 
Så mycket som 99 % av de aktiviteter som sker genom en 

produktionskedja är aktiviteter som inte adderar något värde till den 

slutgiltiga produkten, och endast 1 % är aktiviteter som skapar värde för 

den färdiga slutprodukten. (Obara & Wilburn, 2012) 

Detta insåg Taiichi Ohno under 1950-talet då japanerna hade knappt om resurser efter kriget och 

stora behov att skapa små kvantiteter av bilar i många olika varianter. Man började då inom Toyotas 

tillverkningsindustri fundera över begreppet slöseri, och hur man genom att eliminera slöseri i en 

produktionskedja skulle kunna korta ledtiderna för en produkt och då samtidigt radikalt minska 

produktionskostnaderna och utnyttja sina resurser mer effektivt. Detta tankesätt blev alltså starten 

på vad som senare kom att bli Lean Manufacturing. (Obara & Wilburn, 2012) 

För att beskriva Lean på kortast möjliga sätt kan man säga att grundtanken med Lean är att 

maximera kundvärde samtidigt som man minimerar slöseri. Man vill alltså skapa mer värde för 

kunderna med färre resurser genom att kontinuerligt eliminera slöseri (Ohno, 1988). Det finns sju 

(ibland åtta) identifierade slöserier som man inom Lean vill arbeta med att rensa bort, och dessa är 

enligt Obara & Wilburn (2012): 

Överproduktion 

Varje del i en produktionskedja bör endast producera det kunden efterfrågar. Detta kan klassas som 

det värsta av alla slöserier eftersom det framkallar fler slöserier. Allt som produceras över det som 

faktiskt krävs behöver exempelvis lagerhållas, hanteras och flyttas, vilka är andra slöserier. 

Väntan 

All onödig väntan, både för maskiner och människor bör undvikas så långt det går. Väntan kan 

innebära väntan på i princip vad som helst, exempelvis information eller material.  

Transporter 

Material transporteras ofta fram och tillbaka många gånger under produktion av en vara. Detta kan 

vara för att fabriken är uppbyggd på ett sätt där material måste förflyttas långa sträckor för att ta sig 

till rätt arbetsstation. Eftersom detta är ett stort tidsslöseri bör så många transporter av människor 

och material som möjligt undvikas, exempelvis genom förändring av en fabriks layout.  

Överarbete 

Man ska undvika att göra mer arbete på en produkt än vad kunden kräver. Dettas kan exempelvis 

göras då en ny arbetsrutin införts, men medarbetare har svårt att släppa den gamla rutinen och gör 

då arbetet med båda rutinerna, för säkerhets skull.  
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Lager 

Genom att lagerhålla mycket produkter blir en stor mängd av det totala kapitalet uppbundet utan att 

ge något värde tillbaka, och kan inte användas till annat mer värdeskapande. Det är viktigt att i så 

stor utsträckning som möjligt undvika stora lager för att minska mängden bundet kapital. Lager kan 

också användas som ett skydd för att dölja andra reella problem inom ett företag. Detta ska också 

undvikas.  

Rörelse 

Om en arbetsplats är oergonomiskt utformas kan det innebära många onödiga rörelser för 

medarbetarna, vilket i längden kan leda till exempelvis förslitningsskador av olika slag som skadar 

arbetskraften. Man vill därför undvika onödig förflyttning av medarbetarna när de utför olika sysslor 

på sitt arbete.  

Fel 

Alla steg i produktionskedjan ska ansvara för att det inte blir några fel i deras del. Om fel uppstår i en 

del av en produktionskedja innebär det oftast att produkten behöver omarbetas, helt eller delvis, och 

detta kräver således både extra material, extra arbetskraft och extra tid för produkten. (Modig & 

Åhlström, 2012) 

Outnyttjad kreativitet  

Detta är det åttonde identifierade slöseriet som är tillagt senare än de första sju. Detta innebär att en 

organisation inte tar tillvara på sin arbetskraft och kunskapen som finns inom denna. Det kan 

exempelvis handla om att inte utföra kontinuerligt förbättringsarbete tillsammans med sina 

medarbetare. (Modig & Åhlström, 2012) 

4.5.2 Byggstenarna för Lean 
Ohno identifierade också de viktigaste byggstenarna för ett framgångsrikt Leanarbete där man på ett 

effektivt sätt eliminerar slöseri som Just-in-Time och Jidoka, vilka åstadkoms genom Standardisering 

och Kaizen. (Ohno, 1988) Dessa begrepp förklaras närmare nedan. 

Just-in-time 

Just-in-time konceptet skapades när det fanns ett behov att eliminera allt slöseri genom att bara 

producera det nödvändiga, när det behövdes och i den mängd som behövdes. En stor fördel med att 

tillämpa just-in-time-filosofin är möjligheten att hålla mycket låga lagernivåer i alla delar av en 

produktionskedja och på så sätt minska lagerkostnaderna genom hela produktionskedjan avsevärt. 

Förutsättningarna för att kunna arbeta med detta är dock att man kan garantera korta ställ- och 

genomloppstider i alla produktionsled. Just-in-time konceptet är en viktig del av Lean eftersom 

många av de teorier och idéer som Lean bygger på, såsom minimering av fel och standardisering 

måste fungera för att just-in-time ska vara möjligt. (Obara & Wilburn, 2012) 

Jidoka 

Jidoka handlar om att man aldrig ska leverera en felaktig eller defekt produkt till kunden. För att 

undvika detta ska man i alla steg i produktionskedjan se till att om det uppstår ett fel ska 

produktioﾐeﾐ  autoﾏatiskt  staﾐﾐa  av.  Jidoka  kaﾐ  defiﾐieras  soﾏ  ”automatisering med mänsklig 

prägel”. I Toyotas fall implementerades detta genom att man införde stoppsnören i taket vid 

produktionslinan som varje medarbetare kunde dra i när de upptäckte ett fel. Genom att hela 

produktionen då stannade av undvek man att felet pågick och kunde istället åtgärda det snabbt och 
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effektivt. Genom att se problemen direkt kunde man analysera och eliminera dem så fort som möjligt 

och på så sätt se till att samma problem aldrig uppkom igen. (Modig & Åhlström, 2012) 

Standardisering 

En av grundtankarna inom Lean, och något som krävs för att allt annat Leanarbete ska fungera är att 

man arbetar med standardisering i sitt arbete. Detta ses som en av de viktigaste och mest basala 

teknikerna för framgång i arbetet med Lean i Toyota Production System. Varför standardisering är så 

viktigt kan förklaras genom att om man hittar en perfekt kvalitet på tillverkning av en produkt så kan 

man genom standardisering se till att alla de nästkommande produkterna kommer att hålla precis 

lika hög kvalitet, eftersom man vet att de kommer att göras på precis samma sätt. Genom att ha ett 

standardiserat arbetssätt kan man också säkra att en viss arbetsuppgift alltid utförs på samma sätt 

oberoende av vem som utför den, och således kommer resultatet alltid att bli det samma. Det är 

viktigt att det alltid finns mycket tydliga instruktioner för hur en arbetsuppgift ska utföras för att 

standardiseringen ska kunna fungera så bra som möjligt. Det är också viktigt att dessa instruktioner 

placeras ut på strategiskt smarta ställen så att de når så många som möjligt för att förhindra att 

någon arbetar med uppgiften på ett sätt som inte hur till det standardiserade. (Obara & Wilburn, 

2012) 

Ett användbart verktyg för att arbeta med standardisering är 5S. Detta kommer från japanskan och är 

från början fem japanska ord, men kan även överföras till svenska och översätts då Sortera, 

Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Genom att använda sig av de fem S:en blir det lätt 

för företag att skapa en stabil grund som man sedan kan bygga vidare ytterligare Leanarbete på. 

Kaizen – ständiga förbättringar 

En viktig del vid arbete med Lean är ett begrepp som kommer från kinesiskan och kallas Kaizen. Detta 

översätts ofta till uﾐgefär ”Stäﾐdiga förHättriﾐgar” oIh ska alltid geﾐoﾏs┞ra ett arHetssätt ﾏed Lean 

på en arbetsplats, genom att ofta göra små förbättrande tillägg till ett arbete. När det gäller Kaizen 

pratas ofta oﾏ eﾐ så kallad Kaizeﾐkultur, vilket  iﾐﾐeHär att ﾏaﾐ iﾐte ska se det soﾏ ”ﾐågoﾐtiﾐg att 
göra” utaﾐ sﾐarare ”hur ﾐågoﾐtiﾐg görs”. Det är viktigt att alla medarbetare får en inställning till sitt 

arbete som gör att de alltid vill vara med och förbättra just sin del av arbetet. Genom att få alla 

medarbetare att vilja göra förbättringar kommer förbättringsarbetet för hela företaget gå betydligt 

snabbare och hela tiden fortsätta att bli bättre. Med en motiverad arbetsstyrka kommer det dagliga 

arbetet att få högre kvalitet, lägre kostnader, högre säkerhet och bli mer tidseffektivt. (Obara & 

Wilburn, 2012) 

Det finns många fördelar med att använda sig av små frekventa förbättringar som ofta kommer från 

den egna arbetsstyrkan istället för att plötsligt implementera ett helt nytt arbetssystem som kommer 

från ledningen på ett företag.  Medarbetarna kommer att känna att de har betydligt större inverkan 

på i vilken riktning företaget går och kommer att känna en känsla av mening med vad de gör i det 

dagliga arbetet. Det kommer inte att behövas någon ytterligare personal genom att göra mycket små 

förändringar på en arbetsplats, som det kanske skulle behövas om hela systemet gjordes om 

samtidigt. Inte heller kostar det någonting att implementera så små förändringar i ett redan befintligt 

arbetssystem till skillnad från om många större förändringar skulle göras samtidigt. 

(BeyondLEAN.com, 2012) 
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4.6 Lean i sjukvården 
Att Lean haft stora fördelar inom industrin och för producerande företag är idag välkänt, men på 

senaste tid har denna filosofi även börjat införas i sjukvården där den haft imponerande effekter. Det 

finns flera exempel på hur Leanarbete inom sjukvården har gett stora framgångar, exempelvis genom 

jämnare arbetsbelastning, färre överbeläggningar och nya rondrutiner. Vidare beskrivs hur de 

traditionella Leantankarna som redogjorts för i tidigare kapitel kan appliceras på sjukvården. 

