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Sammanfattning 

Närsjukvården i Finspång har idag 540 patienter som är i behov av, och behandlas med det 

blodförtunnande läkemedlet Waran. Läkemedlet ges till de som drabbats av blodpropp 

(bentrombos/lungemboli), förmaksflimmer eller har klaffproteser.  

Patienterna besöker i stor del den mottagning som finns på Finspångs Lasarett men det finns 

de som av olika anledningar inte kan ta sig till mottagningen, främst beroende på att de lider 

av andra sjukdomar som gör att de har svårt att förflytta sig längre sträckor. Därför besöks de 

i hemmet och där tar DS de prover som behövs. Grunden till projektet Närsjukvården i 

Finspång-Förbättringsarbete för Waran-patienter i Finspång, är att hitta andra lösningar på 

hur situation kan förändras och därigenom också förbättras för de patienter där provtagningen 

måste ske i hemmet.  

Projektet har resulterat i en analys kring fyra olika scenarier som alla medförde förbättringar 

både vad gäller kostnader, transporter och tid. För att få en inblick i vilka scenarier som 

användes beskrivs de nedan. 

Scenario 1a visar en bild över situationen som den såg ut när fösta kartläggningen skedde i 

och med det första besöket på Närsjukvården i Finspång. 

Scenario 1b visar en bild över hur hanteringen av patienterna fungerar vid andra 

kartläggningen på Närsjukvården i Finspång. Här har vissa patientbesök redan ersatts med att 

patienterna själva, med hjälp av CoaguChek, genomför kontroll av sitt INR-värde. 

Scenario 2 liknar scenario 1a men istället för en distriktssköterska (DS) är det en 

biomedicinsk analytiker (BMA) som besöker patienterna och genomför provtagningen.  

Scenario 3 ger en bild över hur det ser ut när det är en DS som gör hembesöken men att 

provtagningen nu sker med hjälp av CoaguChek. 

Scenarier har därefter analyserats sinsemellan med fördelar och nackdelar och projektet har 

kommit fram till den lösning som projektet anser vara den bäst lämpade för hanteringen av 

Waran patienterna. Vid analysen av scenarierna användes Swim-lane diagram, ett tydligt 

hjälpmedel för att visa de aktiviteter som sker i scenarierna och vem som utför dem. För att på 

ett konkret och tydligt sätt visa skillnader mellan scenarierna så har en totalkostnadsmodell 

skapats utefter swim-lane diagrammen. Kostnadsposterna är de aktiviteter som förekommer i 

diagrammen och de har sammanställts så att det är enkelt att jämföra sinsemellan scenarierna. 

Det som projektet rekommenderar att Närsjukvården i Finspång implementerar i sitt arbete 

utefter de resultat av analyserna som framtagits, är att använda sig av scenario 3. Det är det 

bäst lämpade scenariot, med avseende på effektivisering både vad gäller resurser och 

kostnader.  

Projektets resultat ska ses som en input till diskussioner om hur dagens verksamhet kan 

förändras och inte som ett absolut krav på förändring. Även om inte det i rapporten föreslagna 

scenariot införs kan rapporten kanske tjäna som ett hjälpmedel vid framtida diskussioner 

kring hanteringen av Waran-patienterna i ordinärt boende.   
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Summary  
Local Health Care in Finspång has 540 patients today, who are in need of and is treated with 

the anticoagulant drug Waran. It is given to those who are suffering from thrombosis 

(bentrombos / embolism), atrial fibrillation or have valve prosthesis.  

Most of patients visiting the reception at the hospital in Finspång, but there are those who can 

not get to the reception for various reasons, mainly because they suffer from other diseases 

that make it difficult to travel long distances. Therefore, patient’s visits at home by a district 

nurse who take the needed samples.  The project Local Health Care in Finspång – 

Improvements for Waran-patients in Finspång, is to find other solutions to the situation may 

change and thereby also improve the visit home at the patients. 

The project has resulted in an analysis on three different scenarios, all of which resulted in 

improvements both in terms of costs, transport and time.  

The project has resulted in an analysis on four different scenarios, all of which resulted in 

improvements both in terms of costs, transport and time. To get an insight into the scenarios 

that were used describes below.  

Scenario 1a shows a picture of the situation, as it appeared when the first survey occurred 

with the first visit of the Local Health Care in Finspång.  

Scenario 1b shows a picture of how the management of patients functioning at second survey 

on Local Health Care in Finspång. Here are some patients visits have already been replaced 

by the patients themselves, using the CoaguChek, implements control of their INR.  

Scenario 2 is similar to Scenario 1, but instead of a district nurse (DS) is a biomedical 

scientist (BMA) visiting patients and conducting the sampling.  

Scenario 3 gives a picture of how it looks when it is a DS that make home visits, but now that 

the sampling is done using the CoaguChek.  

The scenarios are then analyzed with advantages and disadvantages, and the project has come 

up with the solution that the project consider to be the best suited for the management of 

Waran patients. In the analysis of the scenarios used Swim-lane diagrams, a clearly way to 

show the activities that occur in the scenarios and who performs them. In order to concretely 

and clearly way show the differences between the scenarios, a total cost model has been 

created along swim-lane diagrams. The cost elements are the activities occurring in the charts 

and have been compiled so that it is easy to compare with each other scenarios.  

The project recommends that the Local Health Care in Finspång implement in their work 

along the results of the analyzes that have been developed, is to make use of the third scenario 

is the most appropriate scenario, in terms of efficiency in terms of both resources and costs. 

The project results should be viewed as an input to the day’s activities may change and not as 

a demand for change. As a basis of discussions on the management of patients in ordinary 

housing some up and they need suggestions for other solutions, this report can be helpful. 
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Förord 

I och med detta examensarbete avslutas studierna i kursen Samhällets Logistik vid Linköpings 

Tekniska Högskola. Projektet har pågått under den andra hälften av vårterminen 2013. 

Projektarbetet har varit en stor utmaning men även ett prov på hur vardagliga problem kan 

lösas med hjälp av de kunskaper som införskaffats under utbildningens tre år. Arbetet med 

projektet har varit mycket lärorikt och det avslutades med stolta ögon. 

Jag vill rikta ett stort tack till de personer som varit delaktiga under projektets gång och delat 

med sig av information som varit nödvändig för att kunna genomföra arbetet. Tack även till 

Biomedicinanalytikerna och distriktssjuksköterskorna för att jag fick vara med under deras 

arbete och observera hur det gick till när de tog proverna på patienterna. 

Ett stort tack till Magnus Oweling, Annette Carlsson och Helen Styrbom vid Närsjukvården i 

Finspång som varit väldigt behjälpliga under hela arbetet och tålmodigt svarat på alla frågor 

som ställts under arbetets gång. Svaren som ni bidragit med har varit till stor hjälp i arbetet. 

Slutligen vill jag naturligtvis även tacka min handledare, Stefan Engevall, som under 

projektets gång hjälpt till med tips och råd, bland annat när jag fastnade och behövde hjälp för 

att komma vidare.  

 

 

 

Emma Lennartsson 
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ORDLISTA 

AK-mottagning 

Antikoagulantiamottagningen på Finspångs lasarett. Hit kommer de patienter som behandlas 

med koagulationshämmande (blodförtunnande) läkemedel, till exempel Waran.  

BMA (Biomedicinsk analytiker) 

En legitimerad yrkeskategori inom sjukvården som arbetar med kemiska analyser av olika 

kroppsvätskor, till exempel blod. BMA finns exempelvis vid laboratorier som sysslar med 

forskning, inom laboratoriemedicin och på enheter som genomför fysiologiska 

patientundersökningar. BMA utgör en viktig del av sjukvården då de hanterar hela 

analyskedjan, från provtagningen via analys till provsvar, inom laboratoriemedicin. Populärt 

kan BMA sägas arbeta med att finna frånvaron, närvaron, utbredning och orsaken till 

sjukdom. 

CoaguChek  

Tekniskt instrument med vilket patienten själv kan kontrollera INR-värdet. 

DS  

Distriktssköterska, är en specialistutbildad legitimerad sjuksköterska. En distriktssköterska 

har kvalificerade uppgifter inom bland annat primärvård och besöker oftast patienterna när de 

befinner sig i sin hemmiljö eller på särskilda äldreboenden.  

Kapillär provtagning 

Blodprovtagning som sker genom ”stick i fingret”. Kapillär provtagning används framförallt 

vid tester där små blodvolymer behövs. 

PK-prov (Protrombinkomplex) 

Det blodprov som patienter som behandlas med Waran lämnar för analys. Provet tas oftast 

kapillärt men även venös provtagning förekommer. Med det nya hjälpmedlet CoaguChek tas 

provet endast kapillärt.  

PK (INR) värdet  

Ett sätt att beskriva blodanalysen för patienter som använder Waran. PK (INR) värdet tas fram 

genom att koagulationstiden för patientens blod divideras med normal koagulations tid. PK 

(INR) värdet anger hur många gånger koagulationstiden är förlängd.  

Remiss 

Ett skriftligt meddelande/begäran inom sjukvården att patienten behöver särskild bedömning, 

undersökning eller behandling. En remiss utfärdas oftast av en läkare och innehåller 

medicinsk information om patientens symptom, tidigare sjukdomar m.m.  
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SÄBO 

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendeformen är 

till för personer med omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen 

inte kan bo kvar i sina hem. Kommunen ansvarar för att se till så att det finns vårdpersonal i 

tjänst på boendet. 

Venös provtagning  

Blodprov som tas från armvecket med hjälp av en nål. Används framförallt för sådana 

blodanalyser som kräver större blodvolymer. Blodet samlas upp i speciella provtagningsrör.  
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1 INLEDNING  
Rapportens första kapitel presenterar projektets bakgrund, syfte och mål, den ursprungliga 

uppgiftsbeskrivningen, frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts i projektet. 

Kapitlet syftar till att läsaren ska få en snabb överblick över projektet och vad arbetet 

förväntas leda till. 

1.1 Bakgrund 

Inom sjukvården finns ett stort antal patienter som är beroende av, och behandlas med, det 

blodförtunnande läkemedlet Waran. Läkemedlet, som minskar blodets förmåga att levra sig, 

ges till de personer som tidigare drabbats av blodpropp (bentrombos/lungemboli), 

förmaksflimmer eller har fått klaffproteser inopererade.  (Nilsson & Söderström, 2008)  

Hur mycket Waran en patient behöver varierar kraftigt mellan olika individer och därför 

behöver patienter under Waran-behandling regelbundet lämna ett enkelt blodprov för 

beräkning av det aktuella PK (INR) värdet. Utifrån hur högt PK (INR) värdet är avgörs hur 

stor dos Waran patienten skall ta.  

Inom närsjukvården i Finspång fanns när det här projektet startade ungefär 540 patienter som 

behandlades med Waran. De flesta av patienterna kan själva ta sig till AK-mottagningen på 

Finspångs lasarett för provtagning men en mindre del, 69 stycken, måste besökas i sina hem i 

samband med provtagningen. Idag utförs dessa hembesök av de DS som arbetar inom 

närsjukvården.  

Projektet Närsjukvården i Finspång - Förbättringsarbete för Waran-patienter i Finspång, har 

som målsättning att försöka hitta en bättre lösning för provtagningen på de patienter som inte 

själva kan ta sig till AK-mottagningen för sina PK-prover.  

Ett faktum som påverkar projektet är att ansvaret för hemsjukvården inom Östergötland 

överförs från landstinget till kommunerna under år 2014. För Finspångs del innebär detta att 

det i framtiden blir kommunen som ansvarar för provtagningen för de 69 Waran-patienter där 

provtagningen i dagsläget kräver hembesök.  

Genom att ge förslag på hur närsjukvården i Finspång skulle kunna förändra dagens hantering 

avseende provtagning för den här patientgruppen bör det vara möjligt att minska behovet av 

resor till och från patienterna och därmed även tidsåtgången för provtagningen. En sådan 

utveckling skulle medföra att DS kunde ägna mer tid till sina övriga patienter.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att finna ett både resurs- och kostnadseffektivt sätt att ta hand om de 

Waran-patienter som inte själva kan besöka AK-mottagningen på Finspångs lasarett för sitt 

PK-prov. Projektet ska analysera vilka brister som finns med nuvarande tillvägagångssätt och 

utifrån olika scenarier föreslå ett arbetssätt som går att implementera i verksamheten, för att 

på så sätt effektivisera och förbättra behandlingen av waran-patienterna.  
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1.3 Mål 

Målet med projektet är att ta fram förslag till olika scenarier på hur provtagning för Waran-

patienter skall organiseras. Scenarierna skall analyseras utifrån olika logistiska perspektiv som 

omfattar såväl personalens resor som tidsåtgång och kostnader.  

1.4 Uppgiftsbeskrivning 

Närsjukvården i Finspång vill titta närmare på om det finns andra sätt att hantera de patienter 

som inte själva kan ta sig till AK- mottagningen. Inom projektet kommer tre olika scenarier 

med åtgärder och förslag på lösningar att utredas.  För jämförelsens skull kommer även det så 

kallade nollalternativet, det vill säga situationen som den såg ut när projektet påbörjades, att 

beskrivas. Nollalternativet är det alternativ som beskrivs som det första kartläggningsbesöket 

och som finns med under scenario 1a. 

1.4.1  Scenario 1a 

Scenario 1a visar en bild över situationen som den såg ut när fösta kartläggningen skedde i 

och med det första besöket på Närsjukvården i Finspång. 

1.4.2  Scenario 1b 

Scenario 1b visar en bild över hur hanteringen av patienterna fungerar vid andra 

kartläggningen på Närsjukvården i Finspång. Här har vissa patientbesök redan ersatts med att 

patienterna själva, med hjälp av CoaguChek, genomför kontroll av sitt INR-värde. 

1.4.3  Scenario 2 

Scenario 2 liknar scenario 1a men istället för en distriktssköterska (DS) är det en 

biomedicinsk analytiker (BMA) som besöker patienterna och genomför provtagningen.  

1.4.4  Scenario 3 

Scenario 3 ger en bild över hur det ser ut när det är en DS som gör hembesöken men att 

provtagningen nu sker med hjälp av CoaguChek. 

1.5 Frågeställningar  

Exempel på frågeställningar som utredningen av de olika scenarierna behöver ge svar på: 

• Är det mer ekonomiskt lönsamt om en BMA tar hand om patientbesöken? 

• Hur kommer kommunens kostnader förändras efter år 2014? 

• Vilket av scenarierna blir bäst ur ett logistiskt och ekonomiskt perspektiv. 

1.6 Avgränsningar  

Projektet kommer att inriktas mot att först och främst utarbeta förslag till lösningar utifrån de i 

avsnittet 1.4 Uppgiftsbeskrivning ovan beskrivna scenarierna. Inom projektet utreds endast 

organisationen för hanteringen av de PK-prov som tas vid hembesök. För det stora antalet 
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prov som genomförs på AK-mottagningen bedöms organisationen redan idag fungera på ett 

tillfredsställande sätt såväl ekonomiskt som effektivitetsmässigt.  
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2 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

I detta kapitel görs en kort översiktlig beskrivning av Landstinget i Östergötland med en viss 

fördjupning avseende hur de avdelningar inom Närsjukvården i Finspång som berörs av 

projektet är organiserade. I slutet av kapitlet finns även en beskrivning avseende 

kommunernas ansvar samt hur kostnaderna för hälso- och sjukvården är fördelad mellan 

landsting och kommun.  

