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Sammanfattning 
Undersköterskors arbetsuppgifter inkluderar vård av patienter och hantering av servicesysslor. 

Hantering av servicesysslor samt förflyttningar på vårdavdelningen upptar en väsentlig del av en 

undersköterskas arbetstid. Denna studie kartlägger undersköterskors roll på en vårdavdelning på 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Sverige. Studien analyserar hur undersköterskor fördelar sin tid 

mellan olika aktiviteter samt utformningen på hur en framtida utbyggnad på vårdavdelningen kan 

tänkas utformas. Metoder som användes var tidtagning med stoppur, kostnadsberäkningar, 

simuleringsmodell samt intervjuer inom relevanta yrkesområden.  

Studien erhåller en kartläggning över hur nuläget ser ut för undersköterskor på en vårdavdelning. Här 

har tider för varje aktivitet som utförs av undersköterskor inkluderats. Varje aktivitet är uppdelad i 

kategorier indirekt/direkt vårdkontakt, servicesysslor, personalrum och gångtid. Syftet med 

kartläggningen är att kvantitativt belysa tidsdistributionen för yrkesrollen undersköterska. 

Studien presenterar utvärdering av servicesysslor samt ett flertal alternativ gällande hantering av 

servicesysslor. Utgångsläget för hantering av servicesysslor är att undersköterskor sköter dessa eller 

att inhyrd tredje partner tar över hanteringen. Alternativen utreds med hjälp av kostnadsberäkningar 

och argumenterande för- och nackdelar. Syftet är att observera det bästa utfallet gentemot 

kostnadseffektivitet.   

Alternativa framtida utformningar av avdelningen har gjorts med hjälp av en simuleringsmodell. 

Modellen är uppbyggd efter datasammanställningen från nuläget, där modellen presenterar den 

mängd tid som är fördelad på respektive aktivitet samt den tid som läggs på att gå mellan olika rum 

på vårdavdelningen under en dag. Syftet med modellen är att finna en struktur på avdelningen som 

ger minskade förflyttningstider. Tre olika scenarion skapas för detta syfte. 

Studien presenterar ett tredelat resultat. Första resultatet som presenteras är tidsdistrubutionen för 

undersköterskor. Kartläggningen visar att hälften av tiden läggs på indirekt/direkt vårdkontakt, 13 

procent på servicesysslor, 28 procent i personalrummet och 9 procent av tiden läggs på att gå.  

Kostnaderna för att anställa en till undersköterska eller hyra in VNS hamnar på 27 000 kronor kontra 

21 000 kronor. Förslaget är att hyra in en tredje partner för hantering av servicesysslor. Detta 

grundar sig på att detta är det lägre kostnadsalternativet samt för att bland annat hålla ner 

lagerföringskostnader och strukturera upp skötseln av servicesysslorna. 

Alla tre scenarion i simuleringsmodellen ger ett bättre utfall än nuläget gentemot hur mycket som 

läggs på gång samt hur många aktiviteter som hinns genomföras. Det tredje scenariot ger det bästa 

utfallet med en ökning på patienttiden med tre procent, gångtiden reduceras med 0.5 procent och 

antal aktiviteter som hinns utföras under en dag ökas med 27 stycken.  

Nyckelord: vård, undersköterskor, servicesysslor, simulering, patienttid.   
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1 Inledning 
Denna studie behandlar en tid- och flödesanalys av undersköterskors arbetsuppgifter på en 

vårdavdelning på Vrinnevi sjukhus i Norrköping, Sverige. Analysen bygger på undersökningar i form 

av observationer, intervjuer samt tidmätning av aktiviteters genomloppstid.  

Undersökningen genererar en kartläggning av nuläget som sedan kommer att användas för skapande 

av beslutsunderlag i form av olika scenarion för Vrinnevi sjukhus att använda. Nedan beskrivs 

projektets bakgrund och problembeskrivning, syfte, frågeställningar samt de avgränsningar som 

gjorts.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vrinnevi sjukhus bedriver projektet VisIoN 2020, som behandlar en utbyggnation av sjukhuset 

eftersom sjukhuset ska expandera. Målet med utbyggnationen är att omorganisera så att avdelningar 

med likartade inriktningar ska bli sammankopplade geografiskt. Detta för att minska den tid som 

förbrukas då förflyttning mellan avdelningar sker. Målet med Vision 2020 är att skapa ett modernt 

sjukhus som är anpassat till framtida krav på vårdvolymer/-kvalité, miljö och ekonomi. Sjukhuset ska 

vara utformat från ett patientperspektiv och ska sätta patientsäkerheten främst samt att 

stödfunktioner och service ska utföras av högsta effektivitet utifrån funktion och kostnad. Inför 

denna utbyggnad vill Vrinnevisjukhuset erhålla information gällande hur nuläget ter sig för att vara i 

stånd att tillämpa förbättringar. I dagsläget arbetar det ett antal undersköterskor på varje 

vårdavdelning där de innehar varierande uppgifter. Sjukhusets uppfattning är att undersköterskor 

lägger tid på patienterna men även på andra servicesysslor som uppskattningsvis upptar mycket tid. 

Servicesysslor involverar hantering av mat, förråd, tvätt, material samt slutstädning. Hantering av 

mat innebär att undersköterskor sköter uppläggning av mat från större kantiner till patienternas 

tallrik, samt skötsel av eftervarande disk. Förrådshantering inkluderar uppackning av material från 

vagn till hyllor och beställningar av material. Slutstädning är då en patient lämnar avdelningen och 

rummet skall rengöras.  

Problemet för Vrinnevi sjukhus är okunskap gällande tidfördelningen mellan direktkontakt med 

patienter och servicesysslor. Vrinnevi sjukhus är intresserad av information av tidfördelningen i 

nulägessituationen för att handha ett beslutsunderlag för huruvida en tredje part bör ansvara över 

servicesysslor eller inte. Tredje partens uppgift är i sådana fall att avlasta vårdpersonalen från 

servicesysslor för att kunna ge patienter mer professionell vårdtid. Sjukhuset har även ett intresse av 

kopplingar mellan avdelningarna för att kunna utforma sjukhuset på effektivaste sätt. 

Ytterligare svårigheter sjukhuset står inför är utformningen av utbyggnaden på respektive avdelning. 

Eftersom avdelningarna expanderar tillkommer frågor kring exempelvis utplacering av förråden för 

att minimera totala mängden tid som går åt att förflytta sig runt på avdelningarna. Andra frågor som 

skall besvaras är om förråd bör vara gemensamt mellan gränsande avdelningar, var matvagnen ska 

vara utplacerad som kräver speciellt eluttag och om en ny hiss ska installeras. All leverans till en 

avdelning sker genom huvudhissen, det vill säga mat, tvätt, material samt de personer som ska till 

avdelningen. På grund av detta kunde det ha varit önskvärt med en till hiss som endast sköter 

leveranserna. Med utbyggnaden har Vrinnevi sjukhus en stor möjlighet att förbättra verksamhetens 

funktion samt börja på något nytt. För att förbättringar ska kunna göras måste nuläget undersökas. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att kartlägga varaktigheten på undersköterskornas arbetsuppgifter. Studien syftar även till 

att se över hur servicesysslor bör hanteras och hur en avdelning kan vara utformad för att minska 

förflyttningstiderna. 

1.3 Frågeställningar 
Hur mycket tid allokerar undersköterskor på patienter, servicesysslor samt andra aktiviteter? 

Vad blir utfallen om servicesysslor sköts av undersköterskor kontra en tredje part? 

Hur kan en avdelning vara utformad efter utbyggnationen för att minska förflyttningstiderna? 

1.4 Avgränsningar 
En avgränsning är att endast en avdelning studerades. Detta resultat reflekterar därför mer på 

avdelningen i fråga än resterande avdelningar på Vrinnevi sjukhus. Anses resultatet att använda på 

andra avdelningar bör resultatet ifrågasättas och anpassas till resterande avdelningarna. 

Datainsamlingen är begränsad till en veckas tid. Ju mera tid som läggs på datainsamlingen desto 

mera korrekt insamlad data bli presenterad. Variationer kan lättare uppmärksammas ju större 

tidsintervall insamlingen sker på. I det utfallet att veckan för datainsamlingen var unik för 

avdelningen så kommer inte resultatet reflekterar resten av året. 

Denna studie studerade endast undersköterskor och ingen annan vårdpersonal. Fördelen med det är 

att djupare studier på just undersköterskor gjordes. Det negativa är att inte hela avdelningen blir 

inkluderad i studien. Det kan leda till missad information som bland annat de arbetsuppgifter 

sjuksköterskorna handhar.  

Datainsamlingen skedde endast på fyra undersköterskor per arbetspass. Detta gäller även pass som 

flera undersköterskor arbetade på. Begränsningen har liknande utfall som avgränsningen av annan 

vårdpersonal, information kan missas som sköts av de icke studerade undersköterskorna. 

Simuleringsmodellen har en avgränsning angående de framtidsscenarion som skapades. Modellen 

som reflekterar nuläget har fullskalig animation uppbyggd, detta har inte scenarierna. Scenarierna 

har korrekt data inlagd för att få korrekta utfall, dock så syns inte utfallen eftersom animationen för 

nuläget används i alla tre scenarion. 
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2 Företagsbeskrivning 
Vrinnevi sjukhus är ett akutsjukhus som invigdes år 1988 och drivs av Landstinget i Östergötland. 

Sjukhuset tillhör Norrköping kommun och ligger i Vrinnevi, nära Vrinnevi skogen. Sjukhuset blev 

placerat i Vrinnevi med anledning av att sjukhuset skulle vara naturnära och upplevas som ett litet 

sjukhus. Vrinnevi sjukhus är väldigt lågt, dock desto bredare. Husen binds ihop med en inomhusgata 

och ett huvudstråk i tre våningar. Från huvudstråket kopplas de olika enheternas entréer ihop. Figur 

2.1 är en karta över sjukhuset där sjukhuset plan syns. (Landstinget i Östergötland [lio], 2013) 

 

Figur 2.1 – Karta över Vrinnevi sjukhus (lio, 2013) 

Idag är sjukhuset ett akutsjukhus med bred verksamhet, modern diagnostik och högkvalitativ vård 

och behandling. Sjukhuset har omkring 300 vårdplatser och cirka 2 200 medarbetare. Kravet på 

vårdavdelningarna har ökat eftersom de flesta patienter vill ha eget vårdrum och dessutom ska 

anhöriga till patienterna kunna få övernattningsmöjligheter. Det finns 13 vårdavdelningar idag vilket 

presenteras i Tabell 2.2 Avdelningarna arbetar idag var för sig som egna enheter, kontakt finns 

endast mellan avdelningarna när patienter kräver förflyttningar mellan avdelningarna. Dessutom är 

avdelningarna idag inte placerade med största omtanke, avdelningarna där patienter ofta behöver 

transporteras mellan kan vara placerade långt ifrån varandra. (Landstinget i Östergötland [lio], 2012) 
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Tabell 2.1 – Tabell över vårdavdelningarna på Vrinnevi sjukhus (lio, 2012) 

Avdelning Antal vårdplatser 

Akutkliniken 16 

Barn och Ungdomsklinik 16 

Beroendekliniken 9 

Kardiologiska kliniken 22 

Kirurg kliniken 43 

Kvinnokliniken 30 

LAH öst 7 

Infektionskliniken 15 

Medicinkliniken 63 

Ortopedkliniken 30 

Vuxenpsykiatriska kliniken 31 

Urologkliniken 13 

ÖNH 5 

Totalt 300 

2.1 VisIoN 2020 
VisIoN 2020 var ett pågående projekt under denna studiens gång som påbörjades i början av 2010-

talet och planerades pågå fram till år 2020. Projektets mål är att bygga ut Vrinnevi sjukhus eftersom 

sjukhus är äldre än 20 år och det är dags för förbättringar och nytt tänk för att klara av de framtida 

behoven. VisIoN 2020 handlar inte bara om att bygga ut för att kunna få flera vårdplatser, utan även 

att ändra utformningen på sjukhuset så avdelningarna blir logiskt utplacerade geografiskt. 

Avdelningar som har stor sammankoppling ska placeras närmare varandra så att transportsträckan 

för patienterna blir kortast möjliga. VisIoN 2020 handlar om att sätta patienten i fokus och anpassa 

lokalerna till verksamhetens behov. (lio, 2012) 

Med VisIoN 2020 har förbättringsområden definierats. Dessa förbättringsförslags leder till utbyggnad 

av sjukhuset, Figur 2.2, där de blåa ytorna är utbyggnaden. Nedan beskrivs förbättringsförslagen som 

planeras att ske innan projektets avslut för VisIoN 2020 och Vrinnevi sjukhus. (lio, 2012) 
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Figur 2.2 – De blåa ytorna är de förslagna utbyggnationerna (lio, 2012) 

Akutprocessen och psykiatrin ska förbättras. Akutmottagningen ska hamna i centrum för att vara 

spindeln i nätet samt vara tillgängligt för samtliga enheter på ett snabbt och effektivt sätt. När en 

patient kommer in på akutmottagningen ska denne snabbt kunna komma till rätt enhet beroende på 

anledningen till sjukhusbesöket. Skälet till detta är att skapa en effektivare process, öka möjligheter 

till samverkan samt högre patientsäkerhet. (lio, 2012) 

Psykiatriavdelningen kommer att byggas om eftersom lokalerna avdelningen besitter inte är 

ändamålsenliga för verksamheten. Däröver behöver psykiatrinavdelningen ytterligare en till 

tillnyktringsenhet och är därför i behov av en utbyggnad. (lio, 2012) 

Genom att separera dagkirurgi och slutenvårdsoperationer kommer de få större fokus från varsitt 

håll och man kommer kunna effektivisera operationsprocessen samt öka tillgängligheten. All 

dagkirurgi som utförs idag ska koncentreras till en dagkirurgisk enhet. (lio, 2012) 

Vårdavdelningarna som är likartade men har öppen och sluten vård ska hamna närmare varandra 

samt på samma våningsplan för kortare avstånd. Dessutom kan bemanning på avdelningarna 

hanteras mera flexibelt. Korta gångavstånd inom och mellan processerna är målet, där 

vårdavdelningarna och mottagningarna ska placeras så nära varandra som möjligt utifrån specialitet. 