4.6.1 Bakgrund 
Antalet äldre blir allt fler vilket gör att det totala behovet av sjukvård kommer att öka framöver. Trots 

att den äldre generationen är friskare än någonsin förr. Nya läkemedel och ny teknik har ökat 

möjligheterna för behandling av allt fler sjukdomstillstånd men de totala kostnaderna för sjukvården 

minskar inte. I kombination med att medvetenheten om behandlingar ökar och patienten ställer 

högre krav på vården kan sjukvårdens resurser inte möta efterfrågan i brist på finansiella resurser 

måste de befintliga tillgångarna användas på ett bättre sätt. (Brandt, 2013) 

Lean introducerades i tillverkningsindustrin och spred sig till servicebranschen och till offentlig 

verksamhet. Idag finns idéer från Lean i alla samhällets sektorer. Under 90-talet gjorde Lean sitt 

intrång även i hälso- och sjukvården. (Brandt, 2013) 

4.6.2 Slöserier 
Inom sjukvården är värdeskapande aktiviteter de sysslor som leder till patientens lindrande eller 

tillfrisknande. Att få tröst och bra information är exempel på aktiviteter som inte är direkt medicinska 

men som ändå kan vara värdeskapande för patienten. Vissa aktiviteter är inte direkt värdeskapande, 

men ändå nödvändiga för att sjukvårdssystemet ska fungera, exempelvis betalning vid ett läkarbesök. 

De aktiviteter som varken skapar värde för patienten eller är nödvändiga ur systemsynpunkt klassas 

som slöseri. Leanteorins åtta slöserier kan enligt Brandt (2013) förklaras ur ett sjukvårdsperspektiv: 

Överproduktion 

Att utföra undersökningar och behandlingar av för hög resursgrad betraktas som överproduktion. 

Det kan till exempel vara ett möte med en patient när ett telefonsamtal hade räckt.  I de fall som 

avviker från det vardagliga kan det vara svårt att veta om en behandling kommer att skapa värde för 

patienten eller inte. I dessa fall får en avvägning göras mellan risken att det kommer bidra till 

överproduktion och chansen att det kommer att skapa värde för kunden. Överproduktion kan uppstå 

genom, och bidra till, de andra typerna av slöserier.  

Väntan 

Inom sjukvården förekommer många typer av väntan, det kan vara väntan på undersökning, väntan 

på behandling eller väntan på provsvar. Under tiden patienten väntar kan denne få lida i onödan och 

i värsta fall kan tillståndet förvärras. Detta kan i sin tur leda till att sjukdomen blir mer svårbehandlad 

eller att patienten behöver någon ytterligare behandling under väntetiden.  

Även sjukvårdspersonal kan utsättas för väntan på olika aktiviteter. Det kan bero på att flödets olika 

aktiviteter inte är synkroniserade på ett effektivt sätt. Kompetensen hos personalen går för stunden 

förlorad, istället för att kunna användas till värdeskapande uppgifter på annat håll.  

Transport 

Transporter av patienter mellan aktiviteter kan vara nödvändiga men tillför inget direkt värde för 

patienten. Utrustning och personal måste också transporteras till patienten eller så flyttas patienten 
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till dem. Förflyttning av patienter sker ofta i säng, trots att patienten skulle kunna gå, vilket kräver 

personal och tid i onödan.  

Överarbete 

Värdeskapande aktiviteter görs ibland onödigt många gånger eller på ett onödigt avancerat vis. 

Dubbeldokumentation är ett exempel på överarbete, då samma uppgifter dokumenteras flera gånger 

och samma frågor ställs till patienten flera gånger.  

Lager 

Förutom att lager kräver utrymme, finns det en risk att läkemedel och andra redskap blir gamla och 

måste kasseras. Organisation av lager kräver arbete i sig och bör därför noga anpassas till 

verksamhetens behov av lager för att undvika merarbete.  

Rörelse 

Många yrkesgrupper inom sjukvården måste förflytta sig för att kunna utföra sitt arbete. Det kan 

vara i syfte att hämta material från en annan avdelning eller från ett förråd. För att minska onödigt 

spring i korridoren kan materialet placeras där det oftast används.  

Fel 

När ett fel uppstår i ett flöde måste det rättas till med andra åtgärder eller så måste aktiviteten göras 

om helt och hållet, dessa rättelser betraktas som slöseri. Det kan vara behandling av vårdskador eller 

något annat som orsakar onödigt lidande för patienten.  

Outnyttjad kreativitet 

Det åttonde och senast tillkomna slöseriet är de idéer som medarbetare har men som aldrig tas 

tillvara på. Eftersom Lean handlar om att kontinuerligt skapa förbättringar kan bra idéer om 

förbättringar gå förlorad. Eftersom det oftast är de medarbetare utan chefsposition som har mest 

kontakt med patienterna är det mycket viktigt att även ta vara på deras tankar och synpunkter om 

verksamheten.  

4.6.3 Behovsstyrning 
Ett av koncepten med Lean är att låta hela systemet bli dragande istället för tryckande. Det vill säga 

att efterfrågan ska styra produktionsflödet istället för tvärtom. Detta är det mest svårapplicerade 

inom sjukvården eftersom patienten inte ses som en mottagare av vård vid flödeskedjans slut utan 

själv är den som passerar genom flödets alla aktiviteter. Patientens vårdbehov kan också ändras 

under en behandlings gång och det är därför omöjligt att i förväg bestämma vad slutprodukten ska 

bli när en patient söker vård. Tanken om ett dragande system kan ändå vara användbar i kopplingen 

mellan två aktiviteter i flödet när det gäller kallelser till en undersökning. Patienten kan så själv boka 

en tid som passar istället för att denne ska påtvingas en tid som inte passar, som i ett tryckande 

system. (Brandt, 2013) 

4.6.4 Jidoka 
Det soﾏ iﾐoﾏ tillverkﾐiﾐgsiﾐdustriﾐ kallas för Jidoka kallas i aﾐdra Leaﾐsaﾏﾏaﾐhaﾐg ”rätt fråﾐ ﾏig”. 
Principen går ut på att fel ska identifieras, förebyggas och elimineras. Var och en som är involverad i 

ett flöde tar ansvar för sitt eget arbete och är uppmärksam på fel. Ingen ska ta emot ett fel, göra fel 

eller sända något som är fel vidare. Om ett problem uppmärksammas ska detta grundligt arbetas 

igenom innan arbetet går vidare. Hur detta utförs varierar men i vårdsammanhang handlar det ofta 

om att skapa rutiner och system för att mäta fel och identifiera slöserier. När ett fel väl har uppstått 
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är det viktigt att gå till botten med det och hitta rotorsaken till att felet har uppkommit, för att kunna 

lära av misstaget och förebygga att det händer igen, på så vis skapas en inbyggd kvalitet i det dagliga 

arbetet. Vid felsökningen ligger fokus på varför det har blivit fel, vem som har gjort fel har liten eller 

ingen betydelse. På så sätt kan rutiner skapas för att det inte ska bli fel igen, istället för att bara hitta 

en syndabock till det inträffade. (LiO – Rätt ifrån mig, 2012) Inom vården ska avvikelserapporter 

skrivas, och om ett fel har begåtts så att det bedöms vara en patientrisk kan en Lex Maria-anmälning 

göras.  

Poka Yoke är en av många metoder i Leanarbete som syftar till att förhindra att misstag ska kunna 

ske. Metoden är viktig inom just sjukvården då patientsäkerheten ska vara i fokus och upprätthållas i 

den dagliga verksamheten. Dubbelkontroll av läkemedelsdoser och skapande av rutiner är exempel 

praktiska tillämpningar som förhindrar fel. I det ultimata Leanflödet är ett system så felsäkrat att ett 

misstag inte kan ske.  (Brandt, 2013)  

4.6.5 Standardisering 
Standardisering är användbart och nödvändigt inom sjukvården. De gällande standarderna ska 

utformas av de som sedan ska följa den, och de ska sedan kunna ändras om någon kommer på ett 

bättre sätt att arbeta. (Brandt, 2013) 

4.7 Landstinget i Östergötlands arbete med Lean 
Landstinget i Östergötland (LiÖ) har valt Lean som verksamhetsstrategi för att uppnå verksamhetens 

mål till 2015 (LiO – Lean i landstinget, 2012).  

Enheten för verksamhetsutveckling har tagit fram en arbetsmodell för LiÖs anställda. Modellen kallas 

LiÖ:s förloppsmodell och grundar sig på en växling mellan teori och praktik. En utbildning anses inte 

vara till hjälp om det inte ges tillfälle att testa på de nya kunskaperna i praktiken. Konkreta och 

bestående resultat eftersträvas, men att ge stöd till ledare och medarbetare att fortsätta Leanarbetet 

anses lika viktigt. (LiO – Hur arbetar vi med Lean, 2012) 
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5 Kartläggning 
Ett flöde är en kedja av aktiviteter, och inom sjukvården förekommer flera typer av flöden. Ett flöde 

kan vara förloppet från det att en patient kommer in på akutmottagningen till det att han/hon blir 

utskriven. Ett annat flöde är hanteringen av journaler som skickas mellan vårdgivare, samtidigt som 

kedjan av de aktiviteter som ingår i en operation är också en typ av flöde. (Brandt, 2013) Alla dessa 

flöden kan ske kontinuerligt eller vara tidsbegränsade, och de kan ha stor eller liten inverkan på 

varandra. Med tjänsten ApoDos följer en rad flöden. Dels finns ett informationsflöde över vilket 

läkemedel som ska delas vid rätt tid till rätt personer, och dels finns ett fysiskt flöde av de läkemedel 

som patienten ska inta. Användningen av ApoDos och Pascal kan indelas i delflöden där ett flöde sker 

då en ny patient ska anslutas till tjänsten, ett annat sker då en ändring görs i dosreceptet, och ett 

tredje då insättning av ett nytt läkemedel ska tas i bruk. Dessa tre delflöden har alla studerats via 

intervjuer och observationer. Resultatet från dessa är dock att det är i anslutningsflödet de stora 

problemen uppstår och det är också kring det flödet den mesta av irritationen och väntetiderna 

uppstår. Därför är det anslutningen till ApoDos som har valts att studeras noggrant.  

För att få en bild av hur dagens flöde vid anslutning till ApoDos ser ut för Cityhälsan Centrum ges en 

detaljerad beskrivning av hela flödet från det att beslutet om att en patient ska anslutas till ApoDos 

tas, till dess att patienten tar sina läkemedel i hemmet. På samma sätt ges en bild av det ideala 

flödet, det vill säga hur flödet vid anslutning till ApoDos är tänkt att fungera.  
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5.1 Det ideala flödet 
Här beskrivs hur det ideala flödet med ApoDos är tänkt att fungera. I figur 1 ses en bild över flödet 

och de aktiviteter som ingår, och sedan följer en mer detaljerad beskrivning av respektive aktivitet. 