2.1 Landstinget i Östergötland 

I Sverige är det för närvarande i huvudsak landstingen som organiserar hälso- och sjuk-

vården. Landsting finns i varje län, utom i Gotlands län där kommunen även handhar 

landstingets uppgifter, vilket innebär att det totalt finns 20 landsting i landet. Landstingens 

huvudsakliga uppgift är att erbjuda hälso- 

och sjukvård, där även tandvård ingår, till 

invånarna inom det egna länet. Den vård 

som landstinget erbjuder finansieras till 

största delen genom att landstingen, som 

har en kommunal beskattningsrätt, tar ut en 

särskild så kallad landstingsskatt. 

Patientavgifter, olika typer av statsbidrag 

samt viss försäljning av tjänster är andra 

inkomstkällor för landstingen. Hur lands-

tinget använder sina inkomster beslutar 

landstingen själva men den största delen av 

landstingens budget går till den så kallade 

kärnverksamheten, det vill säga hälso- och 

sjukvård samt tandvård.  

Hälso- och sjukvården i Östergötland är 

indelade i fyra närsjukvårdsområden, 

(Närsjukvården i östra, västra respektive 

centrala Östergötland samt Närsjukvården i 

Finspång). Totalt finns det inom de fyra 

närsjukvårdsområdena cirka 40 vårdcentraler som till 

största delen drivs av landstinget själva, men 

framförallt i de större städerna finns även vissa 

privata vårdcentraler.   

För den mer specialiserade vården ansvarar idag de tre sjukhusen i Östergötland: 

Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.  

(LiO, 2013b)   

I länet finns AK-mottagningar på: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping samt på Finspångs respektive Motala Lasarett (LiO, 2013f) 

Figur 1 Landstingets organisation  
             (LiO, 2013c) 
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2.2 Närsjukvården i Finspång  

Närsjukvården i Finspång vill se sig själva som det naturliga valet för alla Finspångsbor och 

för att uppfylla målet arbetar de aktivt med att utveckla sig genom ”effektivt utnyttjande av 

resurser och kompetens” samt med ett synsätt på ”ständiga förbättringar” (LiO, 2013d) 

2.2.1  Ledning och organisation 

Verksamheten inom närsjukvården i Finspång består av såväl primärvård som sjukhusvård 

(lasarettet), som alla hör till en och samma organisation med en gemensam budget. Förutom 

vårdenheterna inom Finspångs kommun ingår även Skärblackas vårdcentral i närsjukvårdens 

organisation.  

Figur 2 Ledningen inom Närsjukvården i Finspång, (egen utifrån LiO, 2013c) 

 

I närsjukvårdens produktionsledning ingår de två verksamhetscheferna för öppen respektive 

sluten vård, Magnus Oweling respektive Rolf Hässler. Verksamhetscheferna fattar sådana 

beslut som rör frågor kring verksamhetens innehåll, organisation och utveckling. Frågor som 

rör enhetens säkerhet och arbetsmiljö samt andra beslutssituationer där det krävs att endast en 

person är ytterst ansvarig alternerar ansvaret mellan de två verksamhetscheferna med ett år i 

taget. Som ett stöd till produktionsledningen finns det en ledningsgrupp, en chefsgrupp samt 

två planeringsgrupper, en som är inriktad på primärvård och en inriktad på sjukhusmedicin 

och paramedicin (LIO, 2013c). 

2.2.2 Distriktssköterskemottagning 

DS-mottagningar finns i Finspång och Rejmyre. I Finspång är verksamheten indelade i olika 

distrikt som var och en ansvarar för ett visst geografiskt område. Distrikten benämns Smeden, 

Aurora, Bergsmannen, Vallonen och Hällestad. På varje distrikt arbetar mellan tre och fyra 

DS som förutom att de genomför hembesök och tar PK-prover på patienter som inte själva 
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kan ta sig till AK-mottagningen i Finspång, även svarar för vissa specialistmottagningar, till 

exempel blodtrycksmottagning, bensårsmottagning, demensmottagning och 

inkontinensmottagning.  

2.3 Kommunen 

Kommunen ansvarar för vård och omsorg för äldre, men även stöd och service för de som är 

utskrivna från landstingets sjukhusvård. Dessutom har kommunen ett ansvar för 

skolhälsovården och ett visst ansvar för personer med psykiska funktionsnedsättningar där 

kommunen ska bistå med boende, stöd och sysselsättning (LiO, 2013a) 

Inom flera län har en kommunalisering av hemsjukvården redan genomförts och under år 

2014 är det Östergötlands tur. Förändringen innebär att ansvaret och därmed även kostnaderna 

för hemsjukvård av patienter i ordinärt boende överförs från landstinget till kommunerna.  

2.4 Fördelning av kostnader 

2.4.1 Kommunen 

Kommunens kostnader utgörs idag av kostnaderna för de DS och sjuksköterskor som jobbar 

på särskilda boenden. Från och med januari 2014 tillkommer även kostnaderna för de DS och 

sjuksköterskor som behövs i hemsjukvården för vård av patienter som bor i ordinärt boende 

(Creutz, 2013-05-13).  

2.4.2 Närsjukvården i Finspång 

I studien av närsjukvårdens kostnader har endast kostnader som direkt rör den verksamhet 

avseende PK-provtagning som det här projektet omfattar. Kostnaderna består av det 

förbrukningsmaterial som används vid provtagningen, kostnaderna för den AK-mottagning 

som finns på Finspångs lasarett samt delar av kostnaderna för de olika distriktssköterske-

distrikt som ansvarar för PK-provtagning hemma hos patienter med hemsjukvård.  

(Oweling, 2013-05-10).  
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3 METOD 

Kapitlet innehåller dels ett avsnitt som handlar om teorier kring de olika inriktningar som ett 

sådant här projekt kan ha, dels ett avsnitt om metodkritik och datainsamlingsmetoder och till 

sist projektets tillvägagångssätt. 

3.1 Inriktning 

3.1.1  Metodsynsätt 

Alla författare har olika syn på kunskap och utifrån det blir även målet med studier olika. 

Enligt Björklind & Paulsson, 2012 finns det följande tre synsätt som en författare kan ha i en 

rapport:  

• Analytiskt synsätt 

Ett analytiskt synsätt kännetecknas av att författaren strävar efter att förklara och beskriva 

det studerade systemet så exakt som möjligt. Eftersom verkligheten anses kunna delas upp 

i olika delar där summan sedan representerar helheten vill författaren hitta en så kallad 

orsak-verkan-relation. 

• Systemsynsätt 
Ur detta synsätt beskrivs verkligheten objektivt och helheten är skild från summan av 

delarna. Synsättet betonar även synergieffekter mellan de olika delarna och relationerna 

mellan dem är lika viktiga som själva delarna. Författaren försöker förstå samband och 

relationer mellan delarna för att förstå faktorerna och vad som ligger bakom olika sorters 

beteenden.  

• Aktörssynsätt 
Här läggs vikten på att verkligheten är en social konstruktion som påverkas av och 

påverkar människor. Det som beskrivs av det studerade beror på författarens erfarenhet 

och handlande.  

3.1.2  Explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier 

En studie kan genomföras enligt olika former beroende på storleken av den existerande 

kunskapsmängden och därför finns det även olika former av studier som kan användas.   

• Explorativa (undersökande) studier 

Studier som används då kunskapen inom området är liten och man med hjälp av studien 

försöker uppnå en grundläggande förståelse.  

• Deskriptiva (beskrivande) studier 
När grundläggande kunskap och förståelse för området finns används den form av studie 

som har som mål att beskriva utan att förklara några relationer.  

• Explanativa (förklarande) studier  
Söker en djupare kunskap och förståelse för att kunna både beskriva och förklara.  
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• Normativa (slutligen) studier 
I den här formen finns det redan en viss kunskap och förståelse för det som författaren valt 

att studera och målet är att ge vägledning och föreslå åtgärder (Björklund och Paulsson, 

2012). 

3.1.3  Projektets inriktning  

Projektet präglas till stor del av ett systemsynsätt eftersom en av de viktigaste uppgifterna för 

ett lyckat koncept är att förstå hur relationerna mellan de olika parterna fungerar. För att 

vården skall bli så bra som möjligt för patienterna måste relationerna mellan alla inblandade 

parter, DS, BMA och patienterna fungera. 

Förutom relationerna behöver även faktorer som sjukvårdspersonalens resor till och från 

patienterna, tiden det tar hos patienterna samt tiden det tar att analysera proverna beaktas. 

Projektet är även att betrakta som en normativ studie där arbetet ska generera förslag på tre 

olika scenarier som efter analys kommer att resultera i förslag på lösningar hur dagens 

situation kan förbättras. Även om det i var och en av de studerade, och föreslagna, 

lösningarna kan komma att finnas olika typer av brister som gör att lösningsvalet inte blir ett 

självklart val kommer arbetet att resultera i en rekommendation baserat på författarens åsikter 

angående vilken lösning som bör realiseras. Tillvägagångssättet att dela upp lösningsförslagen 

i olika scenarier används för att på ett tydligare sätt visa på situationen som den ser ut idag 

och hur den kan utformas i framtiden för att bli bättre. 

3.2 Metodkritik  

För att öka trovärdigheten i en rapport så finns det vissa begrepp man kan mäta mot och 

jämföra med och dessa beskriver Björklund & Paulsson, 2012.  

• Validitet  

I en vetenskaplig metod är validitet det mest centrala begreppet. Det viktiga är att 

verkligen mäta det som ska mätas och i vilken utsträckning det sker. Det räcker inte bara 

att datainsamlingen och bearbetningen är korrekt utförd, det krävs också att de data som 

samlats in är relevant för det som ska undersökas.  

• Reliabilitet  

Handlar om pålitlighet. Att ha tillförlitlighet i mätinstrumentet och att upprepa 

undersökningen för att se i vilken utsträckning som samma värde upprepas. Hög 

reliabilitet är när man får bra överensstämmelse mellan mätningarna, stämmer det dåligt är 

det ett tecken på låg reliabilitet.  

• Objektivitet 

Handlar om hur värderingar påverkar studien. 

Den begränsade projekttiden innebär att det inte kommer att kunna genomföras några mer 

omfattande undersökningar eller mätningar under längre tider. Projektet kan därmed inte 

mätas med avseende på validitet.  Reliabilitet däremot förekommer i form av att det sker 
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intervjuer med den personal som arbetar på såväl AK-mottagningen som på DS-

mottagningen.  

Objektivitet används för att återge källans innehåll, att inga sakfel kommit in i innehållet eller 

att fakta blivit vridet efter hur författaren själv vill ha det. De intervjuer som förekommit i 

projektet har en låg objektivitet då den som intervjuar kan påverka de svar som ges (det hade 

troligtvis blivit olika svar om frågan ställts av den intervjuades chef i stället för från 

författaren i projektet). Observationer är en bra metod att använda inom objektivitet, det kan 

dock förekomma att de som observeras är extra noggranna när de vet om att de blir iakttagna. 

Därför är det bra att inte informera alltför noggrant vad det är som ska observeras.  

3.3 Datainsamlingsmetoder 

3.3.1  Litteraturstudie 

Till grund för projektet och den teoretiska referensramen ligger en litteraturstudie som dels 

syftar till att författaren ska bli mera bekant med de begrepp som används inom vården men 

även för att få en bättre kännedom om vad behandling med Waran innebär och hur det 

påverkar de som är i behov av läkemedlet. Björklund & Paulsson menar i Seminarieboken, 

2012 att kunskap från exempelvis böcker, broschyrer och tidskrifter oftast är sekundärdata 

framtagna för ett annat syfte än den aktuella studien. Hit kan även sådan information som kan 

hämtas ner från internet räknas. Det som är viktigt för en författare som använder sig av 

kunskap inhämtad från litteratur är att alltid ifrågasätta det skrivna eftersom informationen 

kan vara vinklad eller skriven i annat syfte än det som passar till författarens arbete.   

3.3.2  Observationer 

Observationer är något som vi alla använder oss av i vardagslivet, till exempel för att skaffa 

oss information om vår omgivning. Oftast sker den typen av observationer slumpmässigt utan 

att det läggs någon större tanke på att det sker. När observationer skall tillämpas i ett mer 

vetenskapligt arbete får de inte vara slumpmässiga utan måste svara mot de krav som ställs på 

vetenskaplig teknik.  Framförallt används observationer när information som rör olika typer 

av beteenden skall samlas in. Det handlar inte bara om fysiska handlingar utan även om 

verbala yttranden och relationer mellan olika individer (Patel & Davidsson, 2011).  

Det finns olika sätt att genomföra observationer på, till exempel genom iakttagelser utifrån 

eller genom en så kallad deltagande observation. Genom iakttagelser utifrån är det tänkt att 

beteenden skall studeras i ett naturligt sammanhang utan att de personer som observeras 

lägger märke till att de är observerade, till skillnad från om till exempel enkäter eller 

intervjuer används. Nackdelen med metoden är att den är tidskrävande men samtidigt ger 

metoden i slutändan en mer relevant och objektiv information (Björklund & Paulsson, 2012). 

Deltagande observation innebär att observatören deltar aktivt i den situation som ska 

observeras och ingår som en medlem i den aktuella gruppen. Här uppstår ofta en 

frågeställning om observatören ska vara känd eller okänd för övriga i gruppen. Att vara okänd 

observatör bedöms inte påverka individernas beteenden på samma sätt som om observatören 
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är känd. Det kan dock vara svårt för en okänd observatör att inhämta all information eftersom 

det inte finns någon möjlighet att ställa några frågor till övriga gruppmedlemmar eftersom 

observatören ses som en äkta medlem i gruppen. Som känd observatör finns större 

möjligheter att fråga eftersom gruppen då ser observatören som en oäkta medlem (Patel & 

Davidsson, 2011).  

3.4 Tillvägagångssätt  

För att strukturera upp arbetet har projektet delats upp i fyra olika faser, planeringsfas, 

datainsamlingsfas, analysfas och slutfas. De olika faserna beskrivs i detta avsnitt delmoment 

för delmoment. I figur 3 nedan visas vad som ingår i de olika faserna och hur faserna hänger 

ihop.  

 

Figur 3 Beskrivning av projektets olika faser 
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3.4.1  Planeringsfas 

Den första fasen, planeringsfasen, består av fyra delmoment enligt nedanstående figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppgiftsbeskrivning 

Uppslaget till det här examensarbetet/projektet kom i samband med att författaren hade ett 
möte med två andra examensarbetare som sedan hjälpte till att förmedla kontakt med Magnus 
Oweling på närsjukvården i Finspång.  

Möte med Kunden & Handledaren  

Första mötet skedde på Finspångs lasarett där kunden och verksamhetschefen för 
Närsjukvården i Finspång, Magnus Oweling, närvarade tillsammans med vårdenhetschefen 
för DS, Annette Carlsson. Vid mötet erhölls information om uppgiften, hur den skulle 
utformas och viss inledande information kring hur dagens situation såg ut. Därefter skedde ett 
möte mellan handledaren och författaren till rapporten för genomgång av uppgiften. I 
samband med mötet bokades även ett nytt möte med Magnus Oweling där handledaren kunde 
närvara och få ställa frågor för att därefter ta ställning till och godkänna om uppgiften kunde 
genomföras.  

Informationssökning  

Under planeringsfasen krävdes en hel del informationsinhämtning, dels för att författaren 
skulle bli mer insatt i hälso- och sjukvårdens frågeställningar vilket normalt inte ingår i någon 
större omfattning i författarens logistikutbildning. Den första tiden handlade även om att 
skaffa information och kunskap kring hur läkemedlet Waran används och varför, men även 
hur Waran-behandlingen fungerar för de patienterna som använder det idag. I detta skede, och 
delvis för att förtydliga uppgiften, skapades tillsammans med kunden tre olika scenarier. 