(lio, 2012) 

Samtliga vårdavdelningar ska anpassas till patientnärmare vård och samtliga avdelningar ska byggas 

ut. Varje vårdavdelning utökas till 24 vårdplatser som är uppdelade på 3 enheter med 8 vårdplatser 

vardera. Varje enhet kommer ha singelrum, samt ett rum som rymmer två vårdplatser. Varje 

patientrum ska även vara tillräckligt stort för att uppfylla arbetsmiljökrav, krav på teknisk utrustning 

samt möjliggöra övernattning av anhöriga. Dessutom ska utrymme för patientnära dokumentation 

och möten skapas på vårdavdelningen. Avdelningarna ska vara öppnare med dagsljus och utblickar. 

(lio, 2012) 

Idag har de flesta kliniker egna receptioner för registrering av patienter. Det givna förslaget är att 

centralisera receptionen och patientmottagningen till huvudentrén. Huvudentrén ska förbättras med 

hjälpa av automatiska stationer där patienter kan registrera sig själva vid ankomst. Då samtliga 
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patientankomster flyttas till huvudentrén så ska andra utbud såsom café och kiosk flyttas dit för en 

öppen och välkommande miljö. Huvudentrén ska endast patienter som registrerar in sig själva vistas, 

akutpatienter ska handha en egen entré och godsmottagningen ska ha en egen entré. (lio, 2012) 

2.2 Vårdnära Service 
Vårdnära Service, VNS, är ett koncept som vårdavdelningar kan nyttja för omhändertagande samt 

effektivisering av förrådshanteringen. Tjänsten kan hyras in från COOR service management och 

utförs då av VNS-personal.  Att implementera VNS på en vårdavdelning innebär centralisering av 

förråd1, effektiv och automatiserad beställningsrutin samt begränsa sortimentet. VNS-personal 

sköter samtliga uträkningar av orderkvantiteter . VNS-system kan även implementeras  utan VNS-

personal. (Landstinget i Östergötland [vardgivarwebb, lio], 2013) 

Beställningsrutinerna görs så effektivt som möjligt genom att använda bricksystem med streckkoder. 

Varje artikel är uppdelad i två fack, där det ena är reservfack. När sista artikeln innan reservartiklarna 

aﾐ┗äﾐds så ska HeställﾐiﾐgsHriIkaﾐ flyttas till ”ska Heställas”. Då Heställﾐiﾐg sker sIaﾐﾐas 

HeställﾐiﾐgsHriIkaﾐ oIh flyttar HriIkaﾐ till ”har Heställt”, ┗id iﾐskaﾐﾐiﾐg skiIkas eﾐ färdiguträknad 

orderkvantitet ut för de scannade produkterna. När uppackning av leveransen sker så flyttas brickan 

tillbaka till utgångsläget vid de två facken. (Jarkiewicz, 2008) I de fall en akutbeställning krävs kan 

vårdavdelningen få leverans nästkommande dag. Materialet beställs och cirka 15 minuter senare 

skickas ordernummret på mottagen beställning tillbaka. Beställaren kan då antingen maila eller ringa 

och meddela att det är en akutbeställning, denna procedur gör att avdelningen får materialet 

nästkommande dag. (Norling, 2013) 

Sortimentet utformas efter hur mycket som vårdavdelningen behöver. För många eller felaktiga 

artiklar ger vårdavdelningen höga lagerföringskostnader, lagerföringskostnader beskrivs i kapitel 3.1 

Logistik. Därför behövs en sortimentbegränsning som VNS-personal är utbildade för, vilket inte 

undersköterskeutbildningen innehåller. Även begränsningar på tvätten sker då, exempelvis, felaktiga 

storlekar till personalen utgör kostnader för outnyttjad tvätt. (Jarkiewicz, 2008)   

2.2.1 Hur VNS-personal upplevs av undersköterskor 

HELIX forskningscenter utförde en studie om hur VNS upplevdes på vårdavdelningar i Östergötland, 

Vårdnära service (VNS) (Byström, 2007). Den främsta synpunkten från undersköterskor av VNS var 

positiv, de menade på att deras arbete blev lättare fysiskt och psykiskt. Det tunga arbetet med att 

packa upp varor överlämnades till VNS-personal. Ouppackade vagnar på vårdavdelningen skapade 

tidigare ett stressmoment för undersköterskorna, men med VNS behöver inte denna stress uppstå 

längre. Undersköterskorna förespråkar dock på att det är viktigt att det är samma VNS-personal som 

levererar till vårdavdelningen. För ett bra samarbete krävs det att vårdpersonalen och VNS-

personalen känner till varandra och därmed skapas ett större förtroende. (Byström, 2007)  

2.2.2 Kostnader för VNS-personal 

Från COOR service managment kan det köpas in VNS-personal som omhändertar förrådshantering 

och kökstjänst. Kökstjänsten kostar 270 kronor i timmer att köpa in. En avdelning kan erhålla full 

service från VNS-personal alternativt delar. Kostnad för att erhålla full service beror på hur 

                                                           
1 Centralisering av förråd innebär att de artiklar som används mest hamnar i ett lättåtkomligt förråd där enbart 
det material som har högst förbrukningstakt finns (Jarkiewicz, 2008). 
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avdelningen utför sitt arbete samt hur ofta de beställer samt packar upp. För full prismall se Bilaga 3. 

Alla uträkningar är per månad. Tabell 2.2 förevisas de kostnader som avser beställning av tvätt, 

materialförråd samt administrativt material. I Tabell 2.3 anges de kostnader som avser uppackning av 

materialförråd, administrativt förråd, små förråd samt övrig timersättning. I Tabell 2.4 avser 

kostnader för att packa upp tvätt, med eller utan tvätteripackad vagn. Avdelningen har möjlighet till 

att enbart erhålla somliga delar av de arbetsuppgifter som VNS-personal hanterar eller full service. I 

Tabell 2.2, Tabell 2.3 samt i Tabell 2.4 gäller de givna kostnaderna då beställning sker 1-2 gånger per 

vecka, om avdelningen eftersträvar fler beställningar per vecka ökar kostnaden med givet pris per 

beställning. Detta är exklusive små förråd samt övrig timersättning.  

Tabell 2.2 – Beställningskostnader per månad för VNS 

Beställning; Manuellt Streckkod ggr/v Kommentar 

Tvätt 527,28kr 251,08kr 1-2 
ggr/v 

 

Materialförråd - 200,87kr 1-2 
ggr/v 

Vid fler än 100 artiklar ökas kostnaden med 
2,01 kronor per artikel 

Administrativt - 32,64 1-2 
ggr/v 

Vid fler än 17 artiklar ökas kostnaden med 
1,92 kronor per artikel 

 

Då orderläggningen sker 1-2 gånger per vecka på artiklar till materialförråd samt artiklar till det 

administrativa förrådet är kostnaderna enligt tabellen ovan, då ordern är på 100 respektive 17 

artiklar eller mindre. Vid orderläggning på över 100 stycken materialartiklar ökar kostnaden med 2,01 

kronor per artikel, då ordern på administrativa artiklar är över 17 stycken ökar kostnaden med 1,92 

kronor per artikel.  Kostnaden för att beställa artiklar till materialförråd gäller för beställning till 4 

stycken förråd eller färre. Om avdelningen avser att VNS-personal ska beställa till fler än 4 stycken 

förråd ökar kostnaden med 50,22 kronor per förråd.   

Tabell 2.3 – Kostnader per månad för VNS-personal att packa upp artiklar 

 

Kostnad för uppackning av materialförråd gäller samma kriterier som vid beställning. Dock är det 

endast en tredjedel av materialförrådets artiklar som tas med. Om antalet artiklar som behöver 

packas upp är större än 100 stycken sker en ökning med 19,51 kronor per artikel. Detsamma gäller 

kostnader och uträkningar för att packa upp artiklar till det administrativa förrådet, med undantag då 

ordern överstiger 17 stycken. Då sker en ökning på 11,82 kronor per artikel.  

Packa upp; Kostnad ggr/v Kommentar 
Materialförråd 1950,95kr 1-2 

ggr/v 
Vid fler än 100 artiklar, linjär beräkning 

Administrativt 
förråd 

200,87kr 1-2 
ggr/v 

Vid fler än 17 artiklar, linjär beräkning 

Små tvättförråd 125,54kr - Kostnad olik beroende på antal ggr/v 
Vid fler än 25 artiklar, linjär beräkning 

Övrig timersättning 310,65kr/h - För utfört VNS arbete exklusive arbetsuppgifter 
ovan.  
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Startkostnaden för att packa upp små tvättförråd är 125,54 kronor, därefter ökar kostnaden med 

100,43 kronor per gång. Vid orderläggning på fler än 25 stycken artiklar ökar kostnaderna med 5,02 

kronor per artikel och förråd. För påfyllning varje vardag blir kostnadsökning per artikel (över 25 

artiklar) 21,09 kronor. Dessa kostnader gäller för små tvättförråd, om en avdelning har två små tvätt-

förråd kommer kostnaden att dubbleras. För övrig timersättning räknas kostnaderna på antal timmar 

VNS-personal arbetar utöver de redan benämnda arbetsuppgifterna, exempelvis omhändertagning 

av sopor.  

Tabell 2.4 – Kostnader per månad för VNS-personal att packa upp tvätt 

 

 

De två olika kostnaderna för att packa upp tvätt är när tvätten levereras i en tvätteripackad vagn eller 

inte. Priserna gäller per förråd, det vill säga om avdelningen har 2 stycken tvättförråd blir kostnaden 

för uppackning det dubbla. Den totala kostnaden för att packa upp tvätt är oberoende av antalet 

tvätt-vagnar, eftersom kostnaden enbart baseras på typen av vagn samt antal tvättförråd.  

  

Packa upp; Tvätteripackad vagn Ej tvätteripackad vagn ggr/v Kommentar 
Tvätt 477,06kr 753,26kr 1-2 ggr/v  
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är viktig med anledning att belysa likartade teorier som denna studie 

tar upp. Teorin ger även möjlighet för vidare analyser av insamlad data. Kapitlet ger först en 

beskrivning av logistik för att sedan riktas in på vården, detta för att få en förståelse varför logistik är 

viktigt och varför denna studie utförs. Principen Lean production presenterar slöserier och Lean tänk 

inom vården, där det ska återkopplas till vad en vårdavdelning kan utföra för förbättringsförslag. 

Tidigare studier som relaterar samt kan jämföras med denna studie utgör en väsentlig del eftersom 

det är med andra studier denna studie kan defineras och analyseras.  

3.1 Logistik 
Logistiksystemet ur ett helhetsperspektiv startar vid råvaran och slutar sedan hos slutkunden. 

Systemet delas vanligen upp i tre huvudfunktioner försörjning, produktion samt distribution. Logistik 

beskrivs ofta genom de fem R:en; rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt 

kvalitet. Dessa 5R skapar en viss nivå av leveranssäkerhet och är en del av leveransservicen. Defekter 

i leveranser kan uppkomma genom exempelvis bristande rutiner i orderhanteringen. (Oskarsson, 

Aronsson & Ekdahl, 2006) 

Inom logistik används en så kallad totalkostnadsmodell, det vill säga totala logistikkostnader. Här kan 

lagerföring-, lagerhållning-, administration-, transport-, samt övriga kostnader inkluderas. De 

kostnader som gäller för respektive företag är olika och beror på företaget i sig, dessa kostnader är 

dock de som är standard vid beräkning av totalkostnad för logistik. Koppling kan göras mellan 

leveransservice samt logistikkostnader. Ett företag eftersträvar lägsta möjliga totalkostnad till högsta 

leveransservice. Dock bidrar hög leveransservice till höga logistikkostnader, därav måste varje 

företag även avgöra den leveransservice som eftersträvas samt vad de är villiga att betala för den. 

Leveransservicen ligger oftast mellan 95-99%. (Oskarsson et al., 2006) 

Lagerföringskostnader är kapitalbindningen som skapas då produkter ligger i lager. Högt antal 

produkter i lager ger höga lagerföringskostnader och lågt antal produkter ger låga 

lagerföringskostnader. Denna kostnad minskas genom att enbart lagerhålla den mängd som krävs, 

det vill säga ett lågt omsättningslager2 samt ett lågt men ändå tillräckligt säkerhetslager3. 

Lagerhållningskostnader är kostnader som uppstår för den personal som arbetar med att driva lagret, 

kostnader för lagret i sig (exempelvis hyra) samt eventuell hanteringsutrustning i lagret. 

Transportkostnader är kostnader som uppstår vid transporter av produkter samt all administration 

som uppkommer då transport sker. De administrativa kostnaderna skapas när administration utöver 

transportadministration tillkommer, exempelvis löneutbetalning samt fakturering. Övriga kostnader 

beror på vilka kostnader som uppkommer när företaget bedrivs. En vanlig kostnad är 

materialkostnader, det vill säga kostnader för inköpt material till verksamheten. (Oskarsson et al., 

2006) 

Ett sätt att minska lagerföringskostnader är med ett beställningspunktssystem. 