Då ingen komplett beskrivning av flödet funnits att tillgå är det ideala flödet en sammankoppling av 

fakta från riktlinjerna för ApoDos i Östergötland, Apoteket AB:s hemsida och handboken för Pascal.  

 

 

 

 

1. Beslut 

Det första steget som sker är att primärvården tar ett beslut om att en patient ska anslutas till 

ApoDos. Beslut kan även i vissa fall tas av slutenvården i samband med utskrivning. Patienten måste 

godkänna att denne vill anslutas till ApoDos innan ordinering och anslutning kan ske i Pascal.  Den 

person som ansluter patienten till ApoDos är ansvarig för patientens läkemedelsordinationer om inte 

annan ansvarig utses. Om det är förskrivaren som utför detta moment i Pascal kommer uppgifterna 

om läkaren fyllas i per automatik. Den läkare som utses till ansvarig läkare måste alltid godkänna 

detta (LiO – Rutin, 2013). 

2. Pascal 

En läkare börjar sedan momentet med att föra in den aktuella patientens uppgifter i Pascal. På 

PasIals  startsida  skrivs  patieﾐteﾐs  persoﾐﾐuﾏﾏer  iﾐ  i  fältet  ”Häﾏta  patieﾐt”.  

Beslut 

Pascal 

Verifiera e-recept 

Dosapoteket 

Leverans av dosrullar 

Patient tar läkemedel 

Figur 1. Bild över det ideala ApoDosflödet 

Tas av primärvården 

Beslut tas om anslutning av patient till ApoDos efter patientens 

godkännande 

 
Utförs av läkare 

Läkare för in patientens uppgifter och annan aktuell information om 

bl.a. leveransadress i Pascal 

Utförs av läkare 

Läkare bearbetar patientens samtliga läkemedel och väljer vilja som 

ska vara dosdispenserade. 

Utförs av dosapoteket 

Order godkänns och paketeras hos aktuellt dosapoteket  

Hemtjänst eller patienten själv 

Beroende på vald leveransadress levereras dosrullarna till ett apotek 

eller till hemtjänst 

Hemtjänst eller patienten själv 

Beroende på vem som har hälso- och sjukvårdsansvaret tas 

läkemedlen antingen av patient själv eller med hjälp av hemtjänst 
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För  att  koﾏﾏa  vidare  ﾏåste  rutaﾐ  ”Patieﾐteﾐ  saﾏt┞Iker  till  att  Hli  dospatieﾐt”  HoIkas  i. 
Patientens adress, dit dospåsarﾐa  slutligeﾐ  ska  levereras  f┞lls  i.  Oﾏ  rutaﾐ  ”Patieﾐteﾐ  Hor  heﾏﾏa” 
bockas i hämtas automatiskt uppgifter från folkbokföringen, och dessa uppgifter går sedan att ändra 

manuellt om så önskas. Närmaste apotek dit dospåsarna ska levereras måste också anges här, och 

söks upp geﾐoﾏ att aﾐge ﾐaﾏﾐet på apoteket eller orteﾐ. När ﾏaﾐ kliIkat på ”sök” aﾐges läﾏpliga 
apotek i en träfflista och en av dessa väljs. Det är även möjligt att få dospåsarna levererat direkt till 

hemtjänsten för aktuella patienter. (Pascal Handbok, 2013) 

En ansvarig kontaktperson måste utses och uppgifter om denne fylls i. Kontaktpersonen får en 

påminnelse när giltighetstiden för ett recept håller på att gå ut. Första dosdag anges samtidigt som 

en kommentar till dosapoteket kan ges. Om ett e-postmeddelande med bekräftelse om första 

dosdag önskas ska detta anges här. Om patienten vill göra en kreditansökan med möjlighet till 

delbetalning finns en länk till blanketten. Blanketten kan också skrivas ut och fyllas i av patienten. 

(Pascal Handbok, 2013) 

3. Verifiera e-recept 

När patienten är ansluten till ApoDos ersätts läkemedelslistan i Cosmic av dosreceptet i Pascal. En 

påﾏiﾐﾐelse  oﾏ  detta  ges  i  PasIal  via  eﾐ  varﾐiﾐgsruta  soﾏ  säger  att  ”e-recept i listan behöver 

verifieras”.  Det  är  då  ﾏöjligt  att  i PasIal  se  patieﾐteﾐs  alla  läkeﾏedel,  uppdelat  i  ”fraﾏtida”, 
”aktuella” oIh ”historiska”. Eftersoﾏ ordiﾐatioﾐer  för ApoDospatieﾐter  iﾐte  får göras ﾏed e-recept 

utan endast via dosrecept måste alla aktuella ordinationer bearbetas och göras om. Detta görs 

oavsett om de ska dosdisenseras eller ej. När en patient just anslutits till ApoDos visas alla aktuella 

läkeﾏedel  soﾏ  helförpaIkﾐiﾐg ﾏed  status  ”VB”  ふvid  Hehovぶ  i  PasIal, och det är detta som måste 

ändras för att läkemedlet ska kunna bli dispenserbart. (Pascal Handbok, 2013) 

Bearbetningen av läkemedlen går till så att alla aktuella läkemedel sätts ut genom att bocka för och 

kliIka på ”sätt ut”. Vid utsättﾐiﾐg ﾏåste utsättﾐiﾐgsorsak aﾐges. Ett utsatt läkeﾏedel haﾏﾐar i listaﾐ 
uﾐder kategoriﾐ ”historiska”. De läkemedel som är aktuella för patienten sätts sedan in igen och då 

väljs  ”dispeﾐserHart”  eller  ”helförpaIkﾐiﾐg”.  Tidpuﾐkt  för  iﾐtagstillfälleﾐa ﾏåste  oIkså  aﾐges.  Hela 
inskrivningen (alla moment) av en patient i Pascal ska göras av inskrivande läkare. (LiO – Rutin, 2013) 

Detta är sista steget för att ansluta en patient till ApoDos, och beroende på när e-receptet verifieras 

blir första dosdag. 

4. Dosapoteket 

6.1. Godkännande av order hos dosapoteket. 

6.2. Ordinationerna överförs till dosdispenseringsmaskinen. 

6.3. Maskinell packning av läkemedel i dospåsar som märks med namn, personnummer, tid, datum, 

innehåll. 

6.4. Maskinell kontroll av innehållet (via fotografi), om det är fel kontrolleras det manuellt och 

korrigeras manuellt. 

6.5. Läkemedel som inte kan dosförpackas adderas till leveransen. 

6.6. Speditör hämtar dosrullarna och originalförpackning av de läkemedel som inte kan dosförpackas. 

(ApoteketFarmaci, 2010) 

5. Leverans av dosrullar 

Beroende på vad som fyllts i gällande leveransadress för dosrullar levereras dessa antingen till 

hemtjänst eller till valt apotek. Om dosrullarna levereras till hemtjänst, tar de hand om vidare 
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leverans till patientens hem. Om patienten inte har hemtjänst eller av annan anledning valt leverans 

till apotek, måste dosrullarna hämtas ut på apoteket av patienten. Oavsett var dosrullarna levereras, 

följer alltid ett ApoDosunderlag från dosapoteket med. 

6. Patient tar läkemedel 

Om någon vårdenhet har hälso- och sjukvårdsansvaret gällande patientens läkemedel så måste de 

kontrollera att innehållet i påsarna stämmer mot det medföljande ApoDosunderlaget. Detta görs 

genom att kontrollera och jämföra medicinen i dospåsarna med dosreceptet som finns i pärmen 

hemma hos patienten så att namn, personnummer, läkemedel, datum och klockslag stämmer 

överens. Receptet i pärmen har ett versionsnummer. Om det avviker ringer hemtjänst till 

distriktssköterskan som då vidare får lösa problemet. De ser sedan till att patienten tar sina 

mediciner. 
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5.2 Det faktiska flödet 
Här beskrivs hur det faktiska flödet med ApoDos fungerar för Cityhälsan Centrum. I figur 2 ses en bild 

över flödet och de aktiviteter som ingår, och sedan följer en mer detaljerad beskrivning av respektive 

aktivitet. 

 

 

 

1. Beslut 

Att en patient ska anslutas till ApoDos föreslås ofta av hemsjukvården, eftersom de är de som ser hur 

situationen hemma hos patienten ser ut och märker om den är ohållbar. Dostjänsten föreslås alltid 

som ett första alternativ då patienten själv inte klarar att dela i dosett. Det formella beslutet måste 

dock tas av en läkare och godkännas av patienten. Patienten fyller i blanketten KREDITANSÖKAN med 

Beslut 

Personuppgifter 
ApoDos 

Pascal 1 

Pascal 2 

Verifiera e-recept 

Dosapoteket 

Leverans av dosrullar 

Patient tar läkemedel 

Figur 2. Bild över det faktiska ApoDosflödet för Cityhälsan Centrum 

Tas av primärvården 

Beslut tas om anslutning av patient till ApoDos efter patientens 

godkännande. 

 
Utförs av hemsjukvård 

Distriktssköterska vid hemsjukvården fyller delvis i den utskrivna 

blanketten Personuppgifter ApoDos. 

Utförs av sjuksköterska 

Sjuksköterska på Cityhälsan Centrum fyller i patientens uppgifter från 

Personuppgifter ApoDos i Pascal. 

Utförs av läkare 

Läkare tar över blanketten Personuppgifter ApoDos och markerar att 

patienten ska bli dospatient i Cosmic.  

Utförs av läkare 

Läkare bearbetar patientens samtliga läkemedel och väljer vilja som 

ska vara dosdispenserade. 

 
Utförs av dosapoteket 

Order godkänns och paketeras hos dosapoteket i Örebro. 

 

Hemtjänst eller patienten själv 

Beroende på vald leveransadress levereras dosrullarna till ett apotek 

eller till hemtjänst. 

 

Hemtjänst eller patienten själv 

Beroende på vem som har hälso- och sjukvårdsansvaret tas 

läkemedlen antingen av patient själv eller med hjälp av hemtjänst. 

 



 
 

24 
 

delbetalning – Doskund vilket bekräftar patientens godkännande av användning av ApoDos. 

Blanketten skickas sedan av hemsjukvården till dosapoteket i Örebro. 