Figur 4 Planeringsfasen  
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Scenarierna beskriver var för sig olika arbetssätt som kan användas för att ta hand om de 
patienter som inte kan komma till AK-mottagningen i Finspång för sina PK-prov.   

Planeringsrapport 

Under planeringsfasen skapades en planeringsrapport innehållande bakgrund, syfte, mål, 
uppgiftsbeskrivning, frågeställningar och avgränsningar. Det skapades även en tidplan för att 
visa hur mycket tid som skulle läggas ner på vardera aktivitet. Planeringsrapporten och 
tidplanen lämnades in till handledaren som en första rapport för att visa vad projektet skulle 
behandla.  

3.4.2  Datainsamlingsfas 

Andra fasen, datainsamlings-
fasen, bestod av de tre del-
momenten observationer, 
intervjuer och datainsamling 
enligt figur 5.  

Observationer 

För att få en insyn i hur arbetet 
fungerar på AK-mottagningen i 
Finspång samt besöken hemma 
hos patienterna gjordes två 
studiebesök eller så kallade 
observationer. Den första 

observationen skedde på AK-mottagningen som ligger på Finspång lasarett. För att få en 
inblick i hur det fungerar när DS åker ut till patienterna för att ta PK-provet i deras 
hemmiljöer genomfördes en liknande observation där författaren deltog 
underdistriktssköterskans hembesök för inblick i hur det fungerar för patienten och hur arbetet 
går till hos dem.  

Intervjuer 

För att få en insyn i hur dagens process med PK-prover fungerar och för att få tillgång till 
information om till exempel antalet patienter och annan för projektet nödvändig information 
har ett antal intervjuer genomförts. Intervjuerna har inte alltid varit av den typ som sker 
mellan två personer i ett rum utan mer i form av frågor som mestadels ställts genom mail eller 
telefonkontakt. Modellen har valts utifrån att det ofta varit svårt att få till möten med 
personerna ifråga samtidigt som informationen ibland varit av den typen att det gått snabbare 
att få svar på telefon eller mail än att boka ett fysiskt möte.  

Datainsamling 

För att få den data som behövdes till projektet har insamling skett från olika typer av litteratur, 
främst från böcker men även från olika PDF-filer som behandlar bland annat läkemedlet 
Waran. Data har även hämtas från olika internetsidor.  

 

Figur 5 Datainsamlingsfasen 
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3.4.3  Analysfas 

Den tredje fasen, analysfasen bestod av 

delmomenten scenariobeskrivning och 

kostnadsberäkning enligt figur 6.  

Scenariobeskrivning  

De tre scenarier som ingått i och utvärderats 
inom projektet krävde en tydlig beskrivning 
avseende vad scenariot omfattade och de 
begränsningar som scenariot hade. 
Beskrivningen visar på vad som till exempel 
krävs av organisationen för att ett scenario ska 
kunna implementeras i det verkliga arbetet.  

Kostnadsberäkning 

För att kunna avgöra vilket scenario som ur ekonomisk synpunkt är det bästa förslaget 
krävdes en kostnadsberäkning för vart och ett av scenarierna. Kostnadsberäkningen 
tillsammans med en analys bidrar till reflektioner om och hur pengar eventuellt kan sparas in.  

3.4.4  Slutfas 

Den sista fasen är slutfasen och i 

den ingår delmomenten 

diskussion kring valda scenarier, 

slutsats och överlämning, enligt 

figur 7. 

Diskussion kring valda  

scenarier 

En summering och en diskussion 

kring vilket scenario som bör 

tillämpas och information kring 

för- och nackdelar med de olika 

scenarierna. Diskussionen 

behandlar de kostnader som kom 

fram i analysfasen och om det 

finns andra faktorer som gör att scenariot bör eller inte bör väljas.  

Slutsats 

En sista summering av hela projektet och det resultat som projektet resulterat i, både kring de 

tre scenarierna men även en reflektion kring det faktum att kommunen ska ta över ansvaret för 

de Waran-patienter som bor i ordinärt boende.  

 

Figur 6 Analysfasen  

Figur 7 Slutfas  

Figur 6 Analysfas 

Figur 7 Slutfas 



Rapport Närsjukvården i Finspång 2014-08-22 
TQLO10 v1.3 
 

 23 

Överlämning 

Till sist skedde en överlämning av projektet till examinator/handledare i form av en 

datorskriven rapport samt en muntlig redovisning. Efter granskning från opponenterna av 

rapporten och den efterföljande redigeringen skickas rapporten slutligen till kunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Närsjukvården i Finspång 2014-08-22 
TQLO10 v1.3 
 

 24 

4 REFERENSRAM 

Kapitlet presenterar den teoretiska referensram som stödjer projektet. Inledningsvis ges en 

kort introduktion till logistik och lean production. Därefter beskrivs totalkostnadsmodellen 

och slutligen presenteras olika kartläggningsteorier samt den nya provtagningsapparaten 

CoaguChek.  

4.1 Logistik 

Logistik fick sitt genombrott inom industrin och handeln men används idag av många olika 

verksamheter i syfte att förbättra organisationen. Definitionen av logistik; 

”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, 2009, sid 21)  

Målet med logistik är att kunderna ska få sin produkt på rätt plats och i rätt tid utan större 

kostnader. Det handlar om att planera, genomföra och följa produkten från sitt ursprung till 

helt färdig produkt. Logistik ska hjälpa de olika verksamheterna att förändra flödet till det 

bättre. Om det gäller varor/tjänster eller patienter spelar egentligen inte någon roll, målet är att 

få en låg logistikkostnad och en hög leveransservice. Inom logistik är det viktigt att tänka på 

att göra rätt saker, inte bara att göra saker rätt (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2009).  

4.1.1  Vårdlogistik 

Inom olika branscher har stora framgångar nåtts genom att använda sig av logistik. 

Sjukvårdens verksamhet är egentligen inte så olik andra verksamheter, den största skillnaden 

kanske är att logistik i allmänhet brukar förknippas med transporter, tillverkningsindustri och 

andra ”hårda saker” medan logistik i sjukvårdens mening mer handlar om att optimera 

verksamheten utifrån patienternas bästa och andra mer mjuka aspekter.  

Definitionen av vårdlogistik; 

”Rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå,  

på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad” (Arvidsson, 2007, sid 14) 

Vården och äldreomsorgen använder sig redan idag av begreppen ”vårdkedja” och 

”patientflöde” som har tagits fram utifrån att varje kedja/flöde måste optimeras och förbättras 

för att funktionen ska bli bättre.  Idag är väntetider någonting som alltid analyseras inom 

vården då patienter ofta drabbas av långa väntetider i samband med behov av att träffa läkare 

eller sjuksköterskor. På de flesta sjukhus och vårdcentraler genomförs redan idag olika typer 

av förbättringsarbeten kring ”vårdkedjor” och ”patientflöden” (Arvidsson, 2007). 
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4.2 Lean 

4.2.1  Historia  

Lean härstammar i huvudsak från industrin och främst då bilindustrin. Det var Toyota 

production system (TPS) som, tillsammans med den klassiska Henry Fords löpande 

bandfilosofin, som ansågs som grunden till Lean och under 1990-talet spred sig Lean över 

hela världen. Det som lockade övriga företag var att Toyota kunde vara så kostnads-effektiva 

gentemot sina kunder. Grunderna till detta var att Lean syftar till att identifiera och eliminera 

sådana aktiviteter som inte tillför något värde, och det synsättet har på senare år inte bara 

kunnat appliceras i tillverkningsindustrin utan också i sjukvården (Jansz, Johansson & 

Olovsson, 2008). 

4.2.2  Lean Production 

Lean Produktion är en förändringsfilosofi som innebär att företaget ska använda sina resurser 

på ett mer effektivt sätt för att minska kostnaderna (Jansz, Johansson & Olovsson, 2008).  

Lean bygger på den grundläggande principen om att organisationer hela tiden kan bli bättre 

om att alla medarbetare bär ett ansvar för att eliminera onödiga moment. En av 

förutsättningarna för att få alla inom en organisation att arbeta med ständiga förbättringar 

inom verksamheten är att det finns ett gemensamt mål som är känt och accepterat av alla i 

organisationen. Hur organisationen ligger till kontrolleras med hjälp av olika mätningar som 

sedan återkopplas och ligger till grund för fortsatta förbättringar av processerna i 

verksamheten. En annan mycket viktig aspekt är att det inte bara är de anställda som måste 

ändra sitt arbetssätt, även den högsta ledningen och cheferna måste involveras och vara 

delaktiga (Rognes & Svarts, 2013).  

4.2.3  Viktiga parametrar och verktyg vid implementering av Lean  

Slöserier 

Det finns sju slöserier som definieras i Lean-teorin och definierade ur ett sjukhusperspektiv är 

de beskrivna av Brandt, 2013.  

• Överproduktion (Innefattar undersökningar, behandlingar och åtgärder som inte är 

nödvändiga) 

• Väntan (Väntetiden för patienterna samt personal som väntar på att något annat ska 

ske innan de kan börja arbeta) 

• Transport (Förflyttning av patienter och material) 

• Överarbete (Onödiga arbetsmoment som sker, att information upprepas eller 

dokumenteras i onödan) 

• Lager (Svårt att balansera ett lager utefter hur stor verksamheten är, oftast för stor 

lager eller för litet) 

• Rörelse (Personal som förflyttar sig till olika platser)  

• Fel som kräver rättelse (När det sker medicinska komplikationer) 
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5 S 

Är en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden, som är ett viktigt 

verktyg inom lean production, beskriver hur ett företag systematiskt kan åstadkomma och 

upprätthålla ordning och reda. 

De fem S:en står för: 

1. Sortera 

2. Systematisera 

3. Sköta om 

4. Städa 

5. Standardisera 

 

1. Sortera: Innebär att söka igenom allt material och verktyg på arbetsplatsen samt sortera ut 

det som inte längre behövs.  

2. Systematisera: Helt enkelt var saker och ting ska stå och förvaras för att det ska vara så 

lättillgängligt som möjligt både när det gäller praktiskt arbete och administrativt arbete.  

3. Sköta om: Att ta hand om de material och redskap som finns att tillgå, att det inte är 

sönder utan kan användas.  

4. Städa: Att det är rent och snyggt på arbetsplatsen och att redskap och utrustning som 

används är rent. Detta ska göras dagligen och inte bara läggas in som en rutin om man 

skulle få tid över. 

5. Standardisera: Att arbetsplatserna är uppbyggda utefter samma struktur så det är enkelt 

att hitta material och att byta arbetsplats. Det underlättar för vikarier och nyanställda om 

alla arbetsstationer ser likadana ut (Jansz, Johansson & Olovsson, 2008).   

 

Standardisering 

Standardisering är en förutsättning för ständiga förbättringar, aktiviteterna som utförs ska 

utföras på samma sätt varje gång. Arbetssättet man väljer att använda sig av ska vara det bästa 

sättet att utföra arbetet på och det ska tillsammans utformas av de som ska utföra 

arbetsmomentet (Jansz, Johansson & Olovsson, 2008).  

I arbetsgruppen gäller det att komma överens om vilket sätt som är det bästa sättet att arbeta 

på och det viktiga är att det inte är någon utifrån som bestämmer utan att det är arbetsgruppen 

själva som får utforma sin modell. Arbetsgruppen ska också ha möjlighet att ändra arbetssätt 

om de kommer på fler förbättringar, eftersom det kan sägas vara en av hörnstenarna för vad 

standardisering handlar om, att förbättra sitt arbetssätt så att det alltid är det bästa för stunden 

(Brandt, 2013).  

4.3 Totalkostnadsmodellen 

Inom logistiken är totalkostnad ett viktigt begrepp som innebär att alla kostnader ska fångas 

upp, inte bara de kostnader som gäller ens egen avdelning utan alla kostnader som påverkas 

av att det tas ett visst beslut. Anledningen till det här synsättet är att om en kostnad 
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någonstans förändras så kommer fler kostnader i flödet ändras, antingen ökar de eller så 

minskar de. Till exempel kan en viktig princip för ett företag sägas vara att inte falla i fällor 

som innebär att material kan köpas för halva priset. Det är i slutänden inte bara inköpspriset 

som påverkar hur en produkt uppfattas på marknaden, minst lika viktigt är att ha kontroll på 

kvalitén, att materialleveransen hålls och att produkterna håller den livslängd som 

eftersträvas. Ett annat exempel kan vara att ett företag blir erbjuden att köpa för ett lägre pris 

än hos den nuvarande leverantören. Det viktiga då är att veta om det kommer att innebära att 

totalkostnaden blir lägre. Frågor att ställa sig här är vad är det för kvalité på produkterna, vad 

är det som ingår i priset, kommer leveransen att ske i tid? Det finns flera olika moment som 

måste bearbetas innan ett företag byter leverantör. Det som oftast verkar som ett bra 

erbjudande kan innebära mer negativa aspekter än väntat (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 

2009). 

Innan en totalkostnadsmodell kan skapas gäller det att hitta de aktiviteter där det finns 

kostnader som kan komma att påverkas eller förändras. Aktiviteter som utförs i ett 

logistiksystem innebär resursförbrukning vilket i sig blir en kostnad. Att eliminera aktiviteter 

eller förändra dem så att de blir mindre resurskrävande kan minska kostnaderna men då 

istället öka kostnaden på en annan aktivitet. Det viktiga blir då att skapa ett helhetsperspektiv 

och följa förändringen genom logistiksystemet för att se var kostnader minskar och ökar. Det 

kallas att göra en totalkostnadsanalys, alla kostnader som blir påverkade beräknas och då går 

det lättare att placera dem under kostnadsposter i en totalkostnadsanalys (Jonsson & Mattsson, 

2011).   

I en totalkostnadsanalys finns det flera olika kostnadsposter. I figur 8 ses kostnadsposter som 

är de mest vanliga och som det vanligtvis också tas hänsyn till i industriell verksamhet. 

Kostnadsposter som ingår i den totala kostnaden varierar dock från fall till fall. Det kan vara 

svårt att veta vilka kostnader som ingår så därför behövs det kunskap kring hur 

logistiksystemet fungerar för att ta reda på vilka kostnader som påverkas. Det viktigaste är att 

modellen anpassas för den studie eller situation som den skall användas till (Oskarsson, 

Aronsson & Ekdahl, 2009).  
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Figur 8 Exempel på kostnader i en totalkostnadsmodell  

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2009, sid 34) 

 

4.4 Andra studier inom området vård i hemmet 

4.4.1 Smarta hemtjänstresor på höglandet 

Ett annat arbete som innehåller en del intressant information är rapporten ”Smarta 

Hemtjänstresor på höglandet”.  

Rapportens syfte är att se över hemtjänstresorna för att kunna öka brukartiden och minska 

transport- och planeringstid.  Fokus har lagts till ett område kring ruttoptimering. Rapporten 

inriktar sig på de tre mindre kommunerna Aneby, Eksjö och Vetlanda som alla vill arbeta för 

att effektivisera hemtjänstresorna genom en ökad samverkan,  

Författarna till rapporten har använts sig av WSP:s ruttoptimeringsprogram, Winroute, för att 

undersöka och se vilken rutt som ska användas för att bilda en så kort körsträcka som möjligt.  

Körjournaler har implementerats i programmet och därefter sker simuleringar.  Programmet 

tar fram tydliga bilder på vart fordonen i detta fall har befunnit sig och även hur långt 

fordonen körts.  

Rapporten behandlar både ruttplanering men även resurseffektivisering, då syftet är att öka 

eller minska olika aktiviteter (Trafikverkets hemsida, 2010a).  

4.4.2 Bättre kommunala tjänsteresor inom hemsjukvården och äldreomsorgen 

Denna rapport inriktar sig på de kommunala resorna och då merparten av resorna sker inom 

hemsjukvården och äldreomsorgen är studien baserad på dessa. 