Beställningspunktssystem är ett system som hjälper till att hålla koll på lagret genom att optimera 

när beställningar ska utföras samt hur stor beställning. Upprättas ett beställningspunktssytem så kan 

                                                           
2 Omsätningslager är antalet produkter som tas in vid varje beställning 
3 Säkerhetslager är produkter som finns i lagret för att täcka upp viss variation i efterfrågan 
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lagret hållas ner till det optimala, inte för mycket samt inte för lite. För att kunna upprätthålla ett 

beställningspunktssytem behövs information om hur lång tid leveranstiden4 är, samt produktens 

åtgång under leveranstiden. Ett system är det så kallade Kanban. I detta system läggs ett kanban-kort 

bland produkten på ett lämpligt ställe. Kanban-kortet innehåller information om produkten såsom 

orderkvantitet5 och artikeln nummer. Om produkten har en åtgång på fem stycken under en vecka 

och leveranstiden är satt till en vecka så bör en beställning senast utföras när det finns fem produkter 

kvar i lagret. Kanban-kortet bör därför placeras vid produkten så det tydligt syns när det är fem 

produkter kvar och en beställning kan läggas. Ett säkerhetslager bör också vara medräknad i 

beställningspunktssystemet. Utförs beställningen endast vid vissa dagar ska det finnas medräknad i 

orderkvantiteten. (Oskarsson et al., 2006) 

3.1.1 Vårdlogistik 

Hälso- och sjukvården är en av många organisationer som kan ses ur ett logistikperspektiv. De 5R:en 

som diskuterats ovan utvecklas till de 7R:eﾐ; ”Rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå, 

på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad” (Ar┗idsson 2007). Den svåra utmaningen inom vården 

är att börja tänka logistik. Logistik är kopplad till produkter och inte människor och därför kan det 

vara svårt att se kopplingen mellan logistik och vård. Att effektivisera hantering av produkter kan inte 

skötas på samma sätt som att effektivisera hantering av människor. Logistik är så mycket mer än så 

och därför funkar logistik även i vården och det enda som krävs är att tänka om. (Oskarsson et al., 

2006) Logistik inom sjukvård kan förbättras genom ett flertal olika metoder, några av dem är 

processorientering, flödesorientering samt genombrottsmetodiken. (Jonsson & Larsson, 2008) 

Att implementera logistiktänk inom vården gör att patienten sätts i fokus (Arvidsson 2007). 

Logistikmetoden processorientering sätter kunden i fokus, vilket inom hälso- och sjukvården är 

patienter. Processorientering på ett sjukhus är att se värdet av vården från ett patientperspektiv och 

samtliga beslut som tas angående patienter skall vara grundat på stabil fakta. Processorientering 

handlar även om att minimera antal resurser som krävs för det slutgiltiga resultatet och att ständigt 

hitta möjliga förbättringar inom systemet. Processer är förbättringsobjekt där god ledarskap samt 

delaktighet från medarbetare skall belönas och uppmuntras för vidare kvalitetsutveckling. (Jonsson & 

Larsson, 2008) 

Långa köer är idag ett problem inom sjukvården. Genom att flödesorientera vården där patienterna 

förespråkar flödet skulle dessa köer kunna reduceras. För att utbudet ska motsvara efterfrågan krävs 

det att vården ser över de befintliga resurserna. Brister inom resurserna genererar i sin tur brister i 

patientflödet, dock är inte alltid dess brister på grund av underbemanning utan kan även vara då 

resurser inte nyttjas till fullo eller på rätt sätt. Vid implementering av flödesorientering är det första 

steget att observera det befintliga flödet, hur många patienter kan genomgå flödet på ett smidigt 

sätt. Det andra steget grundar i att skapa en förståelse för de variationer som systemet genererar. 

Detta för att sedan gå vidare till det slutgiltiga steget i att bepröva förändringar för skapandet av ett 

bättre flöde. (Jonsson & Larsson, 2008) 

Ett logistiktänk inom vården kan leda till ”Hättre ser┗iIe oIh effekti┗itet i ┗årdeﾐ” (Arvidsson 2007), 

ett sätt att tillämpa detta är med en genombrottsmetodik i tre steg. Där första strategin är att 

                                                           
4 Leveranstiden är definierad från beställningen är gjort till att produkten är levererad till kunden 
5 Orderkvantitet är antal produkter som ska beställas vid beställningen 
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matcha kapaciteten med efterfrågan, strategi två är att påverka efterfrågan genom att förebygga 

skapandet av efterfrågan. Den sista strategin är att minska avstånd mellan processer inom systemet 

samt möjligheten att utföra arbetsmoment parallellt. (Arvidsson 2007). 

3.1.2 Lean 

Lean Production är en filosofi för hur tjänster eller produktion av varor ska funktionera baserat på 

några grundläggande principer. En princip är ständig förbättring av organisationen/företaget genom 

att eliminera slöseri samt inkludera samtliga medparter. Strukturering samt standardisering krävs för 

att förbättra en verksamhets processer kontinuerligt. Företaget Toyota har gjort stora framgångar 

genom Lean filosofin och många företag har då tagit efter filosofin, inklusive sjukvården. (Rognes & 

Svarts, 2012) 

En del av lean är att eliminera slöserier, de sju slöserierna som definieras inom Lean är; 

Överproduktion, väntan, mellanlager, transporter, onödiga förflyttningar, felaktiga produkter och 

onödiga processer. (J. Andersson et al., 2004) 

Överproduktion är att producera en högre kvantitet än efterfrågan. Minde skalor av överproduktion 

som kan ses som försumbart förs fram, såsom fler kopior av ett dokument än nödvändigt. Produceras 

det mer produkter än nödvändigt tar det plats i lager och tid från maskinen som istället kunde 

använts till annat. (J. Andersson et al., 2004) 

Väntan är att en vara/aktivitet står still och detta ger icke-värdeskapande tid inom processen. 

Eftersom tid är pengar blir väntan en slöseri i from av pengar. Att se till att processen flyter på utan 

väntan genererar lägre genomloppstid6 och mera värdeskapande tid. (J. Andersson et al., 2004) 

Mellanlager är ett lager mellan två moment i processen som oftast inte behövs. Att låta produkten 

vänta i ett mellanlager skapar onödigt lager samt större totala mängden lager än nödvändigt. Detta 

skapar lagerföringskostnader, vilket anses som onödig kostnad. (J. Andersson et al., 2004) 

Transporter är när produkten transporteras mellan två ställen med ett fordon. I transporten ingår 

upplastning samt avlastning på transporten. Transporter som inte är nödvändiga kostar i både 

resurser och tid. Transportering är dyrt och bör bara utföras när situationen verkligen kräver det. (J. 

Andersson et al., 2004) 

Förflyttningar är nödvändigt för att organisationen ska vara verksam. Dock bör organisationen 

minimera förflyttningarna. Ju fler aktiviteter som kan utföras på samma ställe desto mindre tid går åt 

förflyttningar. Exempel på förflyttningar som kan minskas är böjningar samt gångavstånd. (J. 

Andersson et al., 2004) 

Felaktiga produkter är produkter som är defekta, det vill säga produkter som inte kan av någon 

anledning säljas/användas. Skapas felaktiga produkter tar det tid och resurser från bland annat den 

maskin som skapat produkten. Att uträtta rätt handling från början är ett mål som ska strävas efter 

för att slippa göra om samma process två gånger. (J. Andersson et al., 2004) 

Onödiga processer är processer som bildar flaskhalsar eller på andra sätt saktar ner produktionen 

och det måste tänkas igenom ordentligt. Detta för att effektivisera så att flaskhalsar bidrar till så små 

                                                           
6 Genomloppstid är den tiden det tar att producera en produkt till att den levererats till kund 
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begränsningar som möjligt. Flaskhalsar bör ses över och eliminera till den grad som är möjligt. (J. 

Andersson et al., 2004) 

3.2 Vård som yrke 
Läkare, sjuksköterska och undersköterska är arbetsyrken inom vården. Uppgifterna för respektive 

yrke är viktiga, dock desto viktigare är samverkan mellan alla parter. När information utelämnas 

alternativt att en part fastställer behandling på egen hand kan stora konsekvenser uppstå. Läkaren 

behöver all information från sjuksköterskan och undersköterskan behöver se till att patientens 

välmående rapporteras till sjuksköterskorna. (Steen & Koch, 2012) 

3.2.1 Läkare 

Läkare på en vårdavdelning är troligen överläkare, specialist eller underläkare. Det är överläkaren 

som tar beslut angående behandling för en patient. En specialist är också överläkare och tvärtom, 

dock har varje kategori ett område de är mer insatta i. Därför är specialister oftast med i 

besluttagandet för rådgivning med ytterligare en överläkare om det kan gälla dennas område. En 

underläkare har all medicinsk utbildning som läkare, dock så har de inte specialiserat sig i något 

område än. Underläkarna arbetar mot ett område och följer en specialist för att fortsatt utbildning. 

Det är underläkaren som vistas mest frekvent på en vårdavdelning. Underläkaren har inte 

befogenhet att fastställa behandlingsplan, dock sköter underläkaren samtlig dokumentation samt har 

möjlighet att svara på frågor från patienter och överläkare. En läkare arbetar vanligtvis dagtid, med 

undantag för de tillfälle läkaren har jour7. Läkaren har huvudansvaret för en patient, även om en 

läkare inte träffar en patient lika ofta som en undersköterska och sjuksköterska. (Steen & Koch, 2012) 

3.2.2 Sjuksköterska 

Sjuksköterskan har ansvar för hantering av mediciner samt omvårdnad av patienter, det är de som 

har ansvaret vid utförandet av medicinsk behandling. Sjuksköterskan har även ansvar över 

uppföljningen och översikt av eventuella bieffekter av given behandling. (Steen & Koch, 2012) 

Utöver medicinhantering omhändertar även sjuksköterskorna patientjournaler samt andra 

utomstående kontakter. Då behandlingen kräver att fler parter blir involverade sköter sjuksköterskan 

den kontakten, såsom att kontakta sjukgymnast eller tolk. Sjuksköterskan uppdaterar läkarna med 

information om behandlingen och eventuella bieffekter som kan uppstå. (Steen & Koch, 2012) 

3.2.3 Undersköterska 

Undersköterskans huvudsakliga uppgift är att ta hand om patienten, på den aspekten trots 

sjukdomen hos patienten att denna ska få utföra de vanliga behoven. Dessa behov innefattar att 

patienten får mat, toalettbesök samt bäddad säng. På grund av detta är det undersköterskor som 

spenderar mest tid med patienten. Viktigast är att se till att patienten mår bra och att patienten trivs. 

En bekväm patient som litar på läkaren har större chans för tillfrisknad. Därför är det 

undersköterskans uppgift att skapa förtroende mellan vårdpersonal och patient. (Steen & Koch, 

2012) 

Undersköterskans arbete är tidkrävande eftersom varje patients behov är unika för varje situation. 

Skapandet av rutiner är högst begränsat då undersköterskan inte kan veta i förtur vilka patienter som 

                                                           
7 Jour är då en läkare arbetar natt och är tillgänglig om en läkare behöver nås vid oväntade händelser. Det finns 
alltid minst en läkare på jour varje natt. 



 Tid- och flödesanalys av undersköterskors  
 arbetsuppgifter 
 

 
 16  
   

skrivs in. Detta kan leda till att tiden blir knaper så uppgifter inte hinns med och arbetet blir 

mestadels händelsestyrt. (Steen & Koch, 2012) 

Eftersom undersköterskan spenderar mest tid med patienten kan det i många fall vara så att det är 

undersköterskan som upptäcker utifall en patient behöver extra insatser till sin behandling. Detta får 

oftast inte undersköterskan sköta själv och behöver då tillkalla en sjuksköterska eller läkare. (Steen & 

Koch, 2012) 

Andra uppgifter en undersköterska handhar är hantering av material, förflyttning av material samt 

påfyllning av förråden. Det är även viktigt för en undersköterska att vara påläst om journalerna för 

att veta den behandling patienten genomgår. (Steen & Koch, 2012) 

3.3 Vårdsystem   
Inom vården finns det olika former av arbetssystem. I dagens läge använder sjukhusen sig av 

kombinerade system eftersom enbart ett system inte täcker alla delar som sjukhuset kräver och 

bildar då ett integrerat system. (I. Andersson, 1992) 

Rondsystemet tillkom under 1960-talet och har ännu än sin fot inne i vården. Detta system gick ut på 

att varje individ i vårdpersonalen skötte sina egna sysslor, varken mer eller mindre. På detta sätt 

behövde inte sjukhuset utbilda vårdpersonalen i samtliga områden, utan enbart i de som personen i 

fråga hade som arbetsuppgift. Rondsystemet är inte lika använt idag som det var under 1960-talet, 

dock lever den kvar. Bland annat kan vissa ha specifika arbetsuppgifter som de andra inte har, såsom 

beställningar, eftersom inte alla undersköterskor har det ansvaret. (I. Andersson, 1992) 

Systemet gruppvård tillkom efter rondsystemet, och går ut på att en vårdgrupp har ansvar för en 

specifik grupp patienter. Denna grupp ska i deras största utsträckning ta de beslut gällande 

patienterna samt arbete runtomkring såsom allt administrativt och utföra den vård som patienten 

kräver. Detta system gör att grupperna kan fokusera mera på sina patienter och skaffa sig en djupare 

förståelse istället för att veta lite om alla patienter. (I. Andersson, 1992) 

Systemet Primary Nursing är av amerikanskt ursprung och har till viss del implementerats i svenska 

sjukhus. Systemet innebär att den sjuksköterska som har mest information om patienten får 

huvudansvaret för patienten. Den ansvarige sjuksköterskan bildar tillsammans med undersköterskan 

ett vårdpar som planerar och sköter en patientgrupp ihop. (I. Andersson, 1992)  

På Vrinnevisjukhuset i Norrköping har en modell för individuell vårdplanering utvecklats, IVP. 

Modellen går under benämningen egensköterskemodellen. Modellen innebär att respektive patient 

har tillgång till samma sjuksköterska under sin vistelse på sjukhuset. Sjuksköterskan har till sin hjälp 

två undersköterskor och tillsammans bildar de då en arbetsgrupp som har hand om 7 patienter. (I. 

Andersson, 1992) 

3.4 Vårdkvalitet 
Ordet kvalitet betyder inre värde, det är varken positivt eller negativt eftersom detta är upp till varje 

individs uppfattning. Om vården är av bra eller dålig kvalitet kan innefatta många olika aspekter, 

några av dessa är jämlikhet, effektivitet, ändamålsenlighet, tillgänglighet, vetenskaplig/teknisk 

kvalitet. (I. Andersson, 1992) 
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Patienten kan uppleva olika former av kvalitet från olika håll. Eget rum för högre integritet är en form 

av kvalitet, om detta är en bra eller dålig kvalitet är upp till patienten i fråga. Dock är det många 

patienter som efterfrågar egna rum på grund av just integriteten. Att hålla dörrar stängda är också en 

form av integritet då förbipasserande patienter och andra personer inte kan se genom stängd dörr. 