2. Personuppgifter ApoDos 

En distriktssköterska från hemsjukvården fyller delvis i blanketten Personuppgifter ApoDos. Uppgifter 

om läkare och vårdande enhet utelämnas då hemsjukvården inte har tillgång till de förskrivarkoder 

som behövs för att blanketten ska bli komplett. Formuläret lämnas sedan handskrivet till 

vårdcentralen. Överlämningen av denna blankett sker oftast i samband med att en distriktssköterska 

har något ärende till vårdcentralen, och det kan således ta varierande lång tid för formuläret att 

komma fram. Oftast tar det inte mer än en eller två dagar. I samband med detta lämnas även en 

uppdaterad läkemedelslista till vårdcentralen. Denna skrivs ut av hemsjukvården från Cosmic då 

beslut tagits om att patienten ska anslutas till ApoDos, och fylls sedan i tillsammans med patienten 

för att se hur patientens verkliga läkemedelsintag ser ut. 

3. Pascal 1 

En sjuksköterska på vårdcentralen fyller i patientens personuppgifter, adress, koden för patientens 

läkare och önskat startdatum för dostjänsten i Pascal. Uppgifter om patienten hämtas från 

blanketten Personuppgifter ApoDos och skrivs av direkt i Pascal. När det är inskrivet av 

sjuksköterskan lämnas blanketten Personuppgifter ApoDos i läkarens postfack, som ett meddelande 

att det finns inskrivet i Pascal och läkaren kan påbörja nästa aktivitet. 

4. Pascal 2  

Läkaren hämtar blanketten Personuppgifter ApoDos och listan med aktuella läkemedel och doser för 

patienten som skrivits ut från Cosmic och fyllts i av hemsjukvården tillsammans med patient. Läkaren 

börjar arbetet med att söka upp aktuell patient genom att skriva in dess personnummer i Cosmic. 

Sedaﾐ kliIkas rutaﾐ ”Dospatieﾐt” i, i CosﾏiI för att ﾏarkera att det är dosreIeptet i PasIal soﾏ ﾐu ska 
gälla, och sedan öppnas Pascal. Vid inloggning till Pascal måste SITHS-kortet sitta i kortläsaren och 

yrkesgrupp för den aktuella personen som arbetar i Pascal måste anges. I Pascal skriver läkaren in 

patientens personnummer igen. Ett meddelande kommer då från Pascal soﾏ  säger  att  ”e-recept i 

listaﾐ Hehöver verifieras”. 

5. Verifiering av e-recept 

Efter att meddelandet om att e-recept måste verifieras kommit upp går läkaren manuellt genom hela 

listan med läkemedel som finns i Pascal för att se till att det stämmer med den utskriva listan från 

apoteket. Om en läkare har skrivit en ny ordination av ett befintligt läkemedel istället för att förnya 

det befintliga blir läkemedlet dubbelexponerat. De äldsta ordinationerna rensas då bort och de 

aktuella blir om möjligt dosdispenserade.  

Läkaren måste för varje aktuellt recept ange om det ska dosförpackas eller ej, alla läkemedel 

bearbetas i Pascal oavsett oﾏ det ska äﾐdras eller  iﾐte. Detta görs geﾐoﾏ att kliIka på ”Äﾐdra” för 
varje ordination, och då ange all information om läkemedlet på nytt, så som ordinationsorsak, 

ändringsorsak och om det ska vara dosdispenserat eller ej. Det utskrivna apoteksunderlaget jämförs 

hela tiden med dosreceptet på skärmen.  
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7. Dosapoteket 

6.1. Godkännande av order hos dosapoteket. 

6.2. Ordinationerna överförs till dosdispenseringsmaskinen. 

6.3. Maskinell packning av läkemedel i dospåsar som märks med namn, personnummer, tid, datum, 

innehåll. 

6.4. Maskinell kontroll av innehållet (via fotografi), om det är fel kontrolleras det manuellt och 

korrigeras manuellt. 

6.5. Läkemedel som inte kan dosförpackas adderas till leveransen. 

6.6. Speditör hämtar dosrullarna och originalförpackning av de läkemedel som inte kan dosförpackas. 

(ApoteketFarmaci, 2010) 

8. Leverans av dosrullar 

Beroende på vad som fyllts i gällande leveransadress för dosrullar levereras dessa antingen till 

hemtjänst eller till valt dosapotek. Om dosrullarna levereras till hemtjänst, tar de hand om vidare 

leverans till patientens hem. Om patienten inte har hemtjänst eller av annan anledning valt leverans 

till apotek, måste dosrullarna hämtas ut på apoteket av patienten. Oavsett var dosrullarna levereras, 

följer alltid ett ApoDosunderlag från dosapoteket med. 

9. Patienten tar sina mediciner 

Om hemtjänsten har hälso- och sjukvårdsansvaret gällande patientens läkemedel så måste de 

kontrollera att innehållet i påsarna stämmer mot det medföljande ApoDosunderlaget. Detta görs 

genom att kontrollera och jämföra medicinen i dospåsarna med dosreceptet som finns i pärmen 

hemma hos patienten så att namn, personnummer, läkemedel, datum och klockslag stämmer 

överens. Receptet i pärmen har ett versionsnummer. Om det avviker ringer hemtjänst till 

distriktssköterskan som då vidare får lösa problemet. De ser sedan till att patienten tar sina 

mediciner.  
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6 Identifierade problemområden 
Genom att studera det ideala och det faktiska flödet som presenterades i förra kapitlet sida vid sida, 

se figur 3 och 4, blir det tydligt att de inte är identiska. I figuren finns en markering med röd färg där 

aktiviteterna som ingår i flödet skiljer sig åt. Det innebär inte att det endast är där det finns en 

avvikelse mellan flödena. En aktivitet kan vara densamma i båda flödena, men hur dessa utförs och 

vilka moment som ingår kan skilja sig åt. Detta kan utläsas av den detaljerade beskrivningen av varje 

aktivitet. 

I detta kapitel beskrivs skillnaderna mellan det ideala flödet och det faktiska flödet, och detta är en 

del av vad som legat till grund för de identifierade problemområdena. Den andra delen som utgjort 

grunden för de identifierade problemen är den information som erhållits vid intervjuer med de olika 

yrkesgrupperna som är involverade i det faktiska flödet. För varje problem ges en detaljerad 

beskrivning kring varför det är ett problem och vilka konsekvenser det får, följt av en kort 

redogörelse för i vilken aktivitet problemet uppstår och i vilken aktivitet konsekvenserna 

uppkommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6.1 För många moment att föra in i Pascal 
En del av flödet med att ansluta en patient till ApoDos är att föra in patientens uppgifter i IT-

verktyget Pascal och detta görs följaktligen i både det ideala och det faktiska flödet. En avvikelse som 

tydligt syns i jämförelsen mellan flödeskartläggningsbilderna är att där det i det ideala flödet endast 

finns en aktivitet avsedd för Pascal, finns det i det faktiska flödet två aktiviteter (kallade Pascal 1 och 

1. Beslut 

2. Person-uppgifter 
ApoDos 

3. Pascal 1 

4. Pascal 2 

5. Verifiera E-recept 

6. Dosapoteket 

7. Leverans av 
dosrullar 

8. Patient tar 
läkemedel 

1. Beslut 

2. Pascal 

3. Verifiera E-recept 

4. Dosapoteket 

5. Leverans av dosrullar 

6. Patient tar 
läkemedel 

Figur 3. Bild över det ideala ApoDosflödet Figur 4.  Bild över det faktiska ApoDosflödet för Cityhälsan 

Centrum 
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Pascal 2, i figur 4). Innan aktivitet Pascal 1 kan utföras i det faktiska flödet måste ytterligare en 

aktivitet genomföras, Personuppgifter ApoDos. Det är en aktivitet som i det ideala flödet är ett 

moment i aktiviteten Pascal. Detta innebär att där det i det ideala flödet finns en aktivitet för att föra 

in en ny patient i Pascal, när det i det faktiska flödet krävs tre aktiviteter. Som kan läsas i 

beskrivningen av varje aktivitet i kapitel 6 är det endast en läkare som är involverad i inmatningen i 

Pascal i det ideala flödet, men både distriktssköterska, sjuksköterska och läkare som är involverade i 

det faktiska flödet. 

I det faktiska flödet uppstår mellan varje aktivitet en väntan eftersom det krävs ett skifte av 

yrkestillhörighet. Detta leder till en tidsfördröjning genom hela flödet, dels eftersom de olika 

yrkesgrupper inte arbetar på samma ställe geografiskt och det då krävs ett byte av information 

mellan varje aktivitet. Dels uppstår en uppstartstid för varje ny person som arbetar i IT-verktyget, då 

de måste sätta sig in i patientens information och i arbetet med Pascal. Samtidigt som det alltså leder 

till en fördröjning för patientens anslutning i det faktiska flödet, tas även tid upp från många olika 

yrkesgrupper som annars hade kunnat läggas på mer värdeskapande aktiviteter.  

Det här är ett problem som skiljer sig från de övriga som har identifierats. Eftersom det är själva 

arbetsgången och momenten i aktiviteterna som är problemet, uppstår inte problemet i en särskild 

aktivitet. Det är skillnaden mellan att det i det ideala flödet finns en aktivitet, Pascal, medan det i det 

faktiska finns tre, Personuppgifter ApoDos, Pascal 1 och Pascal 2 som är problemet. Konsekvenserna 

uppkommer heller inte i en enskild aktivitet utan blir en störning genom hela flödet i form av en 

tidsfördröjning. Växlingen av information mellan de olika aktiviteterna drabbar samtliga yrkesgrupper 

men främst hemsjukvården, efter som de i många fall måste fortsätta att dela i dosett fram tills att 

dosrullarna har levererats.  

Detta problem leder till ett antal slöserier enligt Leanteorin, väntan, överarbete, transport och 

rörelse. Väntan skapas mellan varje moment då information förs in i Pascal av olika yrkesgrupper och 

då detta oftast inte görs samtidigt blir det en tidsfördröjning då varje yrkesgrupp måste vänta på att 

föregående utfört sin uppgift. Den blankett som till en början fylls i av en distriktssköterska kopieras 

sedan rakt av en sjuksköterska på vårdcentralen och skrivs in igen. Detta innebär att samma moment 

utförs två gånger, vilket klassificeras som överarbete. Onödig transport sker också mellan varje 

moment då de olika blanketterna måste skickas mellan de olika yrkesgrupperna för att näst på tur 

ska kunna påbörja sitt arbetsmoment. Eftersom hemsjukvården är geografiskt separerad från 

vårdcentralen krävs en fysisk förflyttning av dokument mellan enheterna. Rörelse skapas av samma 

anledning som transport när blanketterna flyttas mellan de olika yrkesgrupperna av personalen 

själva. Detta skapar en onödig rörelse för medarbetarna som också leder till en fördröjning genom 

hela flödet. 