Även i denna rapport sker planeringen av resorna genom användandet av dataprogram, och 

resultatet är att restiderna kan minskas betydligt. Det intressanta i denna rapport är 

resonemanget om att den äldre befolkningen i framtiden i allt större utsträckning kommer att 

bo kvar i sin hemmiljö mycket längre så kommer resbehovet för hemtjänsten och 
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äldreomsorgen att öka. Utvecklingen innebär att kartläggningar och undersökningar av de 

olika resor som sker inom kommunerna är positivt och gynnar planeringen för framtiden.  Det 

gäller såväl kostnader som ökad service men även minskad miljöpåverkan (Trafikverkets 

hemsida, 2010b).  

4.4.3 ”Inte byta bakterieflora mellan stugorna på bygden”, Distriktssköterskors 

erfarenheter om den hygieniska aspekten i samband med sårvård i hemmen. 

Rapporten beaktar en viktig del som inte sätts i fokus när det gäller arbetet med Waran-

patienterna i Finspång men som ändå förekommer i det sammanhanget och det är DS 

omhändertagande av sårskador i hemmet.  

Flexibilitet i sitt arbetssätt är något som påtalas men även vikten av att kunna hitta funktioner 

som ger en bra arbetsställning, för sårläkning men även för DS arbetsmiljö. Att tänka på är 

även att DS har material som hjälper till att minska smittorisken så som förkläden, handskar 

och handsprit. 

Rapporten är inne på faktorer som ruttplanering genom att planeringen sker utifrån 

patienternas sårskador och deras smittorisk. Att de patienter som bedöms ha sår med störst 

smittorisk besöks sist och att patienterna med de mindre smittsamma såren besöks först 

(Karlsson & Vilner, 2013).  

4.4.4 Lean inom sjukvården 

- en studie av motivet bakom införandet av lean samt dess effekter 

Rapporten behandlar Lean inom sjukvården som blivit ett allt vanligare verktyg inom den 
svenska sjukvården. Den svenska sjukvården har blivit mer konkurrenskraftig, det finns fler 
privata alternativ samtidigt som det finns möjlighet till vård inom EU. Utvecklingen påverkar 
sjukvården och det krävs därför att det sker effektiviseringar. Rapporten beskriver flera 
alternativa metoder som kan användas, vilket även beskrivs i detta projekt. Det intressanta 
med rapporten, och som tydligt framkommer, är att det måste finnas en inre drivkraft hos alla 
medarbetare, för det går inte att testa att införa Lean, det är något som måste arbetas fram och 
som tar tid (Carlqvist & Skogman, 2011).  

4.5 Kartläggning 

En av förutsättningarna för att kunna förbättra sin organisation är att man vet hur den ser ut 

och fungerar idag. Det första steget i en kartläggning är att skaffa sig en bild över alla 

material- och informationsflöden för att därefter klargöra vilka aktiviteter och lagerpunkter 

som flödet innehåller. I det här avsnittet visas på två olika metoder för kartläggning, process- 

respektive flödeskartläggning. 

4.5.1  Processkartläggning  

Processkartläggning är en kartläggning som identifierar flödet genom hela kedjan och visar 

samband mellan alla aktiviteter som finns inom organisationen. Processerna görs synliga och 

det medför att det är enklare för organisationen att identifiera var det finns 

förbättringsmöjligheter vilket gör att det blir enklare att förbättra situationen.  
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Processkartläggning är ett bra sätt för alla som arbetar inom organisationen att tydligt se hur 

allting hänger ihop och fungerar.  

Processkartläggningens arbete sker utifrån två olika vinklar, ”as-is” som tar hand om nuläget 

och ”to-be” som handlar om hur processen är tänkt att se ut efter att åtgärderna på de problem 

man hittat vidtagits.  

Nuläget ”as-is” beskrivs oftast med hjälp av ett Swim-lane-diagram, där varje ”simbana” 

motsvarar en avdelning eller en funktion inom organisationen. I diagrammet ritas flödet i 

processen upp så som det uppfattas av de som medverkar i processkartläggningen. 

Detaljeringsgraden kan variera men för en fullständig processbild behöver allt som sker inom 

processen dokumenteras. Viktigt att tänka på är att ange vilket behov som startar processen 

och vad som sedan avslutar processen. När flödet är uppritat är det dags att hitta 

problemområdena, både det som de anställda uppfattar som problem men även större problem 

som identifierats efter att alla sett helheten (Offensiv kvalitetsutveckling, 2012).  

4.5.2  Flödeskartläggning 

En flödeskartläggning kan göras hur detaljerad som helst, allt handlar om den tid man kan 

lägga ner. Oftast tar en väldigt detaljerad flödeskartläggning väldigt mycket tid så det gäller 

att planera hur mycket tid som ska läggas på flödeskartläggning och sedan hålla sig till den 

planeringen. Det som är intressant i en flödeskartläggning är nyckeltalen som visar hur flödet 

ser ut och att dessa är servicemått som är mätbara, nämligen ledtid, lagertillgänglighet, 

leveranspålitlighet och leveranssäkerhet.  Det finns även nyckeltal som är tidsrelaterade och 

som ofta påverkar kostnaderna och här är ledtiden också ett nyckeltal tillsammans med 

genomloppstiden.  

 
Figur 9 Symboler för flödeskartläggning  

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2009, sid 175) 

 

För att förstå symbolerna i figur 9 finns en beskrivning nedan som klargör vad som avses med 

de olika symbolerna.  
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Rektangel: Beskriver att någonting utförs; en operation en aktivitet eller att någonting sker på 

en avdelning. Det kan röra sig om olika saker, till exempel kan en aktivitet vara att produkten 

i produktionen går igenom målningen, att det sker registrering av varor i ankomsthallen eller 

att det beställs varor från inköpsavdelningen.   
Triangel: Representerar lager som finns i flödet, det kan vara allt från materialförråd, 

produktionsbuffert eller ett färdigvarulager.  
Romben: Visar beslutspunkter där produkten inom flödet kan ta olika vägar beroende på ett 

beslut.  
Cylindern: Visar datasystem där information lagras, när en produkt anländer registreras den i 

datasystemet.  

Den streckade pilen: Visar informationsflödet genom företaget/organisationen. 

Den heldragna pilen: Visar materialflödets väg genom företaget/organisationen.  

4.6 Blodproppshämmande läkemedel 

4.6.1  Antikoagulantia läkemedel 

Det finns flera olika läkemedel som är blodpropps-hämmande och dessa kan delas in i två 

olika grupper.  

• I den första gruppen finns de läkemedel som hämmar blodplättar så att deras 

blodproppsbildning minskar. Det är läkemedel så som Trombyl, Plavix, Efient, 

Brilique, Pletal, Persantin och Asantin. 

• Den andra gruppen hämmar bildningen av det som stabiliserar en blodpropp. De är 

antikoagulantia och hit räknas Waran samt nyare läkemedel som Pradaxa och Warelto. 

Läkemedel som ges i sprutform är t.ex. Fragmin, Klexande, Innohep och Arixtra. 

Valet av läkemedel görs av den läkare som behandlar patienten och vilket läkemedel som 

väljs beror mycket på vilken proppbildningssjukdom som patienten drabbats av. En annan 

faktor som måste beaktas är om patienten även lider av några andra sjukdomar som han/hon 

tar läkemedel för. (Hammarström, 2013).  

De vanligast förekommande läkemedlen mot blodproppsbildning finns alla med i Kloka 

listan, en sammanställning av de läkemedel som rekommenderas av Stockholms läns 

läkemedelskommitté för behandling av vanliga sjukdomar. Läkemedlen på Kloka listan anses 

vara de mest beprövade, säkra, effektiva och prisvärda läkemedlen att använda. De 

blodproppshämmande läkemedlen som finns med på Kloka listan är Fragmin, Innohep, 

Trombyl och Waran (Holmgren, 2011).  

• Fragmin kan användas för att behandla en blodpropp genom att den minskar blodets 

förmåga att levra sig. Används under en kortare tid då det ges i sprutform i 

underhudsfetter på magen (Hammarström, 2013).  

• Innohep minskar även det blodets förmåga att levra sig och används förebyggande mot 

blodproppsbildning inom kirurgin men även när en patient fått en venös blodpropp i 
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underbenen eller blodpropp i lungorna. Används likt fragmin enbart under en kort 

period som en injektion (Hammarström, 2013).  

• Trombyl är ett av det vanligaste blodproppshämmande läkemedlet som används för att 

förhindra att det bildas blodproppar runt hjärtats kranskärl. Läkemedlet minskar 

blodplättarnas förmåga att klumpa ihop sig och därmed bilda blodproppar (Holmgren, 

2011). Ges till patienter som drabbats av kärlkramp, som har haft hjärtinfarkt eller 

stroke (Hammarström, 2013).   

4.6.2 Läkemedlet Waran 

Waran är den vanligaste typen av antikoagulantia, blodproppshämmande läkemedel. Som 

minskar risken för blodpropp genom att det minskar blodets förmåga att levra sig (koagulera). 

Läkemedlets påverkan på blodets förmåga att levra sig fås genom att Waran är ett så kallat 

vitamin K-hämmande preparat. Eftersom blod behöver vitamin K för att kunna levra sig 

minskar koagulationsförmågan om mängden vitamin K i blodet minskar och risken för 

blodproppar blir lägre. Blodets förmåga att koagulera gör att ett sår efter ett tag slutar blöda 

och börjar läka. I normala fall är det kroppen själv som balanserar denna förmåga men för de 

som redan har eller haft en blodpropp måste t.ex. Waran tillsättas. De som tar Waran har 

vanligtvis drabbats av bentrombos/Lungemboli, förmaksflimmer eller har klaffproteser 

(Nilsson & Söderström, 2008).  

PK (INR)-värdet  

För patienter som äter blodförtunnande läkemedel är det väldigt viktigt att kontrollera och 

hålla koll på sitt PK (INR) – värde. Kontrollen sker genom att patienten får ta ett blodprov 

som utförs antingen på en vårdmottagning eller i hemmet, vanligtvis kapillärt i fingret men 

det kan även ske venöst i armen. Orsaken till att det måste ske regelbundna kontroller är att 

vid en för låg dos av läkemedlet ökar risken för proppbildning och får patienten en för hög 

dos ökar risken för blödningar. För att sådana situationer inte ska inträffa sker regelbundna 

kontroller av patientens PK-värde (Doktorn, 2011). Innan blodförtunnande läkemedel, till 

exempel Waran tillsätts ligger PK(INR)-värdet normalt omkring 1.0. När Waran tillsätts 

förlängs blodets levringsförmåga och för de flesta individer ligger då värdet mellan 2.0 -3.0 

(Nilsson & Söderström, 2008).   
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5 NULÄGESBESKRIVNING 

Kapitlet innehåller information som tagits fram inom projektet samt statistik över patienterna 

i Finspång och en processkartläggning över hur det ser ut i dagsläget vid PK-provtagningen.   

5.1 AK-mottagningen vid Finspångs Lasarett 

Till AK-mottagningen i Finspång kommer patienter dagligen för att lämna blodprov, de har 

alla bokat en tid och får sitta i väntrummet tills de blir hämtade. Proceduren på vårdcentralen 

kan ta upp till 10 min men oftast klaras den av på cirka 5 min. Patienten kommer in och får ett 

stick i fingret där blodet tas ifrån, sedan fördelas blodet i glasrör och ställs i en maskin, 

maskinen läser därefter av hur lång tid det tar för blodet att koagulera och därefter ges ett 

svar. Beroende på hur provsvaret ser ut jämfört med resultatet vid förra kontrollen får 

patienten en utskriven ordination som visar hur många Waran-tabletter som skall tas tills nästa 

kontroll. En ny kontroll sker inom tidsspannet 1 dag till 8 veckor och beror helt på om 

resultatet på provet varierade mycket eller lite från resultatet vid den förra kontrollen.  

5.1.1  Waran patienter i Finspång som behandlas av distriktssköterska 

Ett hembesök hos patienterna tar olika lång tid beroende på om personalen måste hjälpa 

patienten med något annat eller om det enbart är att ta PK-provet. Ett PK-prov går väldigt 

snabbt, antingen sker det genom ett stick i fingret eller i armen. Blodet samlas därefter in i 

glasrör och transporteras till Finspångs lasarett där det lämnas in på labbet för analys. För att 

DS ska kunna planera besöken så bedöms varje hembesök ta 15 min. 

5.1.2  Waran patienter i Skärblacka 

De som bor i Skärblacka och behöver ta sina PK-prover, går till vårdcentralen där och lämnar 

sitt blodprov (PK-prov). Blodprovet skickas sedan till Finspång för analys. Provresultatet 

skickas sedan vidare till Norrköping där det, om det behövs en direkt förändring av 

doseringen, rings ut till patienterna men och annars skickas per post.  

5.1.3  En distriktssköterskas dag 

När arbetspasset börjar kommer DS till sina respektive rum på av-delningen på Finspångs 

lasarett. Sköterskorna sitter uppdelade efter vilket distrikt de arbetar på, vilket innebär att de 

sitter tre eller fyra i ett och samma rum. Därefter läggs dagens arbetsuppgifter upp, det ses 

över hur många patienter som ska besökas (är in-bokade) och sedan bestäms det vem som tar 

telefontiden som är på morgonen, och vem som tar mottagningen om man har någon inbokad 

patient. Därefter fördelas hembesöken som normalt sker på förmiddagen mellan klockan 

08.00-12.00 på en eller flera DS. Dagens PK-prov måste vara i labbet innan klockan 11.30 för 

att de ska hinna analyseras. På efter-middagen åker DS ut med svaret på analysen och delar ut 

en ny dosett. För de patienter som inte behöver hjälp med att lägga rätt dos i sina dosetter 

skickas ett brev hem till patienten. I brevet finns den nya ordinationen och en ny tid för nästa 

PK-prov.  

5.1.4  En Biomedicinsk analytikers dag  

Det finns två BMA som jobbar på AK-mottagningen mellan klockan 08.00-16.00 med 

arbetsuppgifter som gäller att analysera och ordinera kommande doser av Waran. De bokar 
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även in patienterna till nästa provtagning, tar emot remisser, besvarar remisser och bokar in 

nya patienter. BMA har även telefontid under en timme för att svara på inkommande samtal 

från DS som vill ha svar på PK-prover. Det finns idag två distrikt, Rejmyre och Hällestad, 

som ringer in sina provsvar. De båda distrikten har 40 patienter fördelade mellan sig men alla 

40 samtal kommer inte samma dag, eftersom patienterna har olika besöksdagar. 

5.2 Patientantal  

Fördelningen av de patienter som Närsjukvården i Finspång ansvarar för och som är i behov 

av läkemedlet Waran framgår nedan i figur 10.  

5.2.1  AK-mottagningen 

Det finns 540 patienter registrerade på AK-mottagningen i Finspång och av figuren framgår 

att cirka 74 procent av dessa själva kommer till AK-mottagningen för PK-provtagning. Hos 

ungefär 19 procent av patienterna görs hembesök och för resterande cirka 7 procent rings 

provsvaren in av en DS från Rejmyre/Hällestad.  