Från vårdpersonalens håll, och då främst från undersköterskor, är det lättare med öppna rum 

och/eller rum med fler än en patient. På detta sätt kan vårdpersonalen lättare tillkalla hjälp eftersom 

detta behövs eller kommunicera mer öppet. Att veta vad som pågår inne i rum är väsentligt för 

arbetet. (Steen & Koch, 2012) 

Att ha en stor tillgänglighet på vårdpersonalen är också av stor betydelse för kvalitet och brukar 

vanligtvis ses som en bra egenskap. Vårdpersonalen sköter det administrativa och då krävs oftast en 

dator. Kontor med datorer kan vara slutna och ger bättre koncentrationsförmåga anser ofta 

vårdpersonalen. Dock med slutna kontor blir inte vårdpersonalen lättillgänglig för patienterna, det 

uppskattas om vårdpersonalen kan nås vid samtliga tidpunkter på dygnet samt är lätta att lokalisera. 

Kvalitet här kan då ses från både vårdpersonalens samt patienters perspektiv, där hög tillgänglighet 

kan både vara positivt och negativt. (Steen & Koch, 2012) 

”Direkt ┗årdtid defiﾐieras soﾏ deﾐ tid soﾏ aﾐ┗äﾐds a┗ ┗årdpersoﾐal i direktkoﾐtakt ﾏed patieﾐt. Det 
är oftast deﾐ persoﾐaltid, soﾏ går åt ┗id patieﾐterﾐas säﾐg.” (I. Andersson, 1992). 

”Iﾐdirekt ┗årdtid är deﾐ tid soﾏ aﾐ┗äﾐds a┗ ┗årdpersoﾐal utaﾐför patieﾐterﾐas ┗årdruﾏ till akti┗iteter 
och arbetsuppgifter som täcker förberedelse till utförande av direkt patientvård.” (I. Andersson, 

1992). 

Arbetsbelastning på vårdpersonal kan ses från både patientens och vårdpersonalens perspektiv. En 

hög arbetsbelastning kan leda till att patienterna inte får tillräckligt med vårdtid för att bli 

tillfredsställda. Det är även viktigt att arbetsbelastningen inte blir för liten. Vid ett sådant tillfälle har 

sjukhuset outnyttjade resurser som kunde använts till annat. Då patienterna kräver mindre vård är 

det bra att ha andra sysslor som håller vårdpersonalen sysselsatta. Dock är det även viktigt att 

patienterna får den vård de kräver. (I. Andersson, 1992) 

3.5 Tidigare studier 
Studier på vårdpersonal samt andra likartade studier har gjorts på andra platser. Detta kapitel 

presenterar liknande studier i syfte att ta lärdom av deras metoder samt för att möjliggöra 

reflektering av andra arbetens resultat mot denna studie.  

3.5.1 Tidsstudier 

Tre tidsstudier tas upp i denna rapport där dessa studier har haft liknande syfte som denna studie. En 

studie från Australien; Impact of an electronic medication management system on hospital doItors’ 
aﾐd ﾐurses’ ┘ork  (Westbrook, Li, Georgiou, Paoloni & Cullen, 2013). En studie från Storbritannien; 

Frequency of nursing task in medical and surgical wards (Farquharson et al., 2013). En studie från 

Sverige; Effektivare nyttjande av tid och resurser (Sveriges Kommuner och Landsting [skl], 2005). 

Tidsstudien av vårdpersonal på ett sjukhus i Australien gjordes eftersom ett nytt system skulle 

implementeras. Varaktigheten av studien var 2-3 veckor mellan klockslagen 07.00 och 19.00. Denna 

studie gick ut på att samla in data på hur mycket tid som vårdpersonalen fördelar på direkt 

patientkontakt kontra andra aktiviteter. Denna studie gjordes innan och efter det nya systemet 
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implementerats. (Westbrook et al., 2013) Studie utförd i Storbritannien genomfördes mellan 

september 2011 till augusti 2012. Syftet med denna studie var att se vad sjuksköterskorna lägger sin 

tid på i en medicinsk och kirurgisk avdelning. Uppgifterna som var definierade i detta projekt var; 

direkt patientvård, indirekt patientvård, medicinering, dokumentering, kommunikation med kollegor, 

transporter från avdelning, övervakning, sociala aktiviteter samt övrigt. Även andra frågor togs upp, 

såsom ifall det var ett framgångsrikt arbete eller om de blev avbrutna under arbetetsgång. 

(Farquharson et al., 2013) Studien utförd i fyra Landsting i Sverige hade som syfte att skapa ett 

underlag för hur kompetensen används inom hälso- och sjukvården. Målet med studien var att 

kartlägga den vårdadministrativa processen samt att skapa ett underlag så att kompetens inom 

vården ska placeras på rätt arbetsuppgifter. (skl, 2005). 

Metoden som användes i den australienska och engelska studien var ett program kallat The Work 

Observation Method by Activity Timing, WOMBAT. För att inkludera allt arbete vårdpersonalen gör 

skapades fyra huvudkategorier i WOMBAT, vad, vem, hur och var. Exemplet i Figur 3.1 visar att 

vårdpersonen utförde direkt vård, på en patient, på avdelningen. (Farquharson et al., 2013;  

Westbrook et al., 2013) 

   

Figur 3.1 – Skärmdump av WOMBAT (Westbrook et al., 2013). 

Metoden som använts vid den svenska tidsstudien bygger på Rätt Tid-konceptet. Studien inkluderar 

intervjuer av ledningspersoner, övriga nyckelpersoner samt gruppintervjuer för berörda 

yrkesgrupper. För tidmätningen av undersköterskor kategoriserades arbetsuppgifterna i fem delar, 

direkt patienttid, indirekt patienttid, dokumentation, verksamhetsadministration samt övrig tid. (skl, 

2005) 

Resultatet i den australienska studien var att det inte var någon signifikant skillnad av vårdtid om det 

administrativa var datoriserat eller inte. Resultatet visade även att 81 procent av tiden lägger 

sjusköterskor på direkt vårdkontakt. (Westbrook et al., 2013) 
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Resultatet från Storbritannien var ett flertal. Först och främst märktes ingen skillnad på en 

sjuksköterska som arbetade inom den medicinska eller kirurgiska avdelningen. Andra siffror visade 

att 62 procent av tiden blev sjuksköterskor avbrutna mitt under en uppgift och hade tid att avsluta 

sin sysslor 78 procent av inläggen. Vidare visade det sig att sjuksköterskorna lägger mest tid på 

patientvård, 66 procent av tiden. Patientvård innebär en kombinationen av direkt patientvård,  

indirekt patientvård, medicinering och professionella samtal med kollegor. (Farquharson et al., 2013) 

Resultatet i den svenska studien presenteras i Tabell 3.1. Tidsstudien visar stor differens mellan de 

olika Landstingen vilket ger ett brett intervall på den procentsats som undersköterskorna lägger sin 

arbetstid på. Vid gruppintervjuer med undersköterskor var det sammanfattningsvis tre delar som 

kom fram av studien. En del som lyftes fram var att gränsen mellan vad undersköterskor samt 

sjuksköterskor hade för arbetsuppgifter var otydliga. En annan del var att det var stor variation på 

ifall en undersköterskas arbetsuppgifter var service- eller patientinriktade. Den sista delen var att 

undersköterskor överlag ansåg att patienttid ska stå för större delen av de arbetsuppgifter som pågår 

under en arbetsdag. (skl, 2005) 

Tabell 3.1 Undersköterskors arbetsfördelning (skl, 2005). 

 Direkt 
patienttid 

Indirekt 
patienttid 

Dokumentation Verksamhets 
administration 

Övrig tid 

Primärvård 29–60% 0,3–19% 12–21% 2–13% 19-27% 

Mottagning 
sjukhus 

11–48% 2–18% 4–43% 2–18% 7–46% 
 

Vårdavdelning 
dag 

31–49% 7–16% 2–6% 3–5% 26–41% 
 

Vårdavdelning 
natt 

31–62% 3–17% 1–7% 0–4% 14–54% 
 

 

Från utförda intervjuer samt kartläggning av undersköterskor ser studien skillnader i 

undersköterskornas utbildningsinnehåll och deras arbetsroller på respektive verksamhet. Rätt tid-

studie påvisar att utbildningen för undersköterskor kräver en komplettering som göra att 

utbildningen matchar verkliga arbetsuppgifter. Varje yrkesgrupp kommer inte att handha 100 

proIeﾐt direkt patieﾐttid, ﾏeﾐ eﾐ utforﾏﾐiﾐg a┗ ”rätt” arHetsuppgifter till respekti┗e yrkesroll är 
nödvändigt. Tidsdistributionen för varje yrkeskategori måste bli tydligare samt utformas efter det 

grundläggande yrkesområderna. Patienttid ska stå för större delen av de arbetsuppgifter som pågår 

under en arbetsdag enligt undersköterskorna. (skl, 2005) 

3.5.2 Studier om frigöring av tid från servicesysslor 

Frigörande av undersköterskors tid från servicesysslor ger mer tid åt patientvård (Rafter & Tengvard, 

2007). I dagens samhälle upplevs det att mycket tid går åt till dokumentation när denna tid istället 

bör användas på patienter. Socialminister inom Kristdemokraterna, Göran Hägglund, menar på att 

vårdpersonal lägger stor del av sin arbetstid på uppgifter som inte genererar direkt patientnytta. 

(Runsten, 2013) 

Studien "utvärdering av vårdnära service" (Rafter & Tengvard, 2007) belyser bland annat den mängd 

tid som kan frigöras från servicesysslor då VNS implementeras på en vårdavdelning. 365 



 Tid- och flödesanalys av undersköterskors  
 arbetsuppgifter 
 

 
 20  
   

vårdavdelningar inkluderades i studien, dock presenteras värden från två avdelningar närmare. På 

ena avdelningen kunde 370 timmar per år frigöras från servicesysslor och därmed användas till 

patienter. Eftersom VNS arbetar med sortimentbegränsning reduceras kostnader som uppkommer 

via bland annat lagerföring och svinn. På avdelningen reducerades inköpskostnader med 48 500 

kronor per år. Den andra avdelningen frigjorde 425 timmar per år på att anställa VNS. Denna 

avdelning minskade kostnaderna med 34 000 kronor per år. För samtliga 365 vårdavdelningar som 

inkluderades i studien skulle antalet frigjorda timmar per avdelning bli kring 400 timmar per år. 

Sammanräknat för de 365 vårdavdelningarna skulle den reducerade kostnaden vara 50 miljoner 

kronor per år, detta enbart för reducerade inköpskostnader. (Rafter & Tengvard, 2007) 

3.5.3 Lean studier 

Lean används oftast inom producerande företag. Lean kopplas inte lika ofta till serviceinriktade 

företag, såsom vården. Det faller sig inte naturligt att sammankoppla en filosofi för effektiv 

materialhantering till effektiv hantering av människor. Forskning visar dock att Lean går att använda 

inom vården, som Mark Graban förklarar i sin bok Lean Hospitals (Graban, 2012). Elisabeth Hospital i 

Nederländerna införde Lean och det visades efter studier att sjuksköterskorna hade mer tid att lägga 

på patienterna om avdelningen var organiserad eftersom tid för att leta efter material försvann. 

Inom vården fokuseras det på kostnader, medan Lean förespråkar att fokus bör ligga på flöden. 

Vården har väldigt många olika flöden och att minimera dem förminskas även kostnader. Att gå fram 

och tillbaka tar tid samt resurser som är indirekta kostnader vilket inte uppmärksammas vanligtvis. 

(Graban, 2012) 

Lean har visats göra skillnad i ett flertal sjukhus världen över och andra sjukhus borde också 

implementera Lean i vardagen för att effektivisera arbetet, frigöra tid och minska kostnader. Det 

viktigaste att tänka på enligt studien är att Lean förbättringar inte går att kopiera mellan varandra, 

utan varje sjukhus får hitta något som fungerar för just dem. (Graban, 2012) 

Studien How does lean work in emergency care? (Mazzocato et al., 2012) utfördes på Astrid 

Lindgrens sjukhus i Sverige för att se utfallet Lean kan generera på ett sjukhus. Studien utfördes ett 

år innan och två år efter att Lean implementerades på sjukhuset. Data insamlades genom kvalitativa 

datainsamlingar samt observationer och intervjuer vid båda tillfällen. Resultatet visade att väntetider 

och ledtider minskade med 19-24 procent med Lean. (Mazzocato et al., 2012) 

3.5.4 Simuleringsstudier 

Simuleringsmodellering inom tidsstudier är en välanvänd metod. Artiklar angående 

simuleringsmodellers användningsområde samt vad skapandet av en simuleringsmodell kan ge har 

gjorts i flertal. Sedan år 2004 har antalet publicerade studier ökat märkbart. De första studierna, 

bland annat Discrete event simulation for performance modelling in health care (Günal & Pidd, 2010), 

sträcker sig dock hela 30 år tillbaka. (Günal & Pidd, 2010) 

I artikeln Systematic review of the use and value of computer simulation modelling in population 

health and health care delivery (Fone et al., 2003) förklaras simuleringsmodeller som ett kraftfullt 

verktyg. Att simuleringsmodeller används allt oftare som beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården 

är fakta. Denna fakta baseras på den mängd publicerade studier som görs inom vården och 

inkluderar simuleringsmodeller. (Fone et al., 2003) 
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Artikeln Application of simulation modeling in the health care sector (Mielczarek & Uzialko-

Mydlikowska, 2010) presenterar exempel på simuleringsmodeller som använts i form av 

beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården. Ett användningsområde av simulering är vid 

beslutstagande för framtida system och utformning för optimering av produktiviteten. En 

simuleringsmodell kan även användas till utvärdering av flera alternativ av flöden på en 

vårdorganisation. Artikeln belyser även möjligheten att använda simuleringsmodeller vid analys av en 

vårdavdelnings framtida prestanda efter utbyggnad. Närliggande till en sådan analys är när en 

simuleringsmodell skapas för att bepröva olika alternativ för att nå uppsatta mål. (Mielczarek & 

Uzialko-Mydlikowska, 2010) 

En simuleringsmodell ger organisationen möjlighet att beräkna framtida resultat beroende på 

respektive alternativs input. Simulering har visat sig vara användbart både när en ny vårdavdelning 

skall byggas samt vid utbyggnation av en redan befintlig avdelning. Ett användningsområde för en 

simuleringsmodell vid byggnation kan exempelvis vara att förevisa behovet av vårdpersonal eller 

utformningen av bygget beroende på önskad output. Bland annat designades en simuleringsmodell 

om blodprovstagning. Denna modell låg sedan till grund för skapandet av nya rutiner kring 

utförandet av detta område. (Mielczarek & Uzialko-Mydlikowska, 2010)  

Artikeln Application of discrete-event simulation in health care clinics (Jun, Jacobson & Swisher, 1999) 

presenterar hur förståelsen för aktiviteter som sker på en vårdorganisation ökar med hjälp av 

simuleringsmodeller. Även denna artikel förevisar att simuleringsmodeller är av användbarhet 

eftersom ombyggnation, utbyggnation eller annan förändring skall ske på en vårdavdelning. 