6.2 Tekniska brister med Pascal 
Under intervjuer med de yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med Pascal har det framkommit att 

de upplever tekniska brister i IT-verktyget. Att verktyget hänger sig, att det tar onormalt lång tid och 

ofrivillig, oväntad utloggning är störningar som nämnts vid flera tillfällen. Detta problem har även 

upptäckts under de observationer som gjorts då de läkarna arbetat i IT-verktyget. Ett problem av 

detta slag skapar stor irritation hos de som arbetar med anslutning av patienter till ApoDos, och det 

leder också till stora tidsförluster för de olika yrkesgrupperna då det blir mycket väntetid under 

arbetet i Pascal. 
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Problem med Pascal kan uppstå i alla aktiviteter som innefattar arbete i IT-verktyget, det vill säga 

Pascal 1, Pascal 2 och Verifiera e-recept. Då den del som är mest tidskrävande här är Verifiera e-

recept, vilken görs av läkare är det just läkarna som oftast råkar ut för den irritation och väntan som 

genereras.  Problemet får omedelbara konsekvenser för operatören och påverkas därför inte någon 

annan aktivitet.  

De tekniska bristerna i Pascal leder till största del till slöseriet väntan för de involverade 

yrkesgrupperna som arbetar i IT-verktyget. När arbetet i Pascal drar ut på tiden på grund av tekniska 

störningar blir arbetet ineffektivt för operatören.  

6.3 Hemsjukvården vet inte när första dosdag infaller 
Det är beroende på när läkaren verifierar e-recepten i Pascal för vilken dag som kommer att bli första 

dosdag för patienten, då det behövs en viss tid från det att e-recepten verifieras till dess att första 

dosdag kan infalla. När läkaren gjort verifieringen meddelas de vilken som kommer att bli första 

dosdag och denna information behöver då på något sätt vidarebefordras till hemsjukvården, så de 

vet till och med vilken dag de ska dela mediciner i dosett. I dagens situation meddelas inte alltid 

hemsjukvården när detta gjorts av läkare, vilket gör att de inte vet när första dosdag är, och då inte 

vet om de ska fortsätta dela i dosett eller inte. Risken med detta kan vara att hemsjukvården antar 

att e-recepten verifieras av läkare direkt och då antar att de inte längre behöver dela i dosett. Detta 

kan då innebära att patienten varken får mediciner i dosett eller i ApoDos. Vidare leder detta till 

mycket extraarbete för hemsjukvården som på något sätt måste skaffa fram medicinerna med 

mycket kort varsel när detta upptäcks. I värsta fall kan det även betyda att patienten inte hinner få 

sina läkemedel en dag. 

Om informationen inte förmedlas via till exempel e-post eller fax från läkaren till hemsjukvården kan 

sjuksköterskan på hemsjukvården själv känna sig tvungen att söka upp informationen. Det görs 

genom att leta upp patienten i Pascal, se om e-receptet har blivit verifierat och sedan minnas detta 

för att kunna dela i dosett fram till dagen innan första dosdag3. Förutsättningen för att kunna göra 

detta är att sköterskan kommer ihåg vilka patienter som håller på att anslutas till ApoDos. Dessutom 

flyttas första dosdag fram så länge en läkare inte verifierat e-recepten, vilket innebär att 

sjuksköterskan delar i dosett fram till den dag de tror är första dosdag, men blir sedan tvungen att gå 

tillbaka till patienten och dela igen om dagen har flyttats fram4. Detta innebär förutom den extra tid 

det tar att kolla upp första dosdag i Pascal, även extra besök hos patienten. 

Det här problemet uppstår under aktiviteten verifiera e-recept men får konsekvenser först när 

dosrullarna levereras, då det är vid den tidpunkten i flödet det upptäcks att startdatum för första 

dosdag har blivit uppskjutet. Då det är hemsjukvården som blir tvungna att lösa problemet med att 

inga mediciner blir levererade till patienten, är det således de som blir den mest drabbade 

yrkesgruppen för detta problem. Om problemet går så långt att hemsjukvården inte hinner skaffa 

fram mediciner till patienten, blir även patienten drabbad av detta problem då denne inte får sina 

mediciner. Det är således ett mycket allvarligt problem och skapar både extra arbete samtidigt som 

det är mycket patientosäkert.  

                                                             
3 Sjuksköterska vid Cityhälsan Hemsjukvård, Intervju den 19 april 2013 
4 Sjuksköterska vid Cityhälsan Hemsjukvård, Intervju den 16 maj 2013 
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Den bristfälliga kommunikationen mellan hemsjukvården och vårdcentralen tros vara orsaken till 

detta problem. Enligt hemsjukvården finns bestämmelser kring att läkaren ska rapportera när en 

ApoDosanslutning gått igenom och när första dosdag blir. Enligt vårdcentralen finns ingen rutin för 

detta. Det extra arbete som tillkommer för hemsjukvården att undersöka huruvida läkaren 

genomfört verifieringen och således fått ett klart datum för första dosdag tillför inget värde för 

patienten och klassas därför som slöseri. Slöseritypen överarbete förekommer, då samma 

arbetsmoment görs onödigt många gånger, när sjuksköterskan söker upp patientens status i Pascal. 

Typen fel förekommer också då sjuksköterskan, endast på grund av dålig kommunikation, måste gå 

hem till patienten och dela i dosett ännu en gång.  

6.4 Orsak till utsättning och ändring måste anges i Pascal 
När ett recept i Pascal ändras eller när ett läkemedel sätts ut måste orsaken till detta anges i ett fält i 

Pascal av läkaren som utför arbetet. Förståelse för varför detta måste fyllas i saknas hos läkarna, 

vilket leder till att detta oftast inte görs. Istället skrivs ett slumpmässigt tecken eller ord i fältet för att 

komma vidare i det aktuella Pascalarbetet. Det finns i dagsläget heller inget syfte med att fylla i dessa 

fält. Skälet till att det är obligatoriskt är att det i framtiden ska gå att använda informationen i 

uppföljningssyfte när NOD införs5. Detta moment upplevs som irriterande för dem som utföra denna 

uppgift, främst eftersom läkarna inte vet varför det måste göras. Det upplevs också som särskilt 

irriterande när orsaken till ändringen är att medicinen ska dosförpackas och ingen egentlig ändring i 

dosen görs.  

Problemet uppstår i aktiviteten verifiera e-recept då läkaren ska specificera huruvida respektive 

läkemedel ska vara dosdispenserat eller inte. Det innebär att problemet uppstår vid hantering av 

varje läkemedel för en patient, vilket gör att problemet kan kännas stort och vara irriterande för 

läkaren. Dock anses den extra tidsåtgången vara marginell och irritationen kring arbetsmomentet 

anses därför vara ett större problem än tidsfördröjningen.  

Eftersom uppgifterna om utsättnings- och ändringsorsak i dagsläget inte används till något tillför 

ifyllandet av dessa inget värde till flödet och kan således betraktas som slöseri. Denna typ av slöseri 

kan falla under kategorin överproduktion eftersom en onödig uppgift utförs, vilket i sin tur leder till 

överarbete eftersom hela arbetsmomentet måste utföras på ett onödigt detaljerat vis.  

6.5 Bristande kunskaper i Pascal 
Då en stor del av arbetet med att hantera ApoDos, både gällande anslutningar och arbete med 

ordinationer och ändringar om läkemedel, sker i Pascal är detta en stor del av den totala tiden för 

arbete med ApoDos. Vid anslutning till ApoDos görs den största och mest tidskrävande delen av 

läkare, nämligen att hantera alla läkemedel för att ta ställning till huruvida de ska vara 

dosdispenserade eller inte. Detta innebär relativt mycket och omfattande arbete vid varje 

nyanslutning och kräver således kunskap om hur IT-verktyget fungerar.  

Vid intervjuer med läkare har det framkommit att de själva anser sig okunniga om IT-verktyget och 

dess funktioner samt att de ofta behöver fråga om hjälp från många olika källor för att kunna 

genomföra sitt arbete på en dag. Då ingen organiserad utbildning har ordnats där alla läkare kunnat 

närvara i samband med införandet av Pascal har det varit svårt för läkarna att ta till sig mycket av de 

funktioner och användarlösningar som finns i IT-verktyget. I Östergötland var det planerade sättet för 

                                                             
5 Projektledare vid LiÖ, e-post den 16 maj 2013  
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all Pascalinvolverad personal att lära sig IT-verktyget att genomgå en självutbildning. Detta innebär 

att de tilldelades internetlänkar som skulle kunna vara till hjälp vid arbete med Pascal, en av vilka är 

handboken från Pascals utvecklare. Detta verkar dock inte ha hjälpt majoriteten av den personal som 

i dagsläget arbetar i Pascal. 

Problemet finns i alla aktiviteter som innehåller moment i Pascal. Redan innan Pascal 1 utförs gör sig 

problemet påmint, då det inte är vem som helst av sjuksköterskorna som har kunskap nog att göra 

de inledande inmatningarna i Pascal. När arbetet väl kommit igång sker det godtyckligt eftersom 

ingen känner sig förtrogen med verktyget. Konsekvensen blir ett onödigt lång arbetsmoment, som 

ibland innefattar rena gissningar.  

Problemet med att läkarna kan för lite om det IT-verktyg som används kan leda till många slöserier. 

Det kan leda till överarbete, då det är möjligt att läkarna gör mer i programmet än vad som krävs 

utan att veta om det. Det kan också leda till väntan och rörelse då personalen kan tvingas gå och leta 

efter hjälp, samt kan leda till fel. Alla dessa slöserier behöver inte uppstå för alla, men risken finns att 

de gör det. En tydlig slutsats av detta är att det inte finns något enhetligt sätt för personalen att 

utföra arbetsuppgifterna i Pascal, och enligt Lean är detta något som ska strävas efter på en 

arbetsplats.   

6.6 Dospåsar levereras till fel adress 
Det sjätte och senast identifierade problemet berör leveransen av dosrullar. För de patienter som 

landstinget har hälso- och sjukvårdsansvaret ska dosrullarna levereras till hemtjänsten, men 

leveransen sker ibland felaktigt till Cityhälsan Centrums vårdcentral. Orsaken är en felaktig inmatning 

i aktiviteten Pascal 1, men det upptäcks först i aktiviteten Leverans av dosrullar. När problemet 

uppstår måste hemsjukvården, som annars inte är inblandad i leveransen, hämta dosrullarna på 

vårdcentralen och leverera dessa hem till patienten. Hemsjukvården får på så vis oväntat en 

avgörande roll i en aktivitet de annars inte ska ingå i.  