 

 

Figur 10 Statistik över PK-patienterna i Finspång 

5.1.2  Distrikten 

Som beskrevs i kapitel 2 Verksamhetsbeskrivning finns det totalt sex distrikt inom 

närsjukvården i Finspång och de har som en av arbetsuppgifterna att genom hembesök utföra 

PK-provtagning. Patienterna som besöks har ofta andra sjukdomar som gör att de inte kan ta 

sig till mottagningen själva och därför behöver besökas i hemmet. Patienterna bor oftast inte 

ensamma utan med en anhörig men de har alla hjälp av hemsjukvården. Fördelningen av 

patienter per distrikt framgår nedan i tabell 1. 
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Till mottagningen i Rejmyre kommer större delen av det distriktets patienter själva och 

lämnar ett PK- prov vilket underlättar för DS som inte behöver besöka lika många i det 

området utan enbart åka till mottagningen och ta emot sina patienter.  

Tabell 1 Fördelning av PK-patienter 

 

 

Distrikt 

Antalet PK-

patienter som 

besöks i 

hemmet 

Antalet PK-

prover som tas 

till labbet i 

Finspång 

PK-patienter som 

kommer till 

respektive 

mottagning 

Antalet PK-

patienter där 

provsvaret rings 

in 

AK-mottagning 

Finspångs Lasarett 

  398  

Rejmyre 1  33 34 

Bergsmannen 20 20   

Smeden 14 14   

Aurora 15 15   

Vallonen 13 13   

Hällestad 6   6 

Resultat 691 62 431 40 
1) Av figur 10 framgår att DS genomför provtagning på 19 % av det totala antalet patienter. Denna siffra 

inkluderar patienterna i Rejmyre där det bara arbetar DS. Totalt tar DS därför blodprover på 102 patienter, 69 

genom hembesök och 33 på mottagningen i Rejmyre. 

 

Av tabellen framgår att det totalt är 69 patienter som DS inom närsjukvården i Finspång gör 

hembesök hos idag. Alla dessa bor i ett så kallat ordinärt boende och ingår därmed i den 

grupp där ansvaret för patienterna från och med år 2014 ska tas över av kommunen. 

Provtagningen när det gäller dessa 69 patienter kommer därmed inte längre att vara en 

kostnad för Landstinget, närsjukvården i Finspång, utan läggas över på kommunen. Det är 

dock fortfarande viktigt att utreda hur PK-proverna ska tas på dessa patienter för att det ska 

fungera så bra som möjligt under perioden fram till dess att kommunen tar över ansvaret. 

Dessutom innebär en väl fungerande verksamhet att ansvarsöverflyttningen till kommunen 

underlättas och möjligheten för kommunen att fortsätta med samma upplägg ökar.  

5.3 Processkartläggning 

För att skapa en tydlig bild över vilka aktiviteter som ingår i processen för en provtagning 

genom hembesök samt vilka delar/aktiviteter i processen som kan anses vara onödiga, slöseri 

med tid, har ett ”as-is” i form av ett swim-lane-diagram skapats. I diagrammet, som visas i 

figur 11 nedan, har de delar i processen som anses onödiga markerats med röd ring.  

De markerade områdena är aktiviteter där slöserier förekommer, det är transporter till och från 

patienterna, till och från sjukhuset samt där prov lämnas in. Aktiviteterna valdes ut efter den 

första kartläggningen/observationen som skedde på sjukhuset och aktiviteter anses vara 

områden som generera i kostnader enbart istället för att vara nödvändiga. Det gäller både 

transporter men även ur synpunkterna tid och miljö.   
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I figuren avses med Ds avd. den avdelning där DS arbetar, patient är när aktiviteten berör 

patienterna och slutligen BMA är när BMA blir engagerade i processen.  

5.4 Utbildningar och förkunskaper 

5.4.1  Biomedicinsk analytiker  

En BMA har efter genomgången gymnasieutbildning studerat ytterligare tre år på universitet. 

En BMA arbetar oftast inom hälso- och sjukvården men även forskning är ett område som 

använder sig av BMA:s kunskaper. Inom sjukvården består arbetsuppgifterna till stor del i att 

analysera olika typer av prover i syfte att ge läkaren ett bra underlag för att ställa en diagnos. 

För att utbilda sig till en BMA behövs inga speciella förkunskaper förutom grundläggande 

universitetsbehörighet (Uppsala Universitet, 2013).  

5.4.2  Distriktssköterska  

En DS är i grund och botten en sjuksköterska med specialistutbildning. För att studera till DS 

krävs att personen genomgått grundutbildning till sjuksköterska med kandidatexamen. För en 

sådan utbildning krävs tre års studier vid universitet. Innan ansökan till vidareutbildning till 

DS måste en sjuksköterska ha tolv månaders yrkeserfarenhet motsvarande ett heltidsarbete 

som sjuksköterska. Utbildningen till DS omfattar 75 högskolepoäng varefter examen erhålls 

och sjuksköterskan har blivit en legitimerad DS. (LiU, 2012)  

5.4.3  Hemtjänst 

Vård och omsorg studeras i gymnasiet och det finns även utbildningar på komvux och 

yrkeshögskolan inom området. Vård och omsorgsprogrammet ger en grundläggande 

utbildning för att kunna arbeta inom vårdsektorn och det krävs inga förkunskaper. 

Programmet är för personer som vill jobba inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg 

samt med personer som lider av funktionsnedsättning. (Utbildningsinfo, 2012). Efter en 

treårig gymnasieutbildning inom vård och omsorg är man utbildad undersköterska och kan då 

söka jobb inom t.ex. hemtjänsten (Lernia, 2012). 

Figur 11 "As-is" i form av ett swim-lane-diagram för PK-provtagning av distriktssköterska. 
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5.4 Bärbar mätare CoaguChek 

CoaguChek är en mätare som mäter patientens INR-värde. Det finns inga restriktioner 

beträffande vem som får köpa en sådan apparat vilket innebär att en privatperson som är 

beredd att betala cirka 6 500 kronor själv kan skaffa sig en CoaguChek. De tillhörande 

reagensstickorna och lansetterna som behövs vid provtagning är kostnadsfria och skrivs ut av 

läkaren och hämtas på apotek. Med en egen mätare slipper man besöken till sjukhusen och 

kan snabbt och enkelt ta provet hemma när det passar och på så sätt även ha en bättre kontroll 

över sitt eget INR-värde. Provtagningen sker genom ett nästan smärtfritt stick i fingret av den 

tillhörande lansetten och en bloddroppe placeras på testremsan, därefter inväntas ett svar som 

talar om vilken nivå patientens INR-värde har (CoaguChek hemsida, 2011).   

Innan en patient kan börja att själv ta sina PK-prover krävs att patienten genomgår en kortare 

kurs som cirka fyra gånger per år, lite beroende på efterfrågan, genomförs på 

Universitetssjukhuset i Linköping. På kursen får patienterna lära sig att hantera instrumentet 

och hur provtagningen skall gå till. Vid självprovtagningen genom användning av CoaguChek 

sker i början en dubbelkontroll, patienten tar egna prover samtidigt som prover även lämnas 

till AK-mottagningen. Patienten kan inte själv bestämma sin tablettdos utan friheten med 

maskinen ligger i att man inte behöver besöka sjukhuset eller vårdcentralen för provtagning 

utan kan ta provet i lugn och ro i bostaden. Efter inrapportering av provresultatet via telefon 

eller med hjälp av Mina vårdkontakter på internet får patienten därefter ett doseringsbrev 

hemskickat på posten (LiO.se, 2013e).  

För- och nackdelarna med den här utvecklingen är enligt CoaguChek (CoaguChek hemsida, 

2011).  

Fördelar 

• Det är väldigt enkelt att använda sig av apparaten och det går också väldigt smidigt 

och snabbt att få svaret.  

• Personen i fråga slipper resorna till och från sjukhuset 

• Personen kan själv bestämma över när man vill testa sig och det är också väldigt 

enkelt att ta med apparaten när man är ute och reser.  

Nackdelar 

• Det är fortfarande en process att ringa in sina provsvar eller rapportera dem genom 

internet.  

• Patienten behöver själv hålla koll på hur ofta proverna skall tas, så att det sker 

regelbundet enligt den plan som är bestämd.  
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6 ANALYS 

Som framgår av figur 12 nedan handlar de områden som är markerade med rött om 

transporter/resor samt att provet måste lämnas in i labbet hos en BMA. Att det är dessa 

aktiviteter i processen som anses onödiga ligger till grund för projektets uppdelning av 

uppgiften i tre olika scenarier där de identifierade problemområdena ska undersökas för att 

hitta en lösning på problemen. Problemområdena är aktiviteter som under första 

kartläggningen på sjukhuset observerades som onödiga och som kommer generera i kostnader 

för sjukvården. Scenarierna har alla en lösning till hur dessa problemområden kan lösas 

genom olika förslag som kommer att framgå under avsnitt 7 Resultat.  

6.1 Scenariobeskrivning 

6.1.1  Scenario 1a 

Scenario 1a visar hur det såg ut när kartläggningen började på Närsjukvården i Finspång. En 

DS besöker patienterna och tar PK-proverna och åker därefter in med proverna till labbet på 

Finspångs lasarett för analys för att sedan åka ut till patienten igen med provresultatet och 

därmed också fördela ut den tablettdos som patienten skall ta fram till nästa kontroll.  

6.1.2  Scenario 1b 

Scenario 1b är en bild över hur besöken fungerar hemma hos patienterna vid andra 

kartläggningen på Närsjukvården i Finspång. Scenariot är till stora delar lika som scenario 1a 

men nu har det implementerats att DS vid vissa patientbesök genomför provtagningen med 

hjälp av CoaguChek som är en bärbar maskin som tillsammans med ett program i en 

persondator gör det möjligt att direkt analysera provet. Vinsten med scenariot är att för de 

patienter där prov tas med CoaguChek behöver patienten inte besökas två gånger, först för 

provtagning och sedan ytterligare en gång för att ge patienten en eventuell ny ordination.  

Figur 12 "As-is" i form av ett Swim-lane-diagram för PK-provtagning av distriktsjuksköterska 



Rapport Närsjukvården i Finspång 2014-08-22 
TQLO10 v1.3 
 

 39 

6.1.3  Scenario 2 

Istället för att en DS åker ut till patienterna som i scenario 1a innebär detta scenario att det är 

en BMA som åker ut till patienterna och genomför provtagningen. BMA kan analysera provet 

direkt med hjälp av CoaguChek. Patienterna får då direkt ut en ordination på papper som 

beskriver hur många Waran-tabletter patienten skall ta och det bokas även in en ny tid för 

nästa besök.  

6.1.4  Scenario 3 

Precis som i scenario 1a är det här en DS som åker ut till patienterna men här har DS med sig 

en CoaguChek. PK-provet tas som vanligt kapillärt prov och med hjälp av maskinen fås ett 

resultat som rings in till AK-mottagningen. Där svarar en BMA som utifrån provresultatet kan 

meddela hur stor dos Waran som ska fördelas ut till patienten. DS kan då direkt förse 

patientens dosett med det antal tabletter som behövs tills nästa besök.  

6.2 Begränsningar för de olika scenarierna  

Det kan tyckas enkelt att förändra dagens hantering genom att blanda och ta olika delar från 

scenarierna men det finns vissa begräsningar som gör att det inte går att ändra hur som helst.   

• DS har inte tillgång till det dataprogram som en BMA använder för analyserna. DS har 

inte heller den formella behörighet som krävs för att de ska kunna analysera PK-

proverna 

• BMA får inte dosera i dosett då de inte har den utbildning som krävs. BMA kan 

därmed inte utföra doseringen av Waran-tabletterna åt de patienter som behöver den 

hjälpen.  

6.3 Kostnadsposter  

De kostnader som ska räknas fram inom projektet rör både kommunen och Landstinget 

eftersom kommunen kommer ta över en del av Landstingets uppgifter under år 2014.  

Det som är intressant att ta reda på är vad PK-provtagningen totalt sett kostar idag för 

Landstinget och Närsjukvården i Finspång. För att ta fram totalkostnaden behöver de 

ingående kostnadsposterna identifieras och beräknas. Sådana kostnadsposter är kostnaden för 

en DS respektive en BMA, hur mycket förbruknings-material som behövs och vad resorna till 

och från patienterna kostar. De uppgifter som används i rapporten är: 

6.3.1 Lön 

Lönen för en DS inom landstinget i Östergötland ligger mellan 27 750 och 32 000 kronor per 

månad (uppgift från Eva-Britt Andersson, Landstinget). Beräkningarna i denna rapport har 

utgått ifrån en genomsnittlig lön på 30 000 kronor per månad. 

Genom att använda heltidsmåttet 165 timmar per månad kan timlönen för en DS beräknas till 

181,82 kronor per timme. 
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Motsvarande uppgifter för en BMA är en lönespridning på 26 500 till 28 500 kronor där 

beräkningarna i rapporten baseras på en genomsnittlig lön på 27 500 kronor i månaden vilket 

ger en snittlön på 166,67 kronor per timme. 

6.3.2 Lönebikostnad 

Arbetsgivaren i detta fall landstinget betalar inte bara lön till personalen utan det tillkommer 

även lönebikostnader på 44,13 procent utöver den lön som utbetalas.  

Lönebikostnaden innefattar en lagstadgad arbetsgivaravgift, enligt lag på 31,42 procent, 

avtalsförsäkringar på 0,21 procent samt avtalspensioner på 12,5 procent.  

När kommunen tar över har de en lägre lönebikostnad på enbart 38,46 procent med 

fördelningen arbetsgivaravgifter på 31,42 procent, avtalsförsäkring på 0,21 procent samt 

avtalspensioner på 6,83 procent (Sveriges Kommuner & Landsting, 2014) 

Tabell 2 Lönebikostnader beräknade för DS, BMA, Landstinget och Kommunen.  

 Landstinget Kommunen 

DS 80,24 kr/h 69,92 kr/h 

BMA 73,55 kr/h 64,10 kr/h 

 

Tabell 2 visar lönebikostnader för DS och BMA samt för Landstinget och Kommunen. Till 

beräkningen användes den uträknade lönen för BMA och DS från kapitel 6.3.1 Lön 

multiplicerat med procentenheten som framräknades i kapitel 6.3.2. Lönebikostnad.  

6.3.3 Förbrukningsmaterial  

För varje PK-prov åtgår det förbrukningsmaterial i form av nålar, plåster, provtagningsrör 

m.m. motsvarande 44 kronor, exklusive moms. 

6.3.4 Bilkostnad 

Förutom att resorna i samband med hembesöken genererar kostnader i form av den arbetstid 

som åtgår för resorna finns även kostnader för de bilar som används för resorna. Enligt 

Konsumentverkets tjänst Bilsvar är kilometerkostnaden för en Volkswagen Polo 1.2 TDI 

årsmodell 2013, 2 kronor och 50 öre. Valet av Volkswagen Polo 1.2 är för att det är de bilarna 

som används av DS vid resor till patienterna. I tabellerna under kapitel 7 Resultat finns en 

uträkning för antalet bilresor för hembesöken, de är beräknade efter kilometerkostnaden för 

bilen som använts, 2,5 kronor multiplicerat med summa resor (km) för vardera vecka. 

6.4 Patientkostnader 

För patienterna finns det en gräns för hur mycket man som patient behöver betala för sina 

sjukvårdsbesök under en tolvmånadersperiod.  
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I Östergötland ligger maxbeloppet på 1 100 kronor. När patienten kommit upp i maxbeloppet 

fås ett frikort för den återstående tiden av tolvmånadersperioden. Så rullar det på från år till år, 

nästa tolvmånadersperiod betalar patienten återigen upp till 1 100 kronor och när kostnaden 

uppfyllts blir övriga besök avgiftsfria.   

För att kunna påvisa och få tillgång till ett frikort måste besöken stämplas i patientens erhållna 

högkostnadskort eller att det går att visa kvitton på erlagda avgifter.  