Författarna till artikeln menar på att genom skapande av simuleringsmodeller kan man finna goda 

framtida resultat utan att bepröva samtliga alternativ i praktiken först. (Jun et al., 1999)   

En simuleringsmodell skapades till Waukesha Memorial kirurgavdelning när en utbyggnation av 

avdelningen skulle ske. Det som behövde besvars var över huruvida kirurgavdelningen skulle erhålla 

sju eller åtta operationssalar. Simuleringsmodellen förevisade att åtta operationssalar enbart skulle 

täcka efterfrågan inom de två nästkommande åren, samt att omorganisering av 

operationsavdelningen skulle vara mer lönsamt för sjukhuset än fler operationssalar. (Jun et al., 

1999)   
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4 Metod 
Studien är uppdelad i tre huvuddelar; datainsamling, utvärdering av servicesysslor samt framtida 

scenarion till utbyggnationen. Metoderna som användes var intervjuer, tidtagarur med formulär, 

kostnadsuträkningar samt simulering i Arena. Datainsamlingen var den praktiska insamlingen på 

Vrinnevi sjukhus samt sammanställningen. För utvärdering av servicesysslor utfördes 

kostnadsuträkningar samt värderingar av varje alternativ för att komma fram till en lösning på hur 

servicesysslor kan hanteras. Till framtidasscenarier har en simuleringsmodell byggts för att kunna 

utforma avdelningen med syfte att minska förflyttningstiderna.  

4.1 Förarbete 
Först och främst utfördes en förstudie. Förstudien syftar till för att få en bättre grund för den fakta 

och kunskap som behövdes innan arbetet påbörjades och för att få en djupare förståelse för 

respektive område. Likartade studier har även inkluderats. Andra studier bidrar till att formulera 

tillvägagångssätt och ge idéer på alternativa metoder. Resultatet från de andra studierna användes 

för att jämföra och analysera detta studieresultat för att se hur trovärdig rapporten är samt för att 

uppmärksamma skillnader i utfallen mellan studierna. 

De studier som använts har varit vetenskapliga artiklar, rekommenderade examensarbeten, 

kurslitteratur samt artiklar som anses trovärdiga. De studier som har beaktats är de som ansågs 

relevanta för denna studie, så som studier gjorda på vårdpersonal på sjukhus. Enbart publicerade 

artiklar har använts för att garantera att det är pålitliga källor. 

Det är även viktigt att definiera hur just den verksamheten som studerades fungerar. Ett studiebesök 

på avdelningen där datainsamlingen skedde gjordes i detta syfte. Under studiebesöket samlades 

ingen data in, utan information om avdelningens utformning studerades. Omgivningen på 

avdelningen observerades med hjälp av ett helhetsperspektiv. Studiebesöket var grunden till hur 

datainsamlingen utfördes, information om hur avdelningen fungerar hjälper definiera 

datainsamlingen. 

4.2 Datainsamling 
Syftet med att samla in data är att kunna få kunskap inom ett okänt område. Datainsamling kan 

göras på många sätt, beroende på det som ska studeras ändras metoden efter dess behov. Innan 

insamling av data sker skall ett tydligt mål sättas upp så att studiens resultat kan användas som 

underlag för de befintliga frågeställningarna. Data kan samlas in med observationer, vilket kan göras 

med intervjuer, tidtagning eller andra former. 

Ett sätt är att låta personerna i frågan utföra uppgifterna och handha en person som studerar 

respektive uppgift. Den som studerar mäter tiden för varje uppgiften, noterar vad uppgiften går ut på 

samt ifall uppgiften utfördes på ett tillfredställande sätt. Under studierna är det även viktigt att 

notera avvikelser, är situationen som studeras i enlighet till hur det brukar vara eller om det är en 

unik situation. Det är viktigt att analysera samtliga avvikelser samt att ta med det i beräkningarna 

som utförs efter studien. Efter all data är insamlad sker kartläggning. All data presenteras med 

inkluderande analyser beroende på syftet med studien. Resultatet kan presenteras med tabeller, 

diagram, uträkningar eller liknande. Det är viktigt att visa data på ett korrekt sätt, inte försköna 

sanningen.  
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4.2.1 Insamling av tidfördelning på Vrinnevi sjukhus 

Datainsamlingen skedde på given vårdavdelning under en veckas tid, se Tabell 4.1. Det som samlas in 

är de aktiviteter en undersköterska hanterar under ett arbetspass. Datainsamlingen definierar hur 

avdelningen är uppbyggd i nuläget. 

Datainsamlingen skedde från den 2 april 2014 till den 11 april 2014. Datainsamlingen gjordes på 6 

dagspass, 7 halva kvällspass, en helgdag samt ett nattpass. Tabell 4.1 visar varaktigheten för 

datainsamlingen för varje dag.  

Tabell 4.1 – Varaktigheten på datainsamlingen för varje datum 

Datum Varaktigheten på datainsamlingen 

2/4 Dag: 10:19 - 14:14, Kväll: 15:26 - 18:47 

3/4 Dag: 07:14 - 13:54, Kväll: 14:57 - 16:41 

4/4 Dag: 07:15 - 14:28, Kväll: 15:17 - 18:43 

6/4 (helg) Dag: 07:19 - 14:36 

7/4 Dag: 07:19 - 12:24, Kväll: 14:57 - 18:31 

8/4 Dag: 06:57 - 14:25, Kväll: 15:12 - 17:20 

9/4 Dag: 07:06 – 14:09, Kväll: 14:48 - 18:42 

10/4 Kväll: 19:06 - 21:26 

11/4 (natt) Natt: 21:57 - 05:02 

 

Första dagen på avdelningen, den 2 april 2014, definierades som en testdag. En testdag krävdes 

eftersom tillvägagångssättet av datainsamlingen inte var beprövat tidigare. Under denna dag följdes 

totalt 4 undersköterskor och två sjuksköterskor. Under testdagen kom det fram till att följa denna 

mängd personal samtidigt var svårkontrollerat och det ansågs att all data blev mindre pålitlig. Då 

totalt fyra stycken från personalen granskades blev det mer korrekt och pålitlig data. Det märktes 

även att sjuksköterskor inte utför servicesysslor vilket undersköterskor gör. Detta innebar att 

granskning av sjuksköterskor inte uppfyller syftet med denna studie. Formuläret som användes vid 

datainsamlingen uppdaterades också efter första dagen eftersom det saknade ett antal rum på 

avdelningen.  

Datainsamlingen baserades på att båda författarna i denna studie tog tid på två undersköterskor 

vardera per arbetspass. De två undersköterskorna arbetade på samma sida av avdelningen, vilket 

innebar underlättad nedskrivning av samtliga rörelser. Varje undersköterska tillhörde ett formulär 

och ett tidtagarur. Insamlingen gjordes med tidtagarur samt ett formulär. Formuläret är bifogad som 

Bilaga 1. Tidtagaruren var en färdig app i mobilen där flera tider kunde tas samtidigt, Figur 4.1 

förevisar tidtagaruret som användes.  
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Figur 4.1 – Tidtagaruret är en app i mobilen där flera tider kan tas samtidigt.  

Tidtagaruret var igång hela tiden för att undvika behovet att nollställa och skriva upp resultatet 

under dagen. Varje gång en ny aktivitet eller rörelse skedde fick tidtagaruret ett nytt varv. Varv är när 

klockan börjar räkna om för att kunna ta tid på den nya aktiviteten samt att den gamla tiden sparas. 

Varje nytt varv fick en siffra, vilket startade med 1. 

Formuläret, Bilaga 1, beståd av två blad, ett som innehåller alla rum och aktiviteter på avdelningen. 

De tomma rutorna bredvid rummen/aktiviteterna var till för att fylla i det varv som reprensenterar 

den specifika aktiviteten. Det andra bladet var för aktiviteten gåtid som fungerade på samma sätt. 

Tiden och aktiviteten sammankopplas med formuläret och varven. Varvnumret skrivs in i formuläret 

på utförd aktivitet, Figur 4.2 visualiserar detta. På detta sätt vet man vilken tid som hör till vilken 

aktivitet. Även ordningen av samtliga aktiviteter visualiserades eftersom varven är i nummerordning.  

 

Figur 4.2 – Ifyllt formulär där rätt varv-siffra är vid rätt aktivitet. 

Samtliga rum och aktiviteter på avdelningen  lades  in under olika kategorier efter respektive 

aktivitets egenskaper, vilket kan ses i Bilaga 2. I tabellen i bilagan är första kolumnen 

rummet/aktiviteten, andra kolumnen är förkortningarna till aktiviteterna. Tredje kolumnen är den 

kategori aktiviteten tillhör och sista kolumnen innehåller en kort beskrivning av rummet/aktiviteten. 

Uppdelningen som skapas gör det enkelt att distribuera ut aktiviteter till en specifik kategori. 

Kategorierna som används är; Direkt/indirekt vårdkontakt, servicesysslor, personalrum, rast och 

övrigt. 

Dagarna på sjukhuset har liknande upplägg dag för dag. Även om patienterna på avdelningen 

varierar, så sågs det att arbetspassen inte varierade märkbart. Varje nytt arbetspass valdes nya 

undersköterskor att studera för att även få fram variation från person till person, eftersom det är 

helheten som är viktigast och inte individen som utförde arbetet.  
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4.2.2 Datasammanställning av tidfördelningen på Vrinnevi sjukhus 

Sammanställning av data skedde i Excel, där samtliga tider och aktiviteter sammankopplades med en 

tidpunkt. Tabell 4.2 visar ett utdrag på utformningen av sammanställningen. Detta utdrag är på 

undersköterska två, den tredje april under dagspasset. Varv är, som beskrivet i metod, varvnumret 

undersköterskan fick vid tidtagning. Kolumnen "rum" beskriver aktiviteten som utfördes. Varje rad är 

sammankopplad, det förevisas exempelvis att klockan 07.15 var undersköterskan inne i sköljrummet 

under 1,2 minuter. Denna sammanställning gjordes för alla undersköterskor som studerades varje 

dag och arbetspass. Totalt finns det cirka 8000 rader i sammanställningen med likartad information 

för varje rad. 

Tabell 4.2 – Överblick av hur sammanställningen ser ut 

 
Namn: USK 2 Datum: 3/4 - 14 starttid:  07:14 

  

       Varv Tid per varv (min) Tid per varv (sek) Rum Klockslag start Klockslag slut Kommentar 

1 1.631666667 97.9 43 07:14 07:15  

2 0.116666667 7 Gång 07:15 07:15  

3 1.223333333 73.4 sköljrum 07:15 07:16  

4 0.148333333 8.9 Gång 07:16 07:17  

5 0.27 16,2 43 07:17 07:17  

6 0.051666667 3.1 Gång 07:17 07:17  

7 7.098333333 425.9 42 07:17 07:24  

8 0.091666667 5.5 Gång 07:24 07:24  

9 3.118333333 187.1 43 07:24 07:27  
 

Ur sammanställningen som syns i Tabell 4.2 sorterades kategorierna ut, detta för att kunna se 

mängden tid som fördelas på de olika aktiviteterna varje dag. Som ett exempel ses det i Tabell 4.3 

hur servicesysslan matförberedelse är utdragen från sammanställningen den 4 april, denna tabell 

gäller för två undersköterskor under passet. 