En trolig orsak till att problemet uppstår skulle kunna vara det överarbete som sker då blanketten 

Personuppgifter ApoDos fylls i flera gånger av olika yrkesgrupper. En av riskerna med överarbete är 

att det lättare kan uppstå fel i flödet, och det skulle kunna vara vad som händer här. Fel är också ett 

av slöserierna i Lean, och något att sträva efter att eliminera. Om distriktssköterskan skrivit 

leveransadressen slarvigt och sjuksköterskan sedan läst av den fel, eller om sjuksköterskan gör ett 

misstag vid inmatningen trots att distriktssköterskan fyllt i blanketten rätt, kan resultatet bli att 

leveransadressen blir felaktigt ifylld.  

En annan tänkbar orsak har upptäckts vid observationerna. Det elektroniska formulär som fylls i av 

sjuksköterskan kräver adressuppgifter till patienten, vårdenheten och kontaktpersonen. Det ges 

dessutom möjlighet att skriva en valfri kommentar till dosapoteket. Det är sannolikt att de olika 

adressfälten skapar osäkerhet och förvirring som leder till en slarvig eller felaktig inmatning. 
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7 Åtgärdsförslag 
I detta kapitel presenteras åtgärdsförslag för de problemområden som identifierades i kapitel 6. För 

varje åtgärdsområde följer en diskussion kring problemet.  

7.1 För många moment att föra in i Pascal 
Lösningen på detta identifierade problem, som skulle eliminera många av de icke värdeskapande 

aktiviteter som uppkommer är att utföra aktiviteterna som det är tänkt i idealflödet, nämligen att 

låta läkaren sköta all inmatning i Pascal utan inblandning från andra yrkesgrupper. Detta skulle 

förkorta den totala tiden genom hela anslutningsflödet och det skulle också ta bort mycket onödigt 

dubbelarbete då samma arbetsuppgift görs av flera yrkesgrupper. Detta skulle kunna minska eller 

helt eliminera samtliga identifierade slöserier: väntan, överarbete, transport och rörelse.  

Enligt Pascals handbok ska hela inmatningen i Pascal ske av en och samma person, förskrivaren. Att 

bortse från det är ett medvetet val från Cityhälsan Centrum som bedömer att läkarnas tid i största 

möjliga mån ska användas till besök av patienter, på bekostnad av administration som kan utföras av 

någon annan. I och med att de extra aktiviteterna skapats och modifierats avsiktligt finns risken att 

Cityhälsan Centrum inte är mottagliga för ett åtgärdsförslag som innebär att gå tillbaka till det 

ursprungliga. Om det finns ytterligare anledningar till att de på vårdcentralen valt att göra såhär är 

okänt. 

Aktiviteten Personuppgifter ApoDos är en separat aktivitet i det faktiska flödet på grund av att det är 

hemsjukvården som insinuerar att en ny patient ska anslutas till dostjänsten. Därför faller det sig 

naturligt att distriktssköterskan fyller i blanketten Personuppgifter ApoDos eftersom de sitter på rätt 

uppgifter.  

Att distriktssköterskor och sjuksköterskor utför dessa moment, som egentligen är tänkta att göras av 

förskrivaren, sparar förvisso tid för läkaren. Men för två andra i personalen tillkommer ett varsitt 

arbetsmoment. Vidare bör det överläggas om tidsvinsten för läkaren står i proportion till 

tidsförlusten för sjuksköterskan, distriktssköterska och patienten. 

7.2 Tekniska brister med Pascal 
Det finns ingen omedelbar lösning på problemet för Cityhälsan Centrum, vid tillfället när störningen 

uppstår finns inget annat val än väntan. Men för att på längre sikt minska risken och förekomsten av 

att samma problem uppstår bör möjligheten att skriva avvikelserapporter till Pascals utvecklare 

utnyttjas. För avvikelserapporteringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt föreslås ett 

standardiserat formulär där det är enkelt att fylla i vad som har hänt, alltså vilken typ av problem 

som har uppstått, i vilket moment och vad konsekvensen blev. Förutsättningen är att avvikelserna 

blir en del av en rutin för att problemet ska tas på allvar. Även om störningen inte får en konsekvens 

mer än ett par sekunders fördröjning kan det vara ett fel som nästa gång får större konsekvenser och 

därför bör åtgärdas.  

Pascal är ett relativt nytt IT-verktyg, vilket kan vara en förklaring till de brister och buggar som 

fortfarande finns. Ett par uppdateringar och förbättringar av programvaran har redan skett och 

avvikelserapporterna ger en aning om att det behövs fler, och förhoppningen är att det kan sätta 

prägel på kommande versioner.  
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Förutsättningen för att avvikelserna ska få effekt är att det sker konsekvent. Även om det innebär 

extra arbete just när rapporten skrivs, kan tidsvinster som kompenserar detta erhållas inom en 

överkomlig framtid. 

7.3 Hemsjukvården meddelas inte första dosdag 
Överarbete och fel skulle kunna minska genom bättre kommunikation mellan de inblandade 

yrkesgrupperna. Genom att införa en rutin för läkaren att meddela hemsjukvården via ett fax eller e-

post då en verifiering är klar elimineras dessa slöserier. Genom exempelvis ett standardiserat 

formulär där läkaren fyller i patientens namn och personnummer samt när första dosdag kommer att 

bli, blir utrymmet för tolkning litet och minskar missförstånd. Om alla inblandade yrkesgrupper 

sköter siﾐ del oIh iﾐte läﾏﾐar ifråﾐ sig tvet┞diga uppgifter följs priﾐIipeﾐ oﾏ ”rätt fråﾐ ﾏig” oIh feleﾐ 
minskar.  

Det här problemet uppstår på grund av dålig förståelse för andras arbete, då de olika yrkesgrupperna 

inte har samma syn på vilka bestämmelser som finns angående en bekräftelse efter verifieringen av 

e-recept. En inledande åtgärd skulle således kunna vara att skapa en rutin för veckovisa möten 

mellan vårdcentralen och hemsjukvården där diskussioner kan föras över hur bland annat 

kommunikationen dem emellan ska ske. Genom att då bestämma vilken kommunikation som ska 

föras mellan dem skulle de icke värdeskapande aktiviteterna då hemsjukvården gå in och kollar på 

patientens status flera gånger kunna elimineras. 

Förutsättningen för att åtgärdsförslaget ska fungera är att alla parter har samma bild av vad som ska 

göras och varför. Förståelsen för annan parts tillgång till information i Pascal är liten och genom att 

skapa en enhetlig syn på den enskilda aktiviteten kan också förståelsen för vad någon annan behöver 

för information bli uppenbar.  

Det finns i dagslägen ingen fungerande rutin för informationsutbytet kring denna aktivitet mellan 

vårdcentral och hemsjukvård. Det geografiska avståndet gör det också omöjligt att knacka på dörren 

och fråga om små saker, så all direkt kommunikation måste ske via telefon, e-post eller fax. Att som i 

dagsläget hoppas på att sjuksköterskan vid hemsjukvården kommer ihåg att kolla upp första dosdag 

kan inte anses som särskilt patientsäkert. 

7.4 Orsak till utsättning och ändring måste anges i Pascal 
IT-verktyget kräver i nuläget att dessa uppgifter anges och det är därför inget alternativ att helt 

bortse från momentet. För att förenkla arbetet kan dock förkortningar användas för de vanligaste 

orsakerﾐa. E┝eﾏpelvis ”D” eller ”dos” oﾏ orsakeﾐ är att läkeﾏedelslistaﾐ görs oﾏ till dosreIept. För 
att alla ska använda samma förkortningar kan standardisering skapas i form av att en lathund sätts 

upp bredvid varje läkares datorskärm. Överproduktion och överarbete kan tack vare detta minska i 

viss mån, men inte helt elimineras.  

I framtiden när uppgifterna om orsak till ändring har ett syfte, kan en åtgärd vara att delge 

personalen mer detaljerad information om till vad det ska användas och varför. Detta skulle skapa en 

större förståelse för det egna arbetet och minska irritationen över momentet då det bör kännas mer 

betydelsefullt. Läkarna skulle kunna fortsätta använda förkortningar även i detta läge, och 

förkortningarna skulle då kunna utformas för att bättre passa det syfte som momentet faktiskt har. 
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Efter observationerna bedöms inte arbetsmomentet vara speciellt tidskrävande, men av den läkare 

som utför momentet upplevs det som mycket störande. Detta är till största del på grund av att det 

inte finns någon förståelse för varför detta måste göras. Eftersom det i dagsläget inte finns någon 

mening med ifyllandet av detta kan det kännas ännu mer oviktigt och irriterande. När det väl finns en 

anledning till detta moment kan det antas att denna kommer att förmedlas ut till alla Pascalaktuella 

vårdenheter och irritationen borde då minskas av sig själv. Åtgärdsförslaget att skapa en rutin med 

förkortningar för vad läkaren ska skriva i dessa fält skulle kunna fungera som en tillfällig lösning till 

dess att en verklig anledning finns dokumenterad. Genom att införa den rutinen skulle läkarna inte 

behöva bli irriterade varje gång, då de skulle slippa komma på vad de ska skriva. 

Eﾐligt  haﾐdHokeﾐ  för  PasIal  ska  läkareﾐ  vid  äﾐdriﾐg  i  ordiﾐatioﾐeﾐ  iﾐte  välja  ”äﾐdra”  utaﾐ  istället 
”sätt  iﾐ”  oIh  ”sätt  ut”,  ﾏeﾐ  då  kaﾐ  äﾐdriﾐgsfuﾐktioﾐeﾐ  ifrågasättas.  Dessutoﾏ  ﾏåste 
utsättningsorsak då anges istället för ändringsorsak, vilket inte är en lösning på problemet.  

7.5 Bristande kunskaper i Pascal 
Det planerade sättet för Östergötland att utföra övergången till Pascal, och då hantera den 

kunskapsbrist som skulle kunna uppstå, är att låta personal som är aktuella för arbete i Pascal 

genomgå en självutbildning. Eftersom denna metod hittills inte varit tillräcklig för att ge de kunskaper 

som behövs för att kunna arbeta med IT-verktyget behövs ytterligare åtgärder. Det är oklart hur 

mycket information som erbjudits till personalstyrkan om att dessa internetbaserade hjälpmedel 

finns, vilket innebär att ett första åtgärdsförslag är att avsätta tid från Cityhälsan Centrums sida för 

sin personal att läsa de givna internetresurserna och sätta sig in i Pascal och dess rutiner på sådant 

sätt. 