Det finns även ett högkostnadsskydd som rör betalning av läkemedel och där ligger gränsen 

på 2 200 kronor per tolvmånadersperiod för patientens receptbelagda medicin. Skyddet 

fungerar på liknande sätt som för frikortet att det börjar om på nytt år för år. (LiO, 2013g)  

Patientens kostnad för varje PK-provtagning utgörs dels av ett belopp på 110 kronor för 

provtagningen och dessutom ett belopp på 54 kronor för analysen av provet, vilket om det 

summeras blir 164 kronor.  

6.5 ANALYSMODELL 

För att visa de aktiviteter som finns i projektet har swim-lane-diagram använts.  

Diagrammet används för att det enkelt visar alla de aktiviteter som sker inom respektive 

scenario och vem som utför aktiviteten. Modellen innebär att det blir tydligare att följa flödet 

och för att koppla ihop kostnaderna som finns i flödet finns det till respektive scenario en 

tillhörande tabell. I tabellen som kan ses på sidan 35 visas först det totala antalet 

resekilometrar som scenariot genererar. Även en uträkning över de kostnader som tagits med i 

projektet; kostnaden för lön samt lönekostnader, kostnaden för förbrukningsmaterialet till PK-

proverna och kostnaden för att avläsa PK-proverna på laboratoriet i Finspång samt kostnader 

för den bil som används vid hembesöken.  

Aktiviteterna i diagrammet kan appliceras i en totalkostnadsmodell som beskrevs i avsnitt 4.3 

Totalkostnadsmodellen. Med totalkostnadsmodell innebär det att modellen som används ska 

kunna anpassas till den valda situationen. Det kan vara kostnader som figur 8 visar eller helt 

andra beroende på vilket område som studeras och vilka aktiviteter som ska undersökas 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2009). 

Det som är viktigt att poängtera är att totalkostnadsmodellen som använts i projektet inte 

använder sig av kostnadsposterna som finns i den totalkostnadsmodell som finns i avsnitt 4.3 

Totalkostnadsmodellen. Det beror på att totalkostnadsmodellen som visas i avsnitt 4.3 

Totalkostnadsmodellen är skapad för att passa i en tillverkningsindustri och inte till 

sjukvården. Därför har kostnadsposterna ändrats så att de passar till det projektet ska titta 

närmare på.  
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7 RESULTAT 

Resultat över valda scenarier 

I kapitlet presenteras projektets olika scenarier med aktiviteterna inritade i swim-lane 

diagram och kostnaderna redovisade i en tabell. I avsnittet Processkarta förs en diskussion 

om scenariots för- och nackdelar där även totalkostnad och miljöaspekter vägs in.  

7.1 Scenario 1a 

Scenario 1a beskriver hur situationen såg ut vid första kartläggningsbesöket på Finspångs 

Lasarett. Scenariot innebär att DS gör hembesöken och tar PK-proverna på patienterna. Figur 

13 visar de aktiviteter som sker från det att en patient är bokad för PK-provtagning till dess att 

patienten i och med att han/hon fått en ny dos med Waran-tabletter som gäller till nästa 

kontrolltillfälle är klar.  

De olika ”swim-lane banorna” i figurerna i detta kapitel 7 avses med DS avd. när DS utför en 

aktivitet, patient är när patienten berörs av en aktivitet och BMA när en BMA utför en 

aktivitet som rör PK-provtagningen. 

 

 
7.1.1.  Processkarta 

Scenario 1a innefattar två distrikt, Hällestad och Rejmyre där DS redan använder sig av en 

CoaguChek och ringer in provsvaret till laboratoriet på Finspångs lasarett. Anledningen till 

detta upplägg är att distrikten ligger så långt bort från Finspång och de flesta som bor där 

besöker den DS-mottagning som finns och därmed är det så pass få patienter som besöks i 

hemmet.  

Figur 13 Processkartläggning över scenario 1a 
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De fördelar som finns med dagens scenario 1a, är att alla inblandade är väl medvetna om hur 

det går till och vad de ska göra. De har använt sig av dagens modell under en lång tid och det 

finns en rutin för hur dagen flyter på. Patienterna är även de medvetna om hur provtagningen 

fungerar och att det i samband med provtagningen bokas en ny tid till eftermiddagen när DS 

ska komma och dosera nya tabletter. Att det är strukturerat så att alla PK-prover ska vara i 

labbet innan klockan 11.30 är bra ur synpunkten att alla besöken förläggs på förmiddagar 

istället för att det sker under hela dagen. Det är bra för då behöver inte patienterna gå och 

vänta en hel dag på när DS ska komma och ta provet. Är även bra ur synpunkten att DS då 

kan ta emot besök på avdelningen på lasarettet under eftermiddagen.  

De nackdelar som finns med scenario 1a, och som framkommit under projektets gång, är att 

det sker en stor del onödiga resor främst till och från patienten eftersom de resorna behöver 

göras två gånger om dagen vid varje provtagningstillfälle. Första resan sker för att ta PK-

provet och den andra resan för att dosera nya Waran-tabletter tills nästa kontroll. Att detta 

förläggs under olika tider på dagen är även det en faktor som påverkar scenariot negativt. Att 

patienterna besöks under förmiddagen klockan 8.00 - 11.00 för PK-provtagning och att de 

sedan får vänta tills eftermiddagen klockan 13.00 - 16.00 innan de får sitt provsvar gör att 

patienterna måste befinna sig i hemmet hela dagen. För de patienter som har aktiviteter på 

eftermiddagarna där DS inte bara kan komma när som helst gäller det att det finns en tydlig 

planering för att det ska fungera. Hänsyn försöker alltid tas till patienterna och utifrån detta 

bokas besökstiderna in.   

7.1.2  Totalkostnad och CO2 

Som vi kan se i tabell 3 medför scenario 1a en totalkostnad på 39 200 kr och det är då 
kostnaderna under en fyraveckorsperiod som beräknats. En kostnadspost som kommer att ha 
samma värde för alla scenarier, eftersom antalet prov är lika i alla scenarier, är kostnaden för 
själva PK-provet med förbrukningsmaterial och kostnaden för analysen.  

Beräkningen av personalkostnaderna baseras på timkostnader för lön och övriga 
lönekostnader enligt avsnitt 6.3 Kostnadsposter samt att tidsåtgången för DS resor och 
provtagning uppgår till 84 timmar. Tidsåtgången för BMA uppgår till 10 timmar.   

I scenario 1a innebär alla besök egentligen även behov av återbesök eftersom alla patienterna 
behöver hjälp med ordinationen. Återbesöken är dock något färre till antalet då vissa av 
besöken sker i distrikt Hällestad där de använder sig av CoaguChek och ringer in sina svar.  

Längden på resorna är beräknade efter de platser som DS faktiskt besöker och är därför exakta 
i sina värden, alla resor har Finspångs lasarett som utgångspunkt. Sett till aspekterna miljö 
och CO2 så sker det i scenario 1a resor på totalt 1 766 km. Den siffran innefattar då alla besök 
inklusive återbesöken. Bilarna som används vid hembesöken hos patienterna är dieseldrivna 
bilar av märket Volkswagen Polo 1.2 TDI som i 2013 års modell släpper ut 89 gram CO2 per 
kilometer. I scenario 1a innebär detta att resorna genererar utsläpp motsvarande 157 kg CO2. 

I Bilaga 1 redovisas en mer detaljerad information om bland annat antal, reslängd och 
tidsåtgång för de besök och återbesök som görs inom scenario 1a. 
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Tabell 3 Kostnader scenario 1a 

 
Scenario)1a V20 V21 V22 V23 Summa*månad
Besök*hos*patient*(st) 25 20 30 35 110
Återbesök*(st) 22 17 27 30 96
Summa*Besök 47 37 57 65 206

Tidsåtgång*DS*(tim) 19 15 23 27 84
Tidsåtgång*BMA*(tim) 2 2 3 3 10
Resor*(km) 238 175 300 401 1114
Resor*återbesöket*(km) 143 81 206 222 652

Summa*resor*(km) 381 256 506 623 1766

PK4Prov

Material*(44*kr) 1100 880 1320 1540 4840
Kostnad*för*analys*(54*kr) 1350 1080 1620 1890 5940

Summa 2450 1960 2940 3430 10780

Personalkostnader

Löner*BMA 347 278 417 486 1528
Lönebikostnader*BMA*(44,13%) 153 123 184 215 674
Total*lönekostnad*BMA 500 400 601 701 2202
Löner*DS* 3415 2639 4191 4882 15127
Lönebikostnader*DS*(44,13%) 1507 1165 1849 2154 6676

Total*lönekostnad*DS 4922 3804 6040 7036 21803

Summa*lönekostnader 5423 4205 6641 7737 24005

Bilkostnader

Bilresor*för*hembesök 953 640 1265 1558 4415
Summa*Totalkostnad 8826 6805 10846 12725 39200  
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7.2 Scenario 1b 

Scenario 1b beskriver hur det ser ut under andra kartläggningsbesöket på Finspångs Lasarett. 

Skillnaden från scenario 1a är att det nu har implementerats vissa hembesök där 

provtagningen sker med CoaguChek. Vid användandet av CoaguChek behöver DS inte 

besöka de patienter som behöver hjälp med att dosera ordinationen två gånger utan det räcker 

med en gång. Efter provtagningen ringer DS in provsvaren som fås från CoaguChek till BMA 

på laboratoriet i Finspång och får därefter en ordination som de direkt kan hjälpa patienten 

med att dosera.  

 

 

Figur 14 Processkartläggning över scenario 1b 

7.2.1  Processkarta 

Som framgår av figur 14 är scenario 1b lite annorlunda mot de andra scenarierna i och med att 

det är fler aktiviteter som sker samtidigt i processen. DS använder sig hos vissa patienter av 

CoaguChek för provtagningen men hos andra används hjälpmedlet inte. De aktiviteter som i 

figur 14 är markerade med rött innebär att det är lika som i scenario 1a.  De grönfärgade 

aktiviteterna återfinns i såväl scenario 1a och det nya scenario 1b.  

Det här scenariot kan alltså sägas bestå av två alternativa processer och de har båda sina för- 

och nackdelar. I båda processerna får patienterna en väntetid, för alternativet när DS ringer 

BMA för ordination så är väntetiden däremot kortare än när DS tar med PK-provet till labbet. 

I alternativet där DS tar med sig provet tillbaka till labbet blir det dubbelt så många resor som 

när DS kan stanna kvar hos patienten och få provsvaret per telefon. I de fall där patienterna 

även behöver annan behandling, till exempel hjälp med sårskador, så är alternativet när DS 

ringer till BMA bättre för då kan all sådan behandling ske under tiden DS väntar på 

provsvaret från BMA.  

Positiva aspekter är som nämndes ovan att vid de besök där DS ringer in provsvaren får 

patienterna sin ordination direkt och slipper invänta ett till besök av DS senare under samma 

dag.  
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7.2.2  Totalkostnad och CO2 

Av tabell 4 framgår att totalkostnaden för scenariot uppgår till 33 469 kronor. Skillnaderna 

finns i kostnaderna för DS och i bilkostnaderna och beror på att det här scenariot genererar 

något färre återbesök eftersom provtagningen hos vissa patienter sker med hjälp av 

CoaguChek.  

Att resorna blir lite färre i det här scenariot innebär även en viss minskad miljöbelastning. Det 

totala antalet kilometer som resorna i scenariot genererar uppgår till 1 380 kilometer vilket 

motsvarar utsläpp på 123 kg CO2. 

Beräkningen av personalkostnaderna baseras även i det här scenariot på timkostnader för lön 

och övriga lönekostnader enligt avsnitt 6.3 Kostnadsposter men här uppgår tidsåtgången för 

DS endast till 64 timmar och för BMA till 10 timmar.   

I Bilaga 2 redovisas en mer detaljerad information om bland annat antal, reslängd och 

tidsåtgång för de besök och återbesök som görs inom scenario 1b. 

Tabell 4 Kostnader scenario 1b 

Scenario)1b V20 V21 V22 V23 Summa*månad
Besök*hos*patient*(st) 25 20 30 35 110
Återbesök*(st) 8 8 14 14 44
Summa*Besök 33 28 44 49 154

Tidsåtgång*DS*(tim) 14 11 18 21 64
Tidsåtgång*BMA*(tim) 2 2 3 3 10
Resor*(km) 237 176 300 392 1105
Resor*återbesöket*(km) 64 49 78 84 275

Summa*resor*(km) 301 225 378 476 1380

PK4Prov

Material*(44*kr) 1100 880 1320 1540 4840
Kostnad*för*analys*(54*kr) 1350 1080 1620 1890 5940

Summa 2450 1960 2940 3430 10780

Personalkostnader

Löner*BMA 347 278 417 486 1528
Lönebikostnader*BMA*(44,13%) 153 123 184 215 674
Total*lönekostnad*BMA 500 400 601 701 2202
Löner*DS 2518 2036 3291 3827 11673
Lönebikostnader*DS*(44,13%) 1111 1111 1452 1689 5364
Total*lönekostnad*DS 3629 3148 4743 5516 17037
Summa*lönekostnader 4130 3548 5344 6217 19239

Bilkostnader

Bilresor*för*hembesök 753 563 945 1190 3450
Summa*Totalkostnad 7333 6071 9229 10837 33469  
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7.3 Scenario 2 

Scenario 2 handlar till största delen om en förändring av vilken personalkategori som 

genomför provtagningen. Istället för att det som i de övriga scenarierna är en DS som 

genomför hembesöken är det i det här scenariot en BMA som besöker patienten och genomför 

provtagningen med hjälp av en CoaguChek. Upplägget innebär att patienten kan få sin 

ordination direkt utan att behöva invänta ytterligare ett besök senare under dagen. En BMA 

får däremot inte dosera ut den nya Waran-dosen, därför behöver de patienter som inte kan 

dosera själva invänta en DS som kommer och hjälper patienten. Aktiviteterna i scenariots 

process framgår av figur 15 nedan.  

7.3.1  Processkarta  

På samma sätt som i scenario 1b kan det i det här scenariot bli två olika processer. För de 

patienter som behöver hjälp med doseringen eller behandling av sårskador blir processen i 

princip som i scenario 1b. För de patienter som själva kan dosera som läkemedelsdos är 

scenariot en klar förbättring i och med att de bara behöver få ett besök. Patienten slipper 

därmed den väntetid som uppstår när DS tar med provet tillbaka till labbet för analys för att 

sedan återkomma för att ordinera ut tablettdosen. 

För de som inte kan dosera sina Warantabletter själva uppstår fortfarande väntetid för att en 

DS ska komma och hjälpa dem. Detsamma gäller för de patienter som har sårskador som 

måste ses över då BMA inte kan behandla dem. 

7.3.2  Totalkostnad och CO2 

Ett frågetecken kring scenario 2 är om det ur en kostnadssynpunkt är bättre att använda sig av 

en BMA när en DS ändå behöver besöka de patienter som inte kan dosera själva och som har 

andra skador som behöver ses över. Om en DS kunde komma samtidigt och besöka patienten 

ihop med en BMA skulle situationen förbättras för patienten som inte behöver vänta in två 

besök.  

Figur 15 Processkartläggning över scenario 2 
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Av tabell 5 framgår att den totala kostnaden för scenariot är 32 770 kronor. 

Den totala längden för resorna i scenariot är nästintill lika stora som i scenario 1b, eller totalt 

1 389 km vilket innebär att såväl bilkostnaderna på 3 473 kronor som utsläppen på 124 kg 

CO2 endast marginellt skiljer sig från scenario 1b. 