Tabell 4.3 – Tabell på alla tider för matförberedelser som utfördes 4/6-2014 

  
2014-04-06 

   Varv Min sek Aktivitet Starttid sluttid 

49 13.07833 784.7 Matförberedelser 07:53 08:07 

62 0.671667 40.3 Matförberedelser 08:30 08:31 

23 0.315 18.9 Matförberedelser 11:41 11:42 

25 4.791667 287.5 Matförberedelser 11:43 11:48 

55 29.44667 1766.8 Matförberedelser 11:37 12:07 
 

4.2.3 Intervju 

En intervju är mellan den som intervjuar och en respondent. Det viktiga är att den som intervjuar är 

den som identifierar och kontrollerar hela situationen, denna person är redskapet för att intervju ska 

utföras korrekt. Desto viktigare är det att intervjuaren har stor kunskap om ämnet samt har empati 

för den som intervjuas. (Jers, 2012) En intervju kan hållas på många olika sätt. Nedan beskrivs ett sätt 

som en intervjun kan hållas på och är det sättet denna studie utförde intervjuerna på. 
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Frågor som ska besvaras av intervjuaren innan en intervju påbörjas är; Hur många som ska 

intervjuas? Hur lång tid ska intervjun vara? Var ska intervjun hållas, vilken miljö? Besvaras dessa 

frågor innan intervjun så kommer intervjuaren ha skapat en lugnare miljö åt respodenten. Upplägg 

på en intervju bör vara efter en intervjuguide och följdfrågor. Intervjuguiden är de konkreta frågorna, 

uppdelade i olika teman. följdfrågor kan behövas för att få intervjun till att bli mer som ett samtal 

och därmed få ett bättre flyt. Viktigt är att inga frågor som eﾐHart Hes┗aras ﾏed ett ”ja” eller ett 
”ﾐej” ställs, dessa typer av frågor tar slut på konversationen. Även om det är viktigt att förbereda 

frågor så är det lika viktigt att improvisera om samtalet leder åt ett nytt intressant håll. Frågorna ska 

även vara ledande för att intervjuaren ska få fram det den vill av intervjun. (Jers, 2012) 

Under intervjun finns det inget viktigare än total fokus, fokus på respondenten och verkligen lyssna 

på vad denna säger. Det är viktigt att inte agera förhastat genom intervjun, låt den som intervjuas 

prata till punkt och ta en fråga i taget, håll kvar på samma fråga tills den är avklarad. Pauser mellan 

frågor för att ge båda parterna tid att reflektera över det som sades är det väsentliga. (Jers, 2012) 

4.2.3.1 Intervjuer på Vrinnevi sjukhus 

Intervjuer gjordes med en person inom respektive yrkesområde som ansågs intressant att veta mer 

om. Intervjuer utfördes på en undersköterska vars huvudansvar är matförberedelser, en 

undersköterska som har ett större ansvar över beställning av material- och tvättförråd samt en 

undersköterska som inte innehar ett specifikt huvudområde. Intervjuerna med undersköterskorna 

var av en lättsam konversation. En intervju hölls även med en anställd från COOR service 

management. Denna intervju gjordes eftersom en bättre insikt i en inhyrd tredje part var nödvändigt 

för att få förståelse av innebörden av tredje part och hur de arbetar. Intervjun med  undersköterskan 

utan specifika arbetsuppgifter och intervjun med VNS beskrivs i kapitel 5.3 Intervju med 

undersköterska utan unik arbetsuppgift och i kapitel 5.4 Intervju med VNS-personal , medan de andra 

intervjuerna inte beskrivs var för sig utan informationen från dessa används för att beskriva hur 

avdelningens verksamhet hanteras 

4.3 Utvärdering av servicesysslor på Vrinnevi sjukhus 
De olika alternativen representerar beslutsunderlag för hur servicesysslor kan hanteras i framtiden. 

De framtagna alternativen är nollalternativet, anställa ytterligare en undersköterska och inhyrning av 

VNS. 

Uträkningarna för servicesysslor baseras på ett medelvärde av den tiden det tar att utföra respektive 

servicesyssla. För att göra beräkningar på hur stor andel av undersköterskornas arbetstid som går åt 

respektive servicesyssla används formeln nedan.  

                                                                                  

Samma system användes för att beräkna hur mycket tid i procent som läggs på att vara i 

personalrummet. Att vara i personalrummet betyder största delen av tiden att undersköterskorna tar 

en paus, men kan även betyda överlämningen mellan olika pass där patienter diskuteras. 
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Detta system användes även vid beräkningar för gångtiden som lades ner under den studerade tiden. 

Gångtid är definierade tiden det tar att röra sig mellan rummen. All gångtid är den totala tiden som 

lades ner på att gå. 

                                          

Den tid som undersköterskor inte lägger på servicesysslor, gångtid eller i personalrummet är indirekt- 

och direkt patienttid. Det är den sista kategorin och därför behövdes ingen utplockning av dessa 

aktiviteter, utan den totalatiden subtraherades med de resterande kategorierna och ger utfallet för 

totala direkt/indirekt patienttid.                                                                                                                                

4.3.1 Anställa ny undersköterska 

I fallet att en ny undersköterska anställs för att omhänderta servicesysslorna skall kostnader att 

anlita en till undersköterska beräknas. Kostnader för en undersköterska beror på antalet timmar 

denna anställs för samt hur många dagar i månaden den kan tänkas arbeta.                                                                           ö            å    

4.3.2 Hyra tjänsten VNS 

Ett Exceldokument där kostnader för VNS presenteras användes vid uträkningarna av VNS 

kostnaderna. Prislistan räknar kostnad per månad och bifogas som Bilaga 3. Informationen som krävs 

för användning av prismallen anges nedan, och är baserad på observationer från datainsamlingen på 

avdelningen.  

I detta dokument tilläggs den information som gäller för given avdelning. Nödvändig information för 

att utfå korrekt VNS kostnad för materialförrådet är antal artiklar i materialförrådet, antal 

materialförråd samt antalet gånger i veckan materialförrådet behöver beställas samt packas upp. 

Denna information gäller även för det administrativa förrådet. Vid uträkning av kostnader vid 

användning av bifogad prismall skrivs en tredjedel av antalet befintliga artiklar. Detta för att vid varje 

orderläggning beräknas det att en tredjedel av samtliga artiklar behövs beställas.  

Informationen som krävs för att räkna ut VNS kostnader för tvätthantering är antalet tvättförråd, hur 

många gånger i veckan beställning samt uppackning krävs och beställningssystemet för tvätt. VNS 

kostnad för påfyllning av små tvättförråd beror på hur många små tvättförråd avdelningen erhåller, 

antalet gånger i veckan påfyllning sker samt hur många varianter av artiklar som finns i respektive 

små tvättförråd.  

VNS erhåller övrig timersättning för övriga servicesysslor; påfyllning av material på patientrum, 

beställning av mat samt sophantering. För denna kostnad krävs information angående hur lång tid 

det tar att utföra de sysslor som finns på en avdelning per dag, samt hur många dagar i månaden 

dessa sysslor skall utföras. 



 Tid- och flödesanalys av undersköterskors  
 arbetsuppgifter 
 

 
 28  
   

4.4 Framtidsscenarion till utbyggnaden 
Det sista huvudområdet var att ta reda på hur den framtida utbyggnaden av avdelningen ska vara 

utformad. Metoden som användes är en simuleringsmodell i Arena. En modell byggdes över 

avdelningen och samma modell användes med önskade ändringar för att skapa framtidascenarier. 

4.4.1 Simulering 

Simulering är metoder och applikationer ihopsatta för att imitera verkligheten. Simulering utförs 

vanligen på en dator i ett program, bland annat simuleringsprogrammet Arena. Syftet är att skapa en 

modell som simulerar verkligheten och är ett hjälpande verktyg. Simulering används för att enkelt 

kunna ändra några faktorer i modellen för att se utfall utan att behöva göra ändring i verkliga 

situationer. Simulering är även ett verktyg som kan visualisera verkligheten med hjälp av 

animationer. (Kelton, Sadowski & Swets, 2010) 

Det finns olika typer av simuleringsmodeller; statisk kontra dynamisk, kontinuerlig kontra diskret och 

deterministisk kontra stokastisk. I en statisk modell spelar inte tiden stor roll, medan det gör det i en 

dynamisk modell. En kontinuerlig modell varierar över tiden, så som vattenflöden där flödet inte är 

konstant och det är inte bestämt när en ändring sker. En diskret modell har förutbestämda 

variationer, såsom i en fabrik där man vet när nästa leverans tillkommer i modellen. Deterministiska 

modeller har inga slumpmässiga variabler och en stokastisk modell har åtminstonde några 

slumpmässiga variabler. (Kelton et al., 2010) 

Det viktigaste som måste utföras på en simuleringsmodell är validering och verifiering. Validering 

innebär en kontroll av modellens kvalitet i relation till syftet. Återkopplar modellens syfte med 

studiens syfte? Annan viktig del av validering är att jämföra modellens beteende jämtemot det 

verkliga beteendet. Om man bygger påstigning på en buss kan en valideringsteknik vara att modellen 

endast tillåter en påstigande åt gången och att inte alla kan gå på samtidigt då det strider mot 

verkligheten. Sista delen för validering är att kontrollera indata. Detta kan göras genom att 

kontrollera att indata håller rätt kvalitet och ger rätt utfall. Ger modellen samma utfall som 

verkligheten gör? Verifiering innebär att programmets korrekthet kontrolleras, det vill säga 

kontrollerar att det inte finns några programmeringsfel. Dessutom ska programmet vara en korrekt 

överföring från den specificerade modellen. Efter validering och verifiering kan ändringar göras för 

att studera framtida utfall. (Kelton et al., 2010) 

Syftet med att bygga en simuleringsmodell är för att få fram och jämför statistik. Även om en 

simuleringsmodell är lätt att se på då den animerar verkligheten, så är statistiken det väsentliga. Vad 

för slags statistik som ska visas är upp till skaparen av modellen. (Kelton et al., 2010) 

4.4.1.1 Simuleringsprogrammet ARENA 

I en simuleringsmodell i Arena bygger man upp modellen utav moduler. Vilka moduler som används 

beror på vad som ska skapas och vilka faktorer som är relevanta för modellen. (Kelton et al., 2010) 

Modulen Create skapar entiteter. Entiteter flödar genom modellen och påverkas/påverkar andra 

entiteter och kan ändra statusar. Entiteterna är de dynamiska objekten i modellen. Efter entiteten 

skapas tar den sig igenom flödet och alla moduler som är uppsatta längst vägen. (Kelton et al., 2010) 

Transporter åker inte igenom ett förutbestämt flöde såsom entiteterna gör, de rör sig oftast fritt 

mellan olika delar och anpassar sig efter entitetens behov. Entiteten tillkallar en transport där 
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transporten hämtar entiteten och tar entiteten vart entiteten begär. Transporten reagerar endast 

när den behövs, finns det inget behov av transporten väntar den tills den blir tillkallad. (Kelton et al., 

2010) 

Process är en av de vanligaste modulerna att använda i en simuleringsmodell. Process håller i 

entiteten en viss tid innan den låter entiteten färdas vidare. Detta är bra för att simulera olika slags 

flaskhalsar, såsom att utföra en aktivitet. Modulen Readwrite användes då dokument utanför 

modellen behövs läsas in. Modulen läser in i modellens dokument och tilldelar värdet i dokumentet 

till entiteten. Detta görs bland annat om varje entitet ska få olika värden när de passerar modulen. 

Readwrite ändrar entitetens status. Modulen Request är modulen som hjälper entiteten ropa på 

transporten. Request är förinställd med vilken prioriteringsgrad den har. Om en request har högre 

prioritetsgrad än resterande request kommer transporten alltid välja denna först. Har requesterna 

samma prioritetsgrad som kommer transporten välja den närmaste requeste efter var den själv 

befinner sig för tillfället. (Kelton et al., 2010) 

Förutom vilken slags modell som ska byggas måste det även bestämmas hur länge simuleringen ska 

pågå samt hur många replikationer som ska köras. Med replikationer menas antalet gånger modellen 

ska köra klart modellens längd. Är modellen satt på 10 minuters körning och 50 replikationer så 

kommer modellen köra 10*50 gånger. Replikationer är bra eftersom modellen ger olika utslag varje 

gång den körs och för att se variationen samt få så korrekt utfall som möjligt är det bra att köra så 

många replikationer som möjligt. (Kelton et al., 2010) 

4.4.1.2 Indatafördelningar 

Modeller behöver indata för att fungera. Indata ska representera  verkligheten modellen försöker 

efterskapa. Indata som används måste sedan delas upp i olika fördelningar för att skapa variation i 

resultatet efter verklighetens variation i utfall. Fördelningarna som används måste bestämmas på 

förhand för matcha verkligehetens variation bäst och det är upp till varje situation att bestämma 

vilken indatafördelning som bör användas. Indata kan representera bland annat ankomstintervallet 

för entiteterna eller processens körningslängd. Indatafördelningar kan skapas efter bland annat de 

tre vanligaste fördelningarna; Exponential, Tringular och Uniform, se Figur 4.3. Exponentialfördelning 

är där tiden har hög variation. Om ankomstintervallet varierar drastiskt kan denna fördelning 

användas. Tringular är en fördelning inom ett intervall där en tid i intervallet har högre sannolikhet 

att ske. Alla tider i intervallet har då mjölighet att ske, men sannolikheten att den förutbestämda 

toppen på intervallet sker är högre. Uniform har en fördelning inom ett intervall där det är lika stor 

chans för alla tider inom intervallet att ske. (Kelton et al., 2010) 

 

Figur 4.3 - Exponentialfördelning, Tringularfördelning och Uniformfördelningen (Kelton et al., 2010). 
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4.4.2 Modellens uppbyggnad för Vrinnevi sjukhus 

Modellen är uppbyggd i simuleringsprogrammet Arena. Modellen är en dynamisk och diskret modell, 

den är beroende av tid och aktiviteterna är förutbestämda när de ska skapas. Modellen 

representerar en dag på sjukhuset mellan 7:00 och 19:00. Modellen är en tolv timmars dag, 720 

minuter, och körs i 50 replikationer. Modellen återspeglar en dag som är en sammanställning mellan 

alla dagarna som datainsamlingen skedde under. Fem av dagarna används eftersom första dagen, 

helgen samt natten inte var relevant till modellen. Detta på grund av att de var annorlunda till 

skillnad mot resterande och skulle göra resultatet för varierande. Modellen är byggd med att 

aktiviteterna på avdelningen är entiteter och undersköterskorna är transporter.  

Syftet med modellen var att få undersköterskorna att gå till de olika rummen såsom i verkligheten 

och stanna i rummen tills uppgiften är slutförd. Undersköterskor blev tilldelade att bli transporter 

eftersom transporter rör sig fritt dit den blir tillkallad, vilket var syftet. Entiteterna skapas för varje 

aktivitet och tillkallar transporterna när de vill bli hämtade. 

4.4.2.1 Undersköterska som transport 

Eftersom två olika korridorer i avdelningen har studerats så skapades två transporter som är kopplad 

till vardera korridor. På detta sätt finns det ingen sammankoppling mellan transporterna som arbetar 

i olika korridorer och kan inte sammarbeta. Detta för att i verkligheten är korridorerna uppdelade 

och undersköterskorna arbetar endast på sin del. 