Ytterligare ett åtgärdsförslag är att införa ett standardiserat arbetssätt som alla läkare ska följa vid 

arbete i Pascal. Ett sätt att göra detta kan vara att avsätta tid för en läkare att sätta sig in i hur Pascal 

är tänkt att fungera, genom att exempelvis be om utbildning från utvecklarna eller på egen hand 

sätta sig in i de dokumenterade rutiner som finns tillgängliga från utvecklarnas sida. Sedan kan denne 

läkare skapa enkla och lättförståliga instruktioner över hur Cityhälsan Centrum ska utföra dessa 

arbetsmoment och klistra upp dessa på lappar bredvid varje läkares dator. På så sätt blir chansen 

större att alla arbetar på ett enhetligt sätt och att de gör det med enklast möjliga metod. 

Ett annat åtgärdsförslag är att Cityhälsan Centrum kontaktar utvecklarna och ber om att få någon 

som kommer och utbildar hela den Pascalaktuella personalstyrkan i vad Pascal är, hur det är tänkt att 

användas och ger några tydliga beskrivningar på hur man utför specifika arbetsmoment som utförs 

ofta. Att personalen delges kunskap om vad enskilda inmatningar syftar till och kan användas till kan 

öka förståelsen för det egna arbetet och få det att kännas mer meningsfullt.  

Om åtgärdsförslaget som presenterades i förra kapitlet genomförs kan det leda till en enklare och 

snabbare arbetsgång för läkare i IT-verktyget Pascal. En enhetlig arbetsmetod kan också leda till att 

det blir lättare för läkarna att kommunicera med varandra vid frågor och funderingar angående 

Pascal eftersom alla hanterar programmet på samma sätt. Eftersom det i dagsläget fungerar så att 

läkarna tar mycket hjälp av varandra vid användning av Pascal kommer detta säkerligen fortgå, och 

genom att alla läkare arbetar på samma sätt kommer det bli lättare att sätta sig in i varandras 

problem om de arbetar efter en standardiserad metod. 
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Att ingen eller bristfällig utbildning har anordnats från Pascals utvecklares sida är något alla 

tillfrågade läkare är överrens om. Detta innebär att det för tillfället inte är någon som kan de exakta 

rutinerna för hur programmet är tänkt att fungera och det leder då till alla de problem som tagits 

upp i problemkapitlet. Det kan tyckas märkligt att inte mer utbildning erbjudits i samband med 

införandet av ett så stort nationellt system. Både läkare och andra yrkesgrupper borde ha fått bättre 

information om varför det införts och hur det är tänkt att användas. För tillfället är uppfattningen att 

ingen riktigt vet vad som är tanken med programmet och ingen vet varför vissa saker sker, och detta 

bidrar till stor frustration och irritation bland användarna av programmet. Genom att mer tydlig 

information skulle ges om hela programmet skulle det kanske vara lättare för de som arbetar mycket 

med Pascal att ha överseende med vissa rent tekniska problem som programmet har, och istället 

kunna se de fördelar som det nya verktyget medför. 

Genom att införa någon av nämnda åtgärderna är det möjligt att uppnå en generell förbättring och 

på så vis minska eller eliminera slöserierna: överarbete, väntan, rörelse och fel.  

7.6 Dospåsar levereras till fel adress 
En lösning på problemet skull kunna vara att låta hemsjukvården fylla i dessa uppgifter i ApoDos, som 

de gjorde innan Pascal infördes. Vid ett fel sker då konsekvensen inom den egna arbetsgruppen vilket 

skulle kunna ge större möjligheter till direkt feedback och en förändring i arbetsmomentet.   

Förbättrad kommunikation mellan hemsjukvård och vårdcentral skulle också här kunna bidra till en 

minskad förekomst av överarbete och fel. Genom att alltid låta vårdcentralen veta när det har blivit 

fel kan detta finnas i åtanke nästa gång arbetsmomentet ska utföras. Att göra rätt från början, och 

aldrig lämna ifrån sig något som blivit fel ligger till grund för åtgärdsförslagen för det här problemet.  

Detta problem, som alla tidigare diskuterade, är även det kopplat till Pascal. Om momentet att föra 

in personuppgifter i Pascal endast skulle utföras av en individ och yrkesgrupp skulle problematiken 

förmodligen minska, då det skulle minska risken för fel orsakade av andra. Dock är detta problem, 

precis som det första med att det finns för många moment i Pascal, svårt att åtgärda då 

vårdcentralen har valt att dela upp momentet mellan yrkesgrupper för att underlätta för alla. Om 

vårdcentralen dock vill bedriva sin verksamhet med ett strikt Leantänk bör inte det överarbete som 

förekommer till följd av att blanketten fylls i mer än en gång förekomma.  

Det vore önskvärt med en spärr så att inga dosrullar kan komma till vårdcentralen, alternativt att 

hemtjänsten, dit dosrullarna oftast ska levereras är ett förifyllt alternativ. Det skulle sannolikt minska 

förekomsten av problemet avsevärt men ligger utanför Cityhälsan Centrum förmåga att råda över.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel ges en sammanfattande diskussion och lämpligheten av den valda referensramen och 

metoden diskuteras också särskilt. 

8.1 Diskussion kring vald referensram 
Den teoretiska referensram som valts till detta examensarbete är Lean. Denna teori har använts vid 

framtagning av åtgärdsförslagen för de problemområden som identifierats. Att Lean valdes som 

teoretisk referensram för detta examensarbete motiverades med att Cityhälsan Centrum redan 

använde sig av detta samt att det är en väl beprövad och använd metod inom hälso- och sjukvården 

och som dessutom lätt går att kombinera med andra metoder.  

Under arbetets gång, speciellt vid arbete med framtagning av åtgärdsförslagen, har Lean använts 

som stöd och teorier och metoder från Lean har legat till grund för de åtgärder som tagits fram. För 

alla problem har Leandefinierade slöserier som förekommer till följd av problemet identifierats och 

sedan har teorier och tankar från Lean kunnat användas för att eliminera dessa slöserier.  Att 

slöserier har kunnat hittas för varje problem och lösningar på detta kunnat finnas i Leanmetoder har 

gjort att Lean som teoretisk referensram har känts väldigt användbar och väl fungerande. De 

inledande tankarna om att de förekom mycket slöserier för det verkliga ApoDosflödet hos Cityhälsan 

Centrum stämde bra, och eftersom en av grundtankarna med Lean är att eliminera slöserier 

fungerade detta som teoretisk referensram mycket väl.  

I litteraturstudien som gjorts i examensarbetet, se kaptitel 4, handlar en del om Lean, och en del 

handlar specifikt om Lean i sjukvården. Tack vare detta har det varit lätt att känna igen en del av de 

problem som upptäckts i flödet från kartläggningen och det har således också varit lätt att hitta 

lösningar på dessa problem från befintlig litteratur. Eftersom Lean är en så pass välanvänd metod 

inom sjukvården fanns både mycket och detaljerad litteratur om just Lean i sjukvården. Detta har 

gjort att litteratursökningen för den delen av den teoretiska referensramen har gått snabbt och den 

information som krävts har varit lätt att hitta. Det kanske inte hade varit fallet om en annan teoretisk 

metod än Lean hade valts, då det är mycket möjligt att det inte finns lika mycket dokumenterad 

litteratur om andra teoriers användning i sjukvården. Detta har sparat mycket värdefull tid vid 

byggande av den teoretiska referensramen för det här examensarbetet.   

8.2 Metodkritik 
När intervjuerna inleddes hade vi ett öppet sinne för vad som skulle komma. Vi visste i det skedet 

inte hur vi skulle avgränsa oss eller var vi skulle börja leta efter problem. De inledande intervjuerna 

syftade därför till att ta reda på hur verksamheten fungerade och vilken roll respektive yrkesgrupp 

hade i hanteringen av läkemedel. När vi bad en representant från varje yrkesgrupp att berätta vad de 

hade för arbetsuppgifter som knöt an till läkemedelshanteringen och vad de upplevde som 

problematiskt i just det flödet upplevde vi ganska snart en gemensam frustration över Pascal. Att 

Pascal återkom färgade sedan våra senare intervjuer. Den trivsamma atmosfären som vi upplevt vid 

intervjuerna i kombination med vår okunskap kan ha gjort oss lätta att påverka. Trots att vi försökt 

lyssna objektivt finns en risk att vi sympatiserat med intervjupersonerna när de har berättat om vad 

de upplever som problem.  

Eftersom det inte funnits några skriftliga källor är det ideala flödet en sammansättning från muntliga 

källor och handböcker som täcker alla aktiviteter i flödet. Om det ideala flödet fungerar i verkligheten 
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har inte undersökts. Det är också tänkbart att flödeskartläggningen hade sett annorlunda ut om vi 

valt en annan uppdelning av aktiviteterna. Vi tror dock att det endast hade påverkat den visuella 

bilden och inte resultatet.  

Vid observationerna har vi anat vad vi letar efter och vad vi vill se. Därför kan det tänkas att vi gått 

miste om information som vi uppmärksammat om vi inte sökt efter en speciell sak. Observationerna 

har inte kunnat utföras på beställning, och har därför skett vid ett begränsat antal tillfällen. Det går 

därför inte att säga om det vi har fått se är det normala eller ett sällsynt, slumpmässig händelse.  

Resultatet av en intervju kan bero på hur frågorna är formulerade. Även kroppsspråk och reaktioner 

på svar kan ha inverkan på det svar som ges vid nästa fråga (Kvale & Brinkmann, 2009). Liksom vårt 

sätt att ställa frågor vid intervjuer kan vårt deltagande vid observationerna kan därför ha förändrat 

och påverkat händelseförloppet på olika sätt. Om det är så, och i så fall på vilket sätt är omöjligt att 

säga. Men det är troligt intervjupersonen vinklat och framhävt sina personliga åsikter på ett 

medvetet eller omedvetet sätt.  

8.3 Sammanfattande diskussion 
En del av slutsatsen för detta examensarbete är att alla identifierade problem är kopplade till IT-

verktyget Pascal. Detta var något som anades mycket tidigt i arbetet, och misstankarna har endast 

bekräftats under tiden arbetet har fortlöpt. Att Pascal är ett sådant stort problem har både upptäckts 

under observationerna som genomförts, samt under intervjuer med olika yrkesgrupper. Den 

gemensamma uppfattningen från alla tillfrågade är att läget blivit sämre sedan Pascal infördes. Det 

stora problemet är dock inte att det blivit mindre patientsäkert, utan snarare att hela flödet tar 

betydligt längre tid och är omständligare.  