Lönekostnaderna skiljer sig däremot lite mer eftersom det i det här scenariot är tidsåtgången 

för BMA som är högst, 45 timmar, medan DS endast lagt ner 29 timmar. Den lägre 

timkostnaden för BMA innebär att trots att det totala antalet timmar för DS och BMA 

tillsammans endast skiljer sig med en timme jämfört med scenario 1b blir personal-

kostnaderna drygt 700 kronor lägre i det här scenariot. Jämfört med scenario 1a blir 

personalkostnaden i det här scenariot cirka 5 500 kronor lägre. 

I Bilaga 3 redovisas en mer detaljerad information om bland annat antal, reslängd och 

tidsåtgång för de besök och återbesök som görs inom scenario 2. 

Tabell 5 Kostnader scenario 2 

Scenario)2 V20 V21 V22 V23 Summa*månad
Besök*hos*patient*(st) 25 20 30 35 110
Återbesök*(st) 11 8 14 15 48
Summa*Besök 36 28 44 50 158

Tidsåtgång*DS*(tim) 7 5 9 9 30
Tidsåtgång*BMA*(tim) 10 8 12 15 45
Resor*(km) 238 175 300 392 1105
Resor*återbesöket*(km) 63 52 77 92 284

Summa*resor*(km) 301 227 377 484 1389

PK4Prov

Material*(44*kr) 1100 880 1320 1540 4840
Kostnad*för*analys*(54*kr) 1350 1080 1620 1890 5940

Summa 2450 1960 2940 3430 10780

Personalkostnader

Löner*BMA 1668 1282 2044 2519 7513
Lönekostnader*BMA*(44,13%) 736 566 902 1111 3315
Total*lönekostnad*BMA 2404 1848 2945 3630 10828
Löner*DS 1223 916 1559 1637 5335
Lönebikostnader*DS*(44,13%) 540 404 688 723 2354
Total*lönekostnad*DS 1762 1320 2246 2360 7689
Summa**lönekostnader 4167 3169 5192 5990 18517

Bilkostnader

Bilresor*för*hembesök 753 568 943 1210 3473
Summa*Totalkostnad 7370 5697 9075 10630 32770  
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7.4 Scenario 3 

Scenario 3 är en förändring som möjliggör att de DS som besöker patienterna för PK-prov kan 

analysera provet på plats och ringa in provsvaret till BMA på labbet i Finspång. När DS sedan 

får svar från BMA kan de direkt dosera den nya ordinationen till patienterna. För att detta ska 

vara möjligt används den bärbara maskinen CoaguChek som avläser ett blodprov och ger ett 

värde på blodet. Aktiviteterna som ingår i scenariots process framgår av figur 16. 

7.4.1  Processkarta 

Jämförs scenario 3 med scenario 1 märks det direkt att det är färre resor till och från 

patienterna i scenario 3, det som däremot tillkommer är den väntetid som sker i samband med 

att provsvaret rings in till BMA och till dess att ett provsvar erhålls.  

Fördelar med scenario 3 är att patienten enbart besöks en gång och att detta besök innebär att 

PK-provet tas och dosering sker direkt. Det underlättar både för patienten och för DS som 

enbart behöver boka upp en besökstid istället för nuvarande två för varje gång ett PK-prov 

skall tas. Detta bidrar även till att antalet resor och därmed även tidsåtgången för resorna 

minskar vilket resulterar i att mer tid frigörs, tid som kan läggas på andra arbetsuppgifter.  

Nackdelar med scenario 3 som kan uppstå är väntetiden i telefonen när DS ska komma i 

kontakt med en BMA på labbet. Vid vissa tillfällen kan det nog inte undvikas att det kan vara 

flera DS som ringer in samtidigt och som då resulterar i att det kommer ta några extra 

minuter. Men när BMA väl svarat går det förhållandevis fort för BMA att genomföra själva 

analysen eftersom DS redan fått fram PK-provet och vad det visar för värde. Därmed behöver 

bara BMA jämföra provsvaret från patientens föregående kontroll och se om det förändrats 

för att kunna ordinera ut rätt tablettdos till patienten.  

Scenario 3 är det scenario som valts till det bäst lämpade att implementera i verksamheten på 

Närsjukvården i Finspång.  

 

Figur 16 Processkartläggning över scenario 3 
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Frågetecken för scenario 3 är om det behövs ytterligare en BMA som kan svara i telefonerna 

när DS från de sex olika distrikten ringer in. Eftersom det idag enbart rings in provsvar från 

Rejmyre och Hällestad så kommer antalet telefonsamtal att öka kraftigt vilket kan ses i Tabell 

1 Fördelning av PK-patienter där provsvaren till de som idag besöks i hemmet i det här 

scenariot kommer att ringas in.  

7.4.2  Totalkostnad och CO2 

Som framgår av tabell 6 får scenario 3 en totalkostnad på 29 494 kronor och det är därmed det 

scenario som har den lägsta kostnaden.  

Antalet besök är detsamma som i de övriga det som skiljer är att det inte sker några återbesök 

eftersom all provtagning sker med hjälp av CoaguChek. Det minskade antalet besök bidrar till 

att resorna minskar till 1 105 kilometer vilket ger 98 kg i CO2 utsläpp.  

Det minskade antalet besök bidrar även till att bilkostnaderna bara blir 2763 kronor eftersom 

kostnaden står i direkt proportion till antalet kilometer som körs.  

Personalkostnaderna minskar till 15 951 och tidsåtgången fördelas med 52 timmar för DS och 

9 timmar för BMA. Att antalet timmar minskar så kraftigt för DS beror på att DS enbart 

besöker patienten en gång och att BMA finns på labbet och svarar i telefonen.  

I Bilaga 4 redovisas en mer detaljerad information om bland annat antal, reslängd och 

tidsåtgång för de besök och återbesök som görs inom scenario 3. 

 

Tabell 6 Kostnader scenario 3 

Scenario)3 V20 V21 V22 V23 Summa*månad
Besök*hos*patient*(st) 25 20 30 35 110
Återbesök*(st) 0 0 0 0 0
Summa*Besök 25 20 30 35 110

Tidsåtgång*DS*(tim) 12 9 14 17 52
Tidsåtgång*BMA*(tim) 2 2 3 3 10
Resor*(km) 238 175 300 392 1105
Resor*återbesöket*(km) 0 0 0 0 0

Summa*resor*(km) 238 175 300 392 1105

PK1Prov

Material*(44*kr) 1100 880 1320 1540 4840
Kostnad*för*analys*(54*kr) 1350 1080 1620 1890 5940

Summa 2450 1960 2940 3430 10780

Personalkostnader

Löner*BMA 347 278 417 486 1528
Lönekostnader*BMA*(44,13%) 153 123 184 215 674
Total*lönekostnad*BMA 500 400 601 701 2202
Löner*DS 2130 1648 2612 3148 9539
Lönekostnader*DS*(44,13%) 940 727 1153 1389 4210
Total*lönekostnad*DS 3070 2376 3765 4538 13749
Summa*lönekostnad 3571 2776 4365 5239 15951

Bilkostnader

Bilresor*för*hembesök 595 438 750 980 2763
Summa*Totalkostnad 6616 5174 8055 9649 29494  
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7.5 Kostnadsöverflyttning 

För att visa hur organisationsförändringen år 2014, då ansvaret för patienterna i ordinärt 

boende flyttas till kommunen, påverkar kommunens och landstingets ekonomi görs i detta 

avsnitt en enkel beskrivning av de båda parternas framtida kostnader. Grunden för 

kostnadsöverflyttningarna är att det för kommunen tillkommit 69 patienter som samtidigt 

försvunnit från Landstingets ansvar.  

7.5.1 Landstinget i framtiden 

De fasta kostnaderna för förbrukningsmaterial 44 kronor och kostnaden för analys 54 kronor 

per genomfört prov försvinner helt från landstingets ekonomi. Antalet resor minskar eftersom 

patienterna och därmed även besöken blir färre, men också för att det sker en implementering 

av ett av de analyserade scenarierna. Bilkostnaderna försvinner medan personalkostnaderna i 

stort sett bedöms bli oförändrade då personalen ges andra arbetsuppgifter.   

Landstinget har fortfarande hand om den AK-mottagning på Finspångs Lasarett dit patienter 

kommer och tar sina PK-prover, vilket under 2013 omfattade 398 patienter.  

7.5.2 Kommunen i framtiden 

Ansvarar för sex särskilda boenden och ett korttidsboende samt de ordinära boendena. De 

ordinära boendena är patienternas egna boenden. Det totala antalet patienter som kommunen 

har ansvar över från 2014 är de 69 patienterna från landstinget samt de 17 som de hade sedan 

innan, vilket blir totalt 86 patienter.  

Förbrukningsmaterialet till provtagning, 44 kronor, och kostnaden för analysen på 54 kronor 

blir en ny kostnad för kommunen.  

Resorna kommer att öka för kommunen när det tillkommer fler patienter som behöver 

besökas. Det som underlättar för kommunen är att det finns olika scenarier att implementera 

som är utvärderade och som innebär att såväl det antal resor och den miljöpåverkan som 

verksamheten idag generera under landstingets regi kan minskas.  

Personalkostnaderna kommer i princip att vara oförändrade även när kommunen tar över de 

nya patienterna, det blir troligtvis inga anställningar av DS per automatik utan PK-

provtagningen kommer att kunna utföras av de sjuksköterskor som redan är anställda i 

kommunen. Den förändring som går att se är på lönekostnaderna då de förändras pga. andra 

procentenheter i beräkningarna som beskrevs i kapitel 6.3.2 Lönebikostnader.  
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8 FAKTORER SOM BIDRAR TILL DET VALDA 
SCENARIET 

För att ge en snabb blick över vilka faktorer som bidrar till valet av scenario 3 så skapades 
tabell 7 nedan.  

Tabell 7 Sammanfattning av faktorer till valt scenario 

Faktorer  
Resor Antalet resor minskar med cirka 50 procent. 
Antalet timmar Arbetstimmarna som DS lägger på PK-provtagning minskas och kan 

därför fördelas ut på övriga arbetsuppgifter. 
Tidsbesparing Både vad gäller resor men även besöken som sker hos patienterna. 
Planering En förbättring för patienterna som vet att allting sker på ett och samma 

besök. Även för DS som hinner med fler patienter per dag. 
Väntetider För patienterna för att få dosering, för DS vad gäller svaren på 

analyserna.  
CO2 utsläpp Scenario Resor totalt (km) Utsläpp totalt (kg CO2) 

1a 1766 157 
1b 1380 123 
2 1389 124 
3 1105 98 

 

 

Projektet anser att dagens hantering av de PK-patienter som inte kan ta sig till AK-

mottagningen på Finspångs lasarett bör förändras. Efter analysen kring de utredda scenarierna 

anser projektet att scenario 3 bör övervägas att användas som ett nytt sätt att hantera PK-

provtagningen på. Det projektet grundar sina slutsatser på är: 

• Att antalet resor minskas med cirka 50 procent jämfört med dagens situation. 

Förändringen förklaras av att patienterna i scenario 3 bara besöks en gång per dag. Det 

kommer innebära inte bara tidsbesparingar utan även att bilkostnaderna minskar. 

Bilkostnaderna som togs upp i kapitel 7 Resultat ger en tydlig bild över vilken 

minskning som skett från ursprungsscenario på 4 415 kronor till scenario 3 på 2 763 

kr.  

• CO2 utsläppen kommer minska, vilket kan ses i tabell 7 ovan. Skillnaden mellan 

ursprungsscenariot 1a och scenario 3 skiljer det 59 kg i CO2 utsläpp. Att kunna 

argumentera och påvisa att en minskning har skett är en stor fördel i valet av scenario, 

då miljöaspekter är viktiga i dagens samhälle och någonting som väldigt många 

människor engagerar sig i.  

• Antalet timmar som DS lägger ner minskas vilket bidrar till att kostnaden förflyttas 

från PK-provtagningen och fördelas ut på de övriga arbetsuppgifterna som DS har. I 

det ursprungliga scenariot var antalet timmar 84 och i scenario 3 är tidsåtgången 

istället nere på 52 timmar.  
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• En större tidsbesparing från resorna men även genom att allting sker direkt på plats 

och samtidigt vid ett besök, PK-provtagningen, analysen, telefonsamtal för att få 

provsvar och slutligen ordination. Allting sker under ett och samma besök och då kan 

DS dessutom även se över om patienten har andra skador som måste ses över i form 

av t.ex. byte av bandage då det ofta rör sig om sårskador.  

• Planeringen för PK-patienterna blir enklare. Nu kan patienterna boka in en tid och vet 

att allting sker under ett och samma besök. Underlättar även för DS som hinner med 

fler patienter per dag men även andra arbetsuppgifter.  

• Att implementera Lean kan även det innebära en hel del förändringar bland annat vad 

avser väntetiderna för såväl DS som patienterna samt för de resor som sker idag. I 

kapitel 7 Resultat framgår det att resorna minskas i alla scenarierna men främst i 

scenario 3. Det sker alltså en hel del resor i onödan sett utifrån den beräkning som 

projektet redovisat. Det som skulle minska resorna mer är om den planering som sker 

vid arbetsdagens start ses över. Genom att se till att patienterna besöks i en ordning 

som gör så att det inte sker onödiga resor tillbaka till sjukhuset för att sedan återigen 

åka ut till ett patientbesök skulle kunna ha stor inverkan på kostnadsbilden. Om alla 

patientbesöken sker under en bestämd tid och under samma ”rutt” skulle det vara 

möjligt att besöka alla patienter innan DS åker tillbaka till sjukhuset. Ett sådant 
upplägg bidrar förutom till en förbättrad planering även till färre slöserier.  

Projektets osäkerhet ligger i om den nuvarande BMA som svarar i telefonen på grund av den 

ökande mängden telefonsamtal inte klarar av den arbetsuppgiften själv utan behöver 

förstärkning. Om en sådan utveckling blir verklighet skulle det innebära att ökade 

personalkostnader. Men eftersom antalet PK-prover som lämnas in till labbet i Finspång 

minskas då DS genomför proven med hjälp av CoaguChek borde det frigöras tid för BMA att 

hinna med att svara i telefonen. De prover som då behöver analyseras är de som lämnas in 

från sjukhusets AK-mottagning eller från kommunen vilket är en minskning jämfört med hur 

det ser ut idag.  
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9 DISKUSSION 

Som situationen ser ut idag fungerar provtagningen hemma hos patienterna i stort sett bra, 

patienterna är väl medvetna om hur det går till och vad de kan förvänta sig vad gäller 

väntetiden på provsvar och hur ofta de besöks av en DS. Det sätt som Närsjukvården i 

Finspång valt att lägga upp hanteringen av PK-patienter i hemmet idag är bevisligen helt 

genomförbart och fungerar som sagts utan några större problem. Det som framkommit i denna 

rapport är därför enbart förslag till hur dagens hantering kan förändras utifrån ett önskemål 

om att faktorer som tidsåtgång, resor och därmed även kostnader kan minskas.  

Kommunens kostnader kommer till följd av kommunaliseringen av hemsjukvården att öka 

under 2014. I avsnittet 7.5 Kostnadsöverflyttning beskrevs effekterna av att förändringen 

innebär att kommunen kommer att få ta över ansvaret för ett antal patienter från landstinget. 

Kommunen får ansvaret över patienterna i ordinära boendena vilket idag totalt omfattar 69 

patienter. De är alla PK-patienter och blodprov ska alltså analyseras och ordination skall ges. 

Kommunen har valt att inte direkt anställa några DS för enbart provtagning utan det är tänkt 

att de sjuksköterskor som redan idag finns inom kommunen skall ges ansvaret att genomföra 

provtagningarna. Författaren till rapporten valde att titta lite närmare på hur Landstinget 

hanterade situationen med PK-patienterna för att skapa ett underlag för kommunen i deras 

arbete med att ta över PK-patienterna. Om kommunen väljer att implementera något av de i 

denna rapport presenterade förslagen till förändringar bör kostnadsökningen för kommunen 

kunna hålla på en rimligt låg nivå.  