Mellan varje rum har en distance skapats så att transporterna kan gå mellan samtliga rum och alltid 

kunna ta den kortaste vägen. Detta ger transporterna friheten att utföra rätt uppgift och har inte en 

strikt ordning att följa. Avstånden i modellen är skapad efter de verkliga sträckorna på avdelningen. 

För att få fram dessa avstånd har ritningar i datorprogrammet CAD, Computer-aided design, använts 

där avstånden mellan alla rum har blivit mätta och sedan inlagda i modellen. Hastigheten bestäms i 

millimeter per minut eftersom CAD ritningar var gjorda i millimeter och datasammanställningen hade 

tider i minuter enligt formeln nedan. 

               å                                                                   

4.4.2.2 Aktiviteter som entiteter 

I det vänstra korridoren definierades det till 22 rum/aktiviteter och på den övre korridoren finns det 

19 stycken. Tabell 4.4 förevisar alla aktiviteter på de olika korridorerna.  

Tabell 4.4 – Alla aktiviteter på de olika benen. 

Aktiviteter vänstra korridoren Aktiviteter övre korridoren 

Rum 48 Rum 30 
Rum 49 Rum 31 
Rum 45 Rum 38 
Rum 41 Rum 39 
Rum 42 Mat servering 
Rum 43 Diska 
Rum 40 Sköljrum 
Sköljrum Små tvätt 
Små tvätt Lilla förråd 
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Lilla förrådet Stora förråd 
Stora förrådet Lilla kontor 
Lilla kontoret Materialförråd 
Material förrådet Receptionen 
Receptionen Personalrum 
Personalrum Soprum 
Matförberedelse Rum 57 
Mat servering Stora tvätt 
Soprum Lämna avdelningen 
Rum 57 Behandling 
Stora tvätt  
Lämna avdelningen  
Behandling  

 

Samtliga aktiviteter skapades på liknande sätt i modellen. Figur 4.4 är flödet för varje entitet, 

aktivitet, att ta sig igenom. Denna lina finns för varje aktivitet, totalt 41 stycken. Modellen består av 

modulerna; Create, Readwrite, Delay, Seperate, Stations, Request, Process, Transport, Free och 

Dispose. Det är i linan aktiviteten tillkallar transporten, undersköterskan. 

 

Figur 4.4 – Entitetens flöde för alla aktiviteter 

Create skapar endast en entitet vid starttiden, detta eftersom Create inte går att kontrollera på 

önskat sätt när entiteterna släpps. Istället används separate för att skapa nästa entitet när den 

föregående är fri att gå vidare. 

Readwrite är kopplade till filer som avläses för att ge entiteten en tid att bli släppt på. Varje aktivitet 

har en egen fil med de tider entiteten ska bli släppt på. Tiderna i filen har tagits fram från 

datasammanställningen där varje aktivitet har tagits ut för sig. Sedan har de tiderna som är 

återkommande under dagarna används i filen för att skapa aktiviteterna. Tiderna i filerna för 

aktiviteterna representerar sammanställning av dagarna som vistades på sjukhuset. 

Delay håller kvar entiteten tills den tilldelade tiden har skett i modellens klocka. Om entiteten blir 

tilldelad den 15:e minuten och ankommer till Delay den 10:e minuten måste entiteten vänta vid 

Delay i fem minuter innan den släpps vidare. 

Efter Delay hamnar entiteten på Request och där tillkallas transporten. Entiteten väntar vid Request 

tills transporten hämtar den, det vill säga när undersköterskan går in i rummet. Request är tilldelade 

en prioritet, hur viktigt är det att denna aktivitet utförs. Alla aktiviteter förutom matförberedelser 

och matservering var tilldelad prioriteten medium, medan dessa två fick prioriteten hög. Eftersom 

matutdelning var på förbestämda tider och modellen var tvungen att ta hänsyn till dessa aktiviteter 

först. Arena som ovan beskrivet låter den närmaste aktiviteten ske om prioriteten är densamma och 

det finns två aktiviteter som väntar. Detta sågs som en fördel eftersom undersköterskorna alltid 



 Tid- och flödesanalys av undersköterskors  
 arbetsuppgifter 
 

 
 32  
   

utförde närmaste uppgifterna, om två patienter väntar gick undersköterskorna alltid till den 

närmaste först och sedan till den andra. 

När transporten har plockat upp entiteten stannar de i processen i angiven tid. Tiden representerar 

den tid undersköterskorna brukar vara i de olika rummen på avdelningen, även detta togs fram från 

datasammanställningen. Fördelningen som användes var Uniform, där minimum och maximum är 

definierade. Alla tider för varje aktivitet sågs över samt ett minimum och maximum återfanns, ett 

intervall på hur lång tid varje aktivitet tar att utföra. Om utstickande tider sågs togs de inte med i 

intervallet eftersom det skulle ge för många tider som inte var relevanta. Uniformintervallet 

representerar tider där samtliga tider mellan minimum och maximum kan ske med lika stor 

sannolikhet, därför användes Uniform. Uniform värderar samtliga tider inom intervallet lika högt. 

När Delaytiden är över blir transporten fri att utföra nästa aktivitet och entiteten kommer till 

Dispose. 

4.4.3 Framtidscenarier på Vrinnevi sjukhus 

En utbyggnation kommer att ske på avdelningen, där avdelningen kommer att få en tredje korridor. 

Tre scenarion skapades på hur avdelningen kan se ut. Efter givet scenario ökades avstånden i 

distance för att modellen skulle köra den nya korridorens utfall.  

Det som studerades var gångtiden och antalet aktiviteter som hann utföras under en arbetsdag. För 

att få fram antalet aktiviteter behövdes det bara ses över hur många gånger samtliga processer 

användes. Gångtiden togs fram genom att ta bort all tid processen tog i modellen, var inte 

transporten inne i en process gick den emellan processerna. Modellen kördes i 720 minuter, med de 

fyra undersköterskorna var totaltiden att spendera 720*4 = 2880 minuter.         [   ]                        

Denna formel fungerar endast om undersköterskor arbetar oavbrutet. Finns det ingen aktivitet att 

utföra kommer undersköterskorna vänta i rummet tills en aktivitet uppkommer, vilket ger felaktig 

gångtid. Denna modell har en utnyttjandegrad på 99.86 procent för transport ett som är kopplad till 

det vänstra korridoren och 99.51 procent på transport två som är kopplad till det övre korridoren.  
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5 Kartläggning 
Studien utfördes på en vårdavdelning på Vrinnevi sjukhus. Identiteten av den vårdavdelning som 

granskats har ingen märkbar betydelse eftersom samtliga avdelningar är utformade likadant med 

snarlika verksamheter.  Det viktigaste för avdelningen som studeras är att denna inte har köpt in 

någon utomstående tjänst för de servicesysslor som sker på avdelningen. Studien grundar sig i att se 

över hur mycket tid undersköterskor lägger på servicesysslor och därför behöver dessa sysslor 

hanteras av undersköterskorna.  

Bilaga 4 presenterar de avdelningarna som har en koppling till denna avdelning, de avdelningarna 

som undersköterskorna besökte. Bilagan presenterar hur många minuter det tar för en 

undersköterska att ta sig från sin avdelning till de nämnda avdelningarna och tillbaka till den 

ursprungliga avdelningen. Bilagan presenterar även det antal gånger en undersköterska besökte 

dessa avdelningar under datainsamlingsperioden. Bilagan kan användas som underlag till var den 

studerade avdelningen kan tänkas placeras geografiskt på sjukhuset för att gynna avdelningen. 

Denna bilaga är enbart för den studerade avdelningen och kan inte användas som underlag för andra 

avdelningar. Önskas andra avdelningars koppling med varandra krävs nya studier. 

5.1 Avdelningens utformning 
Avdelningen är utformad som ett kors, Figur 5.1 är ritningar från CAD över avdelningen. Då 

avdelningen ser ut som ett kors så blir det fyra korridorer som kopplas ihop i mitten. Den övre 

korridoren kallas för 30-benet, den vänstra korridoren är 40-benet. Den högra korridoren är ingången 

till avdelningen och den nedre korridoren är en gång till nästa avdelning. Alla avdelningar på Vrinnevi 

sjukhus har samma utformning, dock är vissa spegelvända mot denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 – CAD ritning över avdelningen. 

5.1.1 Övre korridoren 

Den övre korridoren är det så kallade 30-benet, detta för att patientrummen är benämnda i 30-tal. 

Figur 5.2 är ritningarna över 30-benet. Patientrum 30, 31, 38 och 39 är vårdrummen på 30-benet. 

Rummen sköljrum med metallförråd samt ett litet tvättförråd finns också på 30-benet. Nedre delen 
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av korridoren är kopplad med resten av avdelningen. Övre halvan av denna korridor avänds inte 

längre av anledningar som inte är relevant till denna rapport. 

 

Figur 5.2 – CAD-ritning av 30-benet med rummen utplacerade 

5.1.2 Vänstra korridoren 

Den vänstra korridoren innehåller vårdrum som är benämnda i 40-tal, och därför kallas denna 

korridor för 40-benet. Figur 5.3 visar CAD-ritningarna över 40-benet samt var rummen är 

utplacerade. Vårdrum 40, 41, 42, 43, 45, 48 och 49 finns i denna korridor. 40-benet har även sköljrum 

med tillhörande metallförråd samt ett litet tvättförråd. Dessutom är materialförrådet utplacerat på 

40-benet, vilket innebär att vårdpersonalen som befinner sig på 30-benet måste gå till 40-benet för 

att nå materialförrådet. Även behandlingsrummet, lilla förrådet samt lilla kontoret är placerat i 

denna korridor. Korridoren är sammankopplad med resten av avdelningen till höger.  

 

Figur 5.3 – CAD-ritning av 40-benet med rummen utplacerade 

5.1.3 Nedre korridoren 

Övre delen av den nedre korridoren är kopplad till resten av avdelningen och den nedre delen av 

korridoren är kopplad till en angränsande avdelning. CAD-ritningar förevisas i Figur 5.4 där nedre 

halvan tillhör nästa avdelningen. I denna korridor finns personalrum, balkong samt det stora 

förrådet. Stora förrådet ligger i den andra avdelningen och förrådet delas mellan avdelningarna. 
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Figur 5.4 – CAD-ritning av den nedre korridoren med rummen utplacerade 

5.1.4 Högra korridoren 

Längst till höger av den högra korridoren är utgången från avdelningen utplacerad och längst till 

vänster är kopplingen till resten av avdelningen. I denna korridor finns det arbetsrum där möten 

hålls. Dessa mötesrum har benämnts till rum 57/54. Soprummet, stora tvättförrådet, köket och 

expeditionen återfinns också här. Dagrummet som ses i Figur 5.5, CAD-ritningarna av högra 

korridoren,  är en öppen yta för patienter att befinna sig i. 

 

Figur 5.5 – CAD-ritning av den högra korridoren med rummen utplacerade 

5.2 Arbetsrutiner 
På avdelningen finns det tre olika arbetspass under dygnet; dagspasset, kvällspasset och nattpasset. 

Dagpasset börjar klockan 07.00 där en överlämning från nattpasset sker och håller sedan på fram till 

cirka klockan 15.30. Kvällspasset börjar klockan 14.30 där en överlämning sker mellan dagspasset och 

kvällspasset. Kvällspasset håller på till cirka klockan 21.30 där nattpasset tar över med en 

överlämning och fortgår tills morgonpasset börjar igen klockan 07.00. 

Avdelningen är uppdelad i tre färger; blå, röd och gul. Varje färg är ett arbetsteam som tar hand om 

ett antal patienter, detta för en enklare uppdelning av vårdpersonalen så att ansvarsfördelningen blir 

tydligt uppdelat. På 40-benet är det två färger; gul och röd. 30-benet erhåller endast en färg, blå, på 

grund av färre antal patienter. Antalet vårdplatser på varje färg är 7 stycken. Dock så är det väldigt 

ofta överbeläggning8 vilket resulterar i att patienter behöver ligga i korridoren tills ledig vårdplats 

finns. Samarbete mellan arbetsgrupperna sker också om behov finns, men inte i någon större 

utsträckning. 

                                                           
8 Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller 
kraven på disponibel vårdplats – vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som 
säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. (http://www.socialstyrelsen.se) 
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Under morgonpasset arbetar två undersköterskor samt en sjuksköterska per arbetsgrupp. 

Kvällspasset är bemannat med en sjuksköterska samt tre undersköterskor på 40-benet. 30-benet 

bemannas under denna tid med en sjuksköterska och två undersköterskor. Nattpersonalen på hela 

avdelningen består av en sjuksköterska och tre undersköterskor. Under helgdagar skiljer 

bemanningen sig åt gentemot vardagar. Morgonpasset samt kvällspasset på helgdagar arbetar en 

sjuksköterska och tre undersköterskor på 40-benet, en sjuksköterska och två undersköterskor på 30-

benet.  

Vissa undersköterskor har större ansvar för de administrativa uppgifterna. De administrativa 

undersköterskorna sköter bland annat planering av möten, schemaläggning för nästkommande 

period, beställning samt uppackning av leveranser. Arbetar inte de administrativa undersköterskorna 

så sköter de andra undersköterskorna dessa uppgifter. 

Denna avdelning har även två kökspersonal som sköter matförberedelser. Kökspersonalen arbetar 

varje vardag mellan klockan 08.00 till klockan 13.30 samt ett kvällspass varannan torsdag. Om någon 

av kökspersonalen är sjuka så måste en undersköterska ordna med matförberedelserna. Att det finns 

specifik kökspersonal som sköter matförberedelserna är unikt för just denna avdelning och detta 

kommer tas hänsyn till i vidare analyser och uträkningar. 