Problemen som uppkommer till följd av Pascal är av varierande karaktär och har olika orsaker. Det 

handlar såväl om okunskap hos användaren som tekniska brister i programmet. Eftersom detta 

examensarbete riktar sig mot vårdcentralen Cityhälsan Centrum, och inte mot Pascals utvecklare, har 

det varit svårt med identifierade problem där den uppenbara åtgärden verkar vara att föreslå 

ingripanden som innebär att förändra funktioner i själva IT-verktyget. När sådana problem 

uppkommit har därför åtgärder sökts för att lindra den rådande situationen med befintligt IT-system, 

snarare än att hitta på åtgärder som handlar om att ändra i Pascal. 

Det har dock även framkommit att en stor del av de problem som upplevs med Pascal är rena 

kunskapsproblem från medarbetarnas sida. De har inte fått någon information om vad olika delar i 

programmet har för funktion och de utför många handlingar i IT-verktyget som de själva inte förstår. 

Detta är en del av vad som känns som att de lett till en stor uppgivenhet hos personalen gällande 

arbete i IT-verktyget och en samtidigt en stor motvilja till att arbeta med det. En risk med det 

allmänna ogillande av programmet skulle i framtiden kunna vara att personalen undviker att på olika 

sätt använda det. Exempelvis genom att kontakta dosapoteket på andra sätt än genom Pascal, eller 

att helt undvika att ansluta patienter till ApoDos. Om detta skulle vara fallet skulle det kunna leda till 

konsekvenser i form av betydligt mer administrativt jobb för dosapoteket, och risken finns att 

personalen inte alltid ser till vad som är bäst för patienten om detta innebär att personalen måste 

utföra någonting i Pascal. Det är därför viktigt att se till att motviljan mot Pascal hos personalen 

minskar. 
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En annan reflektion som gjorts under examensarbetets gång är hur pass litet flödestänk samtliga 

yrkesgrupper har. Det finns ingen förståelse eller kunskap om vad andra parter i flödet har för 

funktion eller arbetsuppgifter och hur andras arbete påverkar ens eget. Samtliga yrkesgrupper är 

väldigt fokuserade på sina egna arbetsuppgifter, och har desto mindre insikt i andras. Att 

flödestänket faktiskt fortfarande idag är så litet har varit överraskande, och det har gett en indikering 

på hur viktigt det är att arbeta med logistik inom vården.  

Vad som inte tagits hänsyn till i detta arbete är att det i verkligheten finns flera flöden i arbetet med 

ApoDos. Det skulle även vara intressant att se om och hur de andra flödena påverkar det flöde som 

här valts att studera, alltså anslutning till ApoDos. Ytterligare flöden som skulle kunna studeras är 

flödet då en ändring görs i dosreceptet och flödet då insättning av ett nytt läkemedel ska tas i bruk. 

Det är troligt att många av de problem som identifierats för detta flöde även är aktuella för övriga 

flöden och det är också tänkbart att de på olika sätt påverkar varandra. Dock finns ingen anledning 

att tro att de åtgärdsförslag som presenterats i denna rapport inte skulle fungera på grund av att det 

finns andra flöden att ta hänsyn till. Snarare fungerar säkerligen åtgärdsförslagen bra även för dem. 
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9 Avslutning 
I detta kapitel kommer slutsatsen för examensarbetet att presenteras, vilken knyter an till det 

inledande syftet, och sedan görs rekommendationer till möjligt fortsatt arbete.  

9.1 Slutsats 
Syftet med examensarbetet har varit att kartlägga flödet då en patient ansluts till ApoDos för att hitta 

var i flödet problem uppstår. När problemen identifierats har åtgärder föreslagits med stöd från 

Leanteorin. Cityhälsan Centrum ska kunna använda givna åtgärdsförslag för att minska risken att de 

identifierade problemen uppstår.  

Intervjuer och observationer har tytt på att det i flödet vid anslutning till ApoDos funnits olika 

problem för olika yrkesgrupper, något som den färdiga kartläggningen har bekräftat. De identifierade 

problemen är av varierande karaktär med avseende på var i flödet problemet uppstår och för vilken 

yrkesgrupp som drabbas av slöserier. Ett återkommande ämne i problemidentifieringen är dock IT-

verktyget Pascal som vart och ett av problemen har en koppling till. Vissa av problemen uppstår i de 

arbetsmoment som utförs i Pascal, medan vissa har en mer indirekt koppling till IT-verktyget.  

Den kartläggning som blev resultatet av att intervjuer, observationer och litteraturstudier varvats 

visar en diskrepans mellan det faktiska flödet och det ideala flödet. Avvikelserna har studerats 

noggrannare och i kombination med ytterligare intervjuer har följande sex problem identifierats:  

 För många moment att föra in i Pascal 

 Tekniska brister med Pascal 

 Hemsjukvården vet inte när första dosdag infaller 

 Orsak till utsättning och insättning måste anges 

 Bristande kunskaper i Pascal 

 Dospåsar levereras till fel adress 

Vilken typ av slöseri som förekommer i respektive problem har bestämts och sedan har minst en 

åtgärd föreslagits. Åtgärderna har tagits fram via de metoder som ofta används i Leanarbete.  

Det som utgör en del i många av åtgärdsförslagen är att skapa rutiner och standarder för arbetet i 

den del av flödet som berörs av problemet. Det kan exempelvis handla om att skapa en rutin för att 

skriva en avvikelserapport varje gång ett problem uppstår i Pascal, eller att skapa en standardiserat 

arbetssätt för ett visst moment som ska följas av alla. Detta berör samtliga yrkesgrupper. 

Något som också krävs för samtliga yrkesgrupper är en ökad förståelse för det egna arbetet. Sedan 

det nya IT-verktyget införts har det blivit tydligt att personalen som arbetar i verktyget har bristande 

kunskaper och inte alltid förstår vad de gör och varför. Genom att de får en ökad förståelse för vad 

de gör skulle irritationen över Pascal minska och sysslorna skulle kanske utföras mer noggrant. 

Även att öka förståelsen för andras arbete är något som krävs för ett väl fungerande ApoDosflöde. 

Då det blivit uppenbart att vissa yrkesgrupper inte har någon insyn i andra yrkesgruppers 

arbetsuppgifter, samt en delad syn på vilka bestämmelser som finns mellan dem. För att få en ökad 

förståelse för varandras arbete måste en bättre kommunikation skapas, exempelvis genom veckovisa 

möten för hemsjukvården och vårdcentralen där både det gemensamma och det enskilda arbetet 

diskuteras. 



 
 

39 
 

Att eliminera icke värdeskapande aktiviteter är en viktig del av ett Leanarbete och är således en stor 

del av de åtgärdsförslag som tagits fram och berör alla yrkesgrupper. Vid de tillfällen i flödet då en 

yrkesgrupp, av olika anledningar, utför ett onödigt moment flera gånger skulle åtgärder behöva 

vidtas för att eliminera detta. Exempel på åtgärdsförslag med syfte att eliminera icke värdeskapande 

aktiviteter är att ta bort dubbelarbete och utföra en aktivitet med färre inblandade.  

Till sist handlar åtgärdsförslagen också om att göra rätt från början, vilket är viktigt enligt Lean och 

Jidoka då medarbetare ska sträva efter att aldrig lämna ifrån sig felaktiga produkter från sin del av 

flödet. Genom att alla yrkesgrupper som är inblandade i flödet alltid tar sig tiden att se till att deras 

eget arbete blir rätt, kan en del av problemen minskas.  

Förslagen på åtgärder är oberoende av varandra, vilket innebär att ett eller flera kan införas utan 

inbördes ordning. Samtliga åtgärder syftar till att korta tiden det tar att ansluta en patient till 

ApoDos, ju fler åtgärder som vidtas desto större blir tidsbesparingen. Vid utformningen av 

åtgärdsförslagen har ingen hänsyn tagits till om det för Cityhälsan Centrums del finns befogenhet att 

tillämpa dessa. Vissa av de åtgärder som presenteras bör, om viljan finns, kunna implementeras 

direkt i den dagliga verksamheten, andra åtgärder kan ligga utanför vårdcentralens inflytande att 

påverka.  

9.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Detta arbete kan ligga till grund för fortsatt arbete i syfte att utveckla eller fördjupa befintliga 

resultat. Detta examensarbete är avgränsat från att implementera de åtgärder som föreslås, då det 

krävs mer exakt information och data kring problemens effekter och vilken påverkan åtgärderna kan 

ha för att kunna bedöma tidsvinsterna av en implementering. En rekommendation till fortsatt arbete 

är därför att utföra tidsstudier över hur mycket respektive problem bidrar till en fördröjning av flödet 

med ApoDos. Studier över hur mycket tid som går åt till respektive moment i dagsläget skulle kunna 

utföras, för att sedan jämföras med hur mycket tid som hade gått åt om aktiviteterna hade utförts 

enligt det ideala flödet. För att ta reda på hur mycket tid aktiviteterna tar i det ideala flödet skulle ett 

fiktivt scenario kunna spelas upp och sedan mäta tiden på detta, alternativt skulle intervjuer med 

ansvariga för ApoDos och Pascal kunna hållas för att få reda på deras syn på hur lång tid respektive 

moment ska ta. Genom att göra en jämförelse mellan hur lång tid respektive aktivitet tar idag med 

hur mycket tid det är tänkt att ta i det ideala flödet är det möjligt att på en mer detaljerad nivå välja 

ut de aktiviteter som avviker mest och då kunna göra en mer kvalificerad bedömning över vilka 

moment som är kritiska i flödet och kunna åtgärda dessa.  

För att kunna göra en bedömning om det föreslagna åtgärderna är realistiska och genomförbara kan 

en presentation av åtgärdsförslagen göras för Cityhälsan Centrum. Reaktioner på de identifierade 

problemen och åtgärdsförslagen skulle sedan kunna ligga till grund för en fördjupande analys, och 

vidare en plan för implementering.  

Vid ett eventuellt införande av de åtgärder som direkt behandlar Pascal bör studier kring hur 

människor interagerar med tekniska system genomföras. Att den allmänna attityden till Pascal som 

verktyg är så dålig kan vara ett resultat av en misslyckad implementering av IT-verktyget från början. 

Att införa ytterligare moment kopplade till Pascal kan vara en utmaning på grund av den motsträviga 

inställningen som redan finns. 
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Bilaga 1 – Blanketten Personuppgifter ApoDos 
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Bilaga 2 – Blankett KREDITANSÖKAN med delbetalning – Doskund 