Att anställa en BMA för att ta hand om patientbesöken är både positivt och negativt, de kan 

fortfarande inte slutföra hela processen med PK-prov, analys, ordination och dosering 

eftersom de inte har befogenhet att dosera. Den lösningen kan därför sägas vara en bra lösning 

för de patienter som själva får dosera men inte för de övriga då de måste invänta en DS som 

gör det åt dem. Väljs däremot scenario 3 som enligt projektet är det mest lämpade scenariot 

att använda sig av, så behövs det inte en BMA ute hos patienterna utan enbart på AK-

mottagningen och i labbet för att kunna svara i telefon när DS ringer in.  

Efter analysen och utifrån det resultat som framkommit i projektet är scenario 3 det scenario 

som bedöms som den både ur ett logistiskt och ekonomiskt perspektiv bästa lösningen och 

därmed den lösning som Närsjukvården i Finspång rekommenderas att införa. Alla scenarier 

som studerats i projektet har sina fördelar och nackdelar och ibland även vissa frågetecken 

och det finns egentligen inget som direkt pekar på att det inte går att implementera något av 

de övriga scenarierna. Det beror helt på vad som passar för verksamheten och hur 

förändringarna påverkar personalen och patienterna. Det är inga stora skillnader mellan 

scenarierna förutom att resorna minskas och patientbesöken likaså om scenarierna ställs mot 

varandra. Sedan kan det tillkomma kostnader som är specifika för det valda scenarier och då 

krävs det att för-och nackdelar ställs mot varandra. I scenario 2 kan en sådan vara om det ur 

en kostnadssynpunkt lönar sig att både BMA och DS åker ut på patientbesöken. I Scenario 3 

behövs det kanske att det anställs ännu en BMA till labbet, för att hinna svara i telefonen när 

DS ringer in provsvaren.  
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Projektet ser en ytterligare förbättringspotential i att patientbesöken planeras så att de kan ske 

utifrån en modell där DS besöker patienterna en efter en. Genom att hembesöken planeras 

utifrån en sådan sammanhängande ”runda” istället för att DS efter varje patientbesök reser 

tillbaka till sjukhuset igen innebär att DS resor drastiskt skulle kunna minskas. Viktigast vore 

det att genomföra en sådan förändring på de områden där det är längst att åka till patienterna. 

Det är inte alltid det fungerar då patienter kan ha olika lång tid mellan sina PK-provtagningar 

men för de platser och för de patienter som detta går att genomföra vore det en mycket bra idé 

att titta närmare på för att förbättra hanteringen ytterligare.  

Rapporten är en input till Närsjukvården i Finspång och dess hantering av PK-patienter. Det 

innebär att det finns flera utvärderade scenarier som alla har sina för-och nackdelar. Ibland 

minskar kostnaderna för någon del i processen och ibland ökar den för någon annan del. Alla 

kan dock implementeras baserat på hur situationen såg ut vid författarens första besök hos 

närsjukvården. Det som rapporten slutligen påvisar är det scenario där flest faktorer bidrar till 

positiva förändringar utifrån de logistiska perspektiv som omfattar personalens resor, 

tidsåtgång och kostnaderna för verksamheten.   
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10 SLUTSATS 

Projektet ser stor potential i att förändra hanteringen av PK-provtagningen som sker inom 

Närsjukvården i Finspång. Det finns flera positiva aspekter som talar för att en förändring bör 

genomföras. Inte minst innebär det faktum att resorna fram och tillbaka till patienterna 

halveras att mer tid frigörs för DS att ägna sig åt andra arbetsuppgifter.  

Även för de patienter som är i behov av dessa PK-provtagningar ger ett förändrat arbetssätt 

positiva effekter. Med det nya upplägget behöver patienterna inte boka upp två olika besök för 

provtagning respektive ordination. Nu räcker det med ett besök och patienterna blir inte lika 

låsta under en hel dag med besök både på förmiddag för provtagning och på eftermiddag för 

ordination av den tablettdos som behövs tills nästa kontrolltillfälle.  

Det som projektet ser som en osäkerhetsfaktor är hur många BMA som kommer att behövas 

på laboratoriet i Finspång. En implementering av det scenario som projektet kommit fram till 

är det bäst lämpade kommer att innebära fler telefonsamtal till laboratoriet. En sådan 

utveckling kan komma att innebära att det blir en större belastning än vad som finns idag och 

en sådan ökad arbetsbelastning kanske innebär att det behöver anställas ytterligare en BMA. 

Samtidigt kommer det inte att komma in lika många prover till labbet för analys eftersom det 

är tänkt att de ska analyseras på plats hos patienten med hjälp av CoaguChek och ett 

telefonsamtal med en BMA.  
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BILAGA 1 
Scenario 1a: En bild över hur det såg ut vid första kartläggningsbesöket på Finspångs 
Lasarett. 

Bilaga 1 visar hur det ser ut för scenario 1a. Den första kolumnen visar vilka distrikt samt 
vilka adresser DS besöker. Därefter kommer två kolumner gällande hur långt det är, både för 
enkel resa men även för resa tur och retur. Kolumn fyra visar hur lång tid det tar att ta sig tur 
och retur.  Kolumnerna fem och sex visar antalet besök och även om det sker återbesök till 
adressen. I de tre sista kolumnerna summeras kilometerna, restiden och besökstiden.  

 

Km#(enkel) Km#(t.o.r) Restid#i#minuter(t.o.r) Besök# Återbesök
Distrikt'Hällestad

Hällestad 13,3 26,6 28 3
Ljusfallshammar 20,5 41 42 2
SUMMA#DISTRIKT 33,8 67,6 70 5

Distrikt'Bergsmannen

Majelden(Höjdvägen#1) 1 2 4 3 3
Högby 0,5 1 4 3 3
Nyhem 2,5 5 10 5 5
Norrmalm 2,1 4,2 10 1 1
SUMMA#DISTRIKT 6,1 12,2 28 12 12

Distrikt'Vallonen

Falla 4,2 8,4 10 2 2
SUMMA#DISTRIKT 4,2 8,4 10 2 2

Distrikt'Smeden

Östermalmsvägen#45 2,1 4,2 8 1 1
Östermalmsvägen#27 1,7 3,4 6 1 1
Stora#Allén#23 2,7 5,4 8 2 2
Klubbhusvägen#2 1,8 3,6 8 1 1
Kraftkärrsvägen#15 2,2 4,4 8 2 2
SUMMA#DISTRIKT 10,5 21 38 7 7

Distrikt'Aurora

Ölstad#Gård#Finspång 4,9 9,8 12 2 2
Södra#Storängsvägen#41 2,8 5,6 10 1 1
Igelfors 23,1 46,2 56 2 2
Igelkottsvägen 4,2 8,4 16 1 1
Kapellvägen 2,9 5,8 8 2 2
Södra#storängsvägen 3,5 7 10 1 1
SUMMA#DISTRIKT 41,4 82,8 112 9 9

Närsjukvården#i#Finspång

Lasarettsvägen#12

Km#(t.o.r) Restid Besökstid

79,8 84 45
82 84 30

161,8 168 75

12 24 90
6 24 90
50 100 150
8,4 20 30
76,4 168 360

33,6 40 30
33,6 40 30

8,4 16 15
6,8 12 30
21,6 32 60
7,2 16 30
17,6 32 60
61,6 108 195

39,2 26 60
11,2 11 30
184,8 114 60
16,8 17 30
23,2 18 60
14 11 30

289,2 197 270

Resultat#scenario#1
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BILAGA 2 
Scenario 1b: En bild över hur patientbesöken såg ut vid andra kartläggningsbesöket. 

Bilaga 2 visar hur det ser ut för scenario 1b. Den första kolumnen visar vilka distrikt samt 
vilka adresser DS besöker. Därefter kommer två kolumner gällande hur långt det är, både för 
enkel resa men även för resa tur och retur. Kolumn fyra visar hur lång tid det tar att ta sig tur 
och retur.  Kolumnerna fem och sex visar antalet besök och även om det sker återbesök till 
adressen. I de tre sista kolumnerna summeras kilometerna, restiden och besökstiden.  

 

Km#(enkel) Km#(t.o.r) Restid#i#minuter(t.o.r) Besök# Återbesök
Distrikt'Hällestad

Hällestad 13,3 26,6 28 3
Ljusfallshammar 20,5 41 42 2
SUMMA#DISTRIKT 33,8 67,6 70 5

Distrikt'Bergsmannen

Majelden(Höjdvägen#1) 1 2 4 3
Högby 0,5 1 4 3
Nyhem 2,5 5 10 5 5
Norrmalm 2,1 4,2 10 1
SUMMA#DISTRIKT 6,1 12,2 28 12 5

Distrikt'Vallonen

Falla 4,2 8,4 10 2
SUMMA#DISTRIKT 4,2 8,4 10 2

Distrikt'Smeden

Östermalmsvägen#45 2,1 4,2 8 1
Östermalmsvägen#27 1,7 3,4 6 1 1
Stora#Allén#23 2,7 5,4 8 2
Klubbhusvägen#2 1,8 3,6 8 1 1
Kraftkärrsvägen#15 2,2 4,4 8 2
SUMMA#DISTRIKT 10,5 21 38 7 2

Distrikt'Aurora

Ölstad#Gård#Finspång 4,9 9,8 12 2 2
Södra#Storängsvägen#41 2,8 5,6 10 1 1
Igelfors 23,1 46,2 56 2
Igelkottsvägen 4,2 8,4 16 1 1
Kapellvägen 2,9 5,8 8 2 2
Södra#storängsvägen 3,5 7 10 1 1
SUMMA#DISTRIKT 41,4 82,8 112 9 7

Närsjukvården#i#Finspång

Lasarettsvägen#12

Km#(t.o.r) Restid Besökstid

79,8 84 45
82 84 30

161,8 168 75

6 12 45
3 12 45
50 55 150
4,2 10 15
63,2 89 255

16,8 20 30
16,8 20 30

4,2 8 15
6,8 7 30
10,8 16 30
7,2 9 30
8,8 16 30
37,8 56 135

39,2 26 60
11,2 11 30
92,4 112 30
16,8 17 30
23,2 18 60
14 11 30

196,8 195 240

Resultat#scenario#1
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BILAGA 3 
Scenario 2: En bild över hur det ser ut om en BMA skulle besöka patienterna istället för en 
DS.  

Bilaga 3 visar hur det ser ut för scenario 2. Den första kolumnen visar vilka distrikt samt vilka 
adresser DS besöker. Därefter kommer två kolumner gällande hur långt det är, både för enkel 
resa men även för resa tur och retur. Kolumn fyra visar hur lång tid det tar att ta sig tur och 
retur.  Kolumnerna fem och sex visar antalet besök och även om det sker återbesök till 
adressen. I de tre sista kolumnerna summeras kilometerna, restiden och besökstiden.  

 

 
  

Km (enkel) Km (t.o.r) Restid i minuter(t.o.r) Besök  Återbesök av DS Km (t.o.r) Restid Besökstid

Distrikt Hällestad

Hällestad 13,3 26,6 28 2 53,2 56 30

Ljusfallshammar 20,5 41 42 1 41 42 15

SUMMA DISTRIKT 33,8 67,6 70 3 94,2 98 45

Distrikt Bergsmannen

Majelden(Höjdvägen 1) 1 2 4 1 0 2 4 15

Högby 0,5 1 4 3 3 12 45

Nyhem 2,5 5 10 3 1 20 40 60

Norrmalm 2,1 4,2 10 1 4,2 10 15

SUMMA DISTRIKT 6,1 12,2 28 8 1 29,2 66 135

Distrikt Vallonen

Falla 4,2 8,4 10 1 1 16,8 10 15

SUMMA DISTRIKT 4,2 8,4 10 1 1 16,8 10 15

Distrikt Smeden

Östermalmsvägen 45 2,1 4,2 8 1 1 8,4 16 15

Östermalmsvägen 27 1,7 3,4 6 0 0 0 0 0

Stora Allén 23 2,7 5,4 8 1 5,4 8 15

Klubbhusvägen 2 1,8 3,6 8 1 1 7,2 16 30

Kraftkärrsvägen 15 2,2 4,4 8 1 4,4 8 15

SUMMA DISTRIKT 10,5 21 38 4 2 25,4 48 75

Distrikt Aurora

Ölstad Gård Finspång 4,9 9,8 12 1 1 19,6 13 30

Södra Storängsvägen 41 2,8 5,6 10 1 1 11,2 11 30

Igelfors 23,1 46,2 56 0 0 0 0

Igelkottsvägen 4,2 8,4 16 1 1 16,8 17 30

Kapellvägen 2,9 5,8 8 0 0 0 0 0

Södra storängsvägen 3,5 7 10 1 1 14 11 30

SUMMA DISTRIKT 41,4 82,8 112 4 4 61,6 52 120

Närsjukvården i Finspång

Lasarettsvägen 12 Resultat scenario 2
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BILAGA 4 
Scenario 3: Visar när DS använder sig av CoaguChek vid alla sina patientbesök. 

Bilaga 4 visar hur det ser ut för scenario 3. Den första kolumnen visar vilka distrikt samt vilka 
adresser DS besöker. Därefter kommer två kolumner gällande hur långt det är, både för enkel 
resa men även för resa tur och retur. Kolumn fyra visar hur lång tid det tar att ta sig tur och 
retur.  Kolumnerna fem och sex visar antalet besök och även om det sker återbesök till 
adressen. I de tre sista kolumnerna summeras kilometerna, restiden och besökstiden.  

 

 

Resultat scenario 3
Km (enkel) Km (t.o.r) Restid i minuter(t.o.r) Besök  Återbesök Km (t.o.r) Restid Besökstid

Distrikt Hällestad

Hällestad 13,3 26,6 28 3 79,8 84 45

Ljusfallshammar 20,5 41 42 2 82 84 30

SUMMA DISTRIKT 33,8 67,6 70 5 161,8 168 75

Distrikt Bergsmannen

Majelden(Höjdvägen 1) 1 2 4 3 6 12 45

Högby 0,5 1 4 3 3 12 45

Nyhem 2,5 5 10 5 25 50 75

Norrmalm 2,1 4,2 10 1 4,2 10 15

SUMMA DISTRIKT 6,1 12,2 28 12 38,2 84 180

Distrikt Vallonen

Falla 4,2 8,4 10 2 16,8 20 30

SUMMA DISTRIKT 4,2 8,4 10 2 16,8 20 30

Distrikt Smeden

Östermalmsvägen 45 2,1 4,2 8 1 4,2 8 15

Östermalmsvägen 27 1,7 3,4 6 1 3,4 6 15

Stora Allén 23 2,7 5,4 8 2 10,8 16 30

Klubbhusvägen 2 1,8 3,6 8 1 3,6 8 15

Kraftkärrsvägen 15 2,2 4,4 8 2 8,8 16 30

SUMMA DISTRIKT 10,5 21 38 7 30,8 54 105

Distrikt Aurora

Ölstad Gård Finspång 4,9 9,8 12 2 19,6 24 30

Södra Storängsvägen 41 2,8 5,6 10 1 5,6 10 15

Igelfors 23,1 46,2 56 2 92,4 112 30

Igelkottsvägen 4,2 8,4 16 1 8,4 16 15

Kapellvägen 2,9 5,8 8 2 11,6 16 30

Södra Storängsvägen 3,5 7 10 1 7 10 15

SUMMA DISTRIKT 41,4 82,8 112 9 144,6 188 135

Lasarettsvägen 12

Närsjukvården i Finspång