5.2.1 En dag på avdelningen 

Morgonpasset börjar klockan 07.00 med att läsa journalerna för de inskrivna patienterna. Efter 

journalläsning blir patienterna väckta utav undersköterskorna. Frukosten serveras klockan 08.15. När 

frukosten är klar är det morgonfika för personalen. Vid klockan 10.00 tas blodsockerprov på 

patienterna. Klockan 12.00 serveras lunchen till patienterna på samma sätt som frukosten 

serverades. Vid klockan 14.00 tas blodsockerprover igen och fika till patienterna serveras. Resten av 

tiden sköter undersköterskorna de arbetsuppgifter dagen kräver med indirekt patienttid, direkt 

patienttid och servicesysslor. Morgonpasset har en lunchrast på 30 minuter. Undersköterskorna som 

arbetar på samma färg har lunchrast vid olika tillfällen, det första tillfället är klockan 11.30 och det 

andra är klockan 12.00. Detta för att båda undersköterskorna inte skall vara frånvarande samtidigt.  

Kvällspersonalen läser patienternas journaler klockan 14.30. Här sker en överlappning av personal, 

morgonpasset tar hand om patienterna så att kvällspersonalen kan läsa journalerna i lugn och ro. 

Innan morgonpasset slutar diskuterar samtliga undersköterskor med varandra angående patienterna. 

Middagen serveras klockan 17.00. Kvällspersonalen har ingen rast, personalen får äta när det finns 

tid. Kvällsfika åt patienterna sker vid klockan 19.00. Under tiden emellan tar undersköterskorna hand 

om uppgifter relaterade till direkt och indirek patienttid. Kvällspasset har färre servicesysslor att 

utföra än morgonpasset. 

Nattpasset läser patienternas journaler klockan 21.30. Natten har inga aktiviteter med fasta tider, de 

har inte heller några måltider som skall delas ut. De vårdar de patienter som kräver det nattetid samt 

har uppsyn på samtliga sovande patienter utifall förändring sker.  

5.3 Intervju med undersköterska utan unik arbetsuppgift 
Den intervjuade undersköterskgean blev tillfrågad hur synen på att anställa en tredje part på 

avdelningen var. Responsen var att undersköterskan skulle uppskatta en tredje part som sköter 

servicesysslorna. Undersköterskan upplevde det även som att de går fram och tillbaka ofta för att de 
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behöver hämta någonting som är placerat längre ifrån. Undersköterskan blev även tillfrågad om det 

upplevs vara många administrativa moment i arbetet. Svaret som erhölls var att det administrativa 

sker främst i början samt i slutet av varje arbetspass. Detta är den tidpunkt undersköterskorna tar 

emot/lämnar över arbetet från/till en kollega.  

5.4 Intervju med VNS-personal 
COOR service management är ett inhyrt företag som sköter Vrinnevisjukhusets städning. De 

tillhandahåller även den VNS-personal som krävs för att bemanna de avdelningar som hyr in denna 

service. Intervjun fokuserades på de arbetsuppgifter VNS-personal innehar.   

Vid intervjun berättade personen i fråga om de arbetsuppgifter som VNS-personal har. Det erhållna 

svaret var att beställningar samt packar upp tvätt och material var de vanligaste arbetsuppgifter. De 

fyller även på de mindre tvättförråden samt de vagnar som används vid undersökning av patienter, 

till exempel vagnen som används vid provtagning av blodsocker. VNS-personalen sköter städning av 

sköljrummen och påfyllningen, detta innebär även borttagning av fulla tvättpåsar samt övriga sopor i 

sköljrummen. När en patient blir utskriven eller förflyttad sköter VNS-personalen slutstädning av 

vårdrummet. VNS-personal sköter inte mathantering, detta kan dock köpas in separat från det stora 

köket som ordnar matvagnar till samtliga avdelningar. En avdelning kan köpa in delar av hanteringen 

för servicesysslorna så att utformningen av vad VNS-personalen tar ansvar för blir efter avdelningens 

önskemål. 

Den intervjuade blev tillfrågad om arbetsförhållanden för en person som arbetar inom VNS. En VNS-

person har vanligtvis hand om flera avdelningar, antalet avdelningar VNS-personen kan hantera 

beror på avdelningarnas storlek, den tillfrågade har exempelvis hand om två stora avdelningar vilket 

räcker till en heltidstjänst. Arbetstiderna är från klockan 07.00 till klockan 16.00, om övertid krävs tas 

detta ut, dock är detta högst ovanligt.   

Kostnaden för en avdelning att erhålla en inhyrd VNS-person hade den intervjuade personen ingen 

kännedom om. Det som kunde uppges var att det är samma kostnad för en mindre avdelning att 

erhålla en inhyrd VNS-person som det är för de större avdelningarna.  

5.5 Resultat av nuläget 
Samtliga aktiviteter är uppdelade i kategorier; servicesysslor, patienttid (både direkt och indirekt 

patienttid), personalrum, rast, övrig tid samt gång. Resultatet baseras på de dagar som 

datainsamlingen skedde på sjukhuset. Den totala tiden för dessa 6 dagar som studerades är 6623,9 

minuter eller 110,4 timmar för alla fyra undersköterskor. Totala tiden för varje kategori togs också 

fram. Resultatet syns i Tabell 5.1 där det visas hur stor andel av tiden varje kategori har i procent på 

avdelningen. Dock måste det ligga i åtanke att detta resultat är baserat på att det ibland finns 

kökspersonal  som vanligtvis inte finns på avdelningar och hjälper till med servicesysslorna. 
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Tabell 5.1 – Procentsatsen för varje kategori med kökspersonal i köket 

Med kökspersonal i köket 
 

  

   

Personalrum 22.05 %   

Rast 4.14 %   

Servicesysslor 8.22 %   

Direkt/indirekt patienttid 57.03 %   

Gåtid 8.56 %  
 

Detta resultat är baserat på att det finns kökspersonal och på grund av det utfördes även samma 

uträkningar på hur det ser ut i det fall att kökspersonal inte arbetar i köket med matförberedelser. 

För detta togs de dagar ut där det inte fanns kökspersonal i köket, utan undersköterskor skötte 

matförberedelsen, och samma uträkningar utfördes. Resultatet syns i Tabell 5.2. De utvalda dagarna 

utan hjälp med matförberedelser fanns det ingen rast inkluderad och därför finns inte denna kategori 

i tabellen.  

Tabell 5.2 – Procentsatsen för varje kategori utan kökspersonal i köket 

Utan kökspersonal i köket 
 

  

   

Personalrum 28.44 %   

Servicesysslor 13.01 %   

Direkt/indirekt patienttid 49.56 %   

Gåtid 8.99 %  
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6 Hantering av servicesysslor 
En frågeställning i denna studie är vad utfallen blir om servicesysslor sköts av undersköterskor eller 

av en tredje part. Förklaring med beskrivning av vilka servicesysslor som finns på avdelningen och 

beslutsunderlag angående servicesysslorna kommer presenteras. De fyra alternativen som 

presenteras är; nollalternativet, anlita en till undersköterska och hyra in en tredje part. 

6.1 Servicesysslor  
Servicesysslor är de arbetsuppgifter som inte är kopplade till vård. Det är sysslor som inte är 

sammanhängande till patienter, dock måste de sysslorna utföras och kan gynna patienter i längden. 

Servicesysslor ingår inte i undersköterskeutbildningen, men på de flesta avdelningarna ingår det i 

arbetsrutinerna. De servicesysslor som uppmärksammades är; sophantering, matförberedelser, 

diska, fylla på/beställa förråd samt städning av patientrum.  

Slänga sopor utförs i soprummet. Oftast tas sopor från sköljrummet eller ifrån köket till soprummet. 

Servicesysslan definieras till att plocka ihop soporna, tiden det tar att gå till soprummet samt tiden 

det tar att slänga soporna. Denna servicesyssla görs vid behov och inte vid en bestämd tid, cirka två 

gånger per dag.  

Matförberedelser görs tre gånger per dag innan varje måltid; frukost, lunch och middag. En matvagn 

levereras till avdelningen och kopplas in i ett speciellt uttag, vilket Figur 6.1 visar, så att den kan 

hållas varm. Matvagnen innehåller kantiner med färdiglagad mat som är redo att serveras. Maten 

plockas upp och serveras på tallrikar till respektive patient. När matserveringen är över ställs 

matvagnen utanför avdelningen igen för att bli upphämtad. Här är det viktigt att notera att 

matförberedelser inte är detsamma som att servera maten till patienterna. Serveringen av mat 

kommer alltid utföras av undersköterskor eftersom ibland krävs matning till patienterna. Ibland sker 

matservering till specifik patient vid andra tider då patienten har varit frånvarande under den givna 

tiden för matservering. Disk utförs i köket med användning av diskmaskin. Större delen av diskningen 

sker efter måltiderna eftersom mycket disk har tillkommit, annars utförs denna syssla vid behov. 

Dessa behov kan bland annat vara disk från sen matservering. 

 

Figur 6.1 – Uttag till matvagn 

Maten till patienterna beställs av undersköterskorna varje vardag till nästkommande dag och på 

fredagar beställs det till och med till måndag. Beställningen görs varje dag och inte för flera dagar åt 

gången eftersom patienter skrivs in och ut på obestämda tider vilket då gör att, exempelvis, allergier 

inte kan fastställas.  

Stora materialförrådet i den vänstra korridoren använder sig av VNS-systemet, systemet förklaras i 

kapitel 2.2 Vårdnära Service. Även om det finns ett färdigtuträknad orderkvantitet för varje artikel så 

beställs antalet manuellt och oftast beställs mer än rekommenderat. Beställning av materialförrådet 

sker en gång per vecka, detta på tisdagar och ordern levereras på fredagar. Vid ankomst ställs vagnen 
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med material i korridoren intill utgången tills någon av undersköterskorna packar upp den i 

materialförrådet, vilket kan vara farligt eftersom vagnarna blockerar vägen. Detta gäller även vid 

leverans av tvätt. Sker en situation där snabb behandling behövs eller liknande som kräver vård 

direkt kan blockeringen minska effektiviteten och sätta patienter i fara. Figur 6.2 visar hur det kan se 

ut vid utgången på avdelningen om leveranser har kommit men servicesysslorna prioriteras bort. 

Figur 6.3 förevisar även hur en av vagnarna blockerar en brandslang, vilket är en säkerhetsfråga. 

 

Figur 6.2 – Bild på avdelningen när leverans har kommit och servicesysslorna prioriteras bort 

 

Figur 6.3 – Vagn blockerar brandslang 

Tvätt beställs två gånger per vecka, tisdagar och fredagar. Leverans av tvätt sker två gånger per 

vecka, även här tisdagar och fredagar. Tvätten har inget beställningspunktsystem. Vid beställning går 

personalen in i det stora tvättförrådet och uppskattar det antal som behövs beställas. Orderstorleken 

för beställningarna har en kraftig variation.  

Små tvättförråden i 30- och 40-benet fylls på vid behov genom att tvätt hämtas från stora 

tvättförrådet. Är små tvättförrådet inte påfyllt behöver undersköterskorna gå till det stora 

tvättförrådet för hämtning av tvätt som skulle kunna tagits från det små tvättförrådet.  

Sista definierade servicesysslan är städning av patientrum. Städning inne i vårdrummen sker av 

undersköterskor när en patient skrivs ut, innan nästa patient kan ta rummet. Städning sker av 

hygienskäl och det är väldigt viktigt att det blir gjort. Även mindre städning sker i rummen om 

patienterna är kvar en längre period. 
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6.2 Servicesysslor i tid 
Nästa steg är att få fram hur lång tid det tar att utföra varje servicesyssla. Alla tider utförda på varje 

servicesyssla summerades för att sedan få fram medelvärdet. Tabell 6.1 är komplett med 

medelvärdet för varje servicesyssla samt kommentarer om hur ofta servicesysslan utfördes. 

Tabell 6.1 – Tiden varje servicesyssla tar att utföra 

Servicesyssla Medelvärde av 
tiden 

Kommentarer 

Beställa mat 3,3 min Görs varje vardag 

Beställa material 20 min 1 gång per vecka, antagande då ingen 
datainsamling var utförd 

Beställa tvätt 20 min 2 gånger per vecka 

Fylla på förråden i 
patientrummen 

3-5 min/färg 1 gång per dag, 3 stycken färger 

Fylla på små tvättförråden 6 min 1 gång per dag 

Matförberedelser & disk 66,67 min/måltid 3 måltider om dagen 

Packa upp material 30 min/vagn 2 stycken vagnar per vecka 

Packa upp tvätt 27 min/vagn Cirka 3 vagnar per vecka 

Slänga sopor 5,61 min Cirka 2 gånger per dag, samt att det finns 2 
sköljrum per vårdavdelning 

Städa patientrummen 10 min När en patient skrivs ut 

 

Servicesysslan städa patientrummen är svårast att definiera eftersom utförandet av denna aktivitet 

sker på obestämd tid. Varje tillfälle rummet behövs städas är då en patient skrivs ut. Eftersom det 

inte finns tydligt schema eller liknande när patienterna skrivs in och ut är det svårt att sätta ett 

klockslag på det och bestämma antal gånger det händer per dag. Därav blir städning av 

patientrummen mer flytande. När resten av servicesysslorna sker och hur många gånger syns i sista 

kolumnen och antalet gånger gäller per vecka. 

I Tabell 6.2 beskrivs det vilka servicesysslor som hör till vilka dagar samt den totala tiden av 

servicesysslor per dag. Tiden är hur lång tid det tar för en undersköterska att utföra uppgiften. Endast 

vardagar är medräknade i uträkningarna på grund av att förändringar som involverar helgdagar är 

märkbart dyrare än vardagar. 
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Tabell 6.2 Servicesysslor som hör till vilken arbetsdag samt totala tiden för servicesysslorna att utföra för en 
undersköterska 

 

Tabell 6.3 visar hur stor andel av de olika tidsintervaller som är kopplade till servicesysslor under 

dagen.  Detta är då endast en person sköter samtliga servicesysslor som finns på avdelningen. 

Måltiderna är bestämda (klockan 8, klockan 12 och klockan 17) och går inte att flytta på. Ankomsten 

av material och tvätt är på förmiddagen, resten av servicesysslorna kan göras mer fritt. Servicesysslor 

bör göras direkt och därför hamnar samtliga servicesysslor, förutom middag, mellan klockan 8 och 

13. Det syns i Tabell 6.3 att procenten av servicesysslor är högre på förmiddagen än eftermiddagen 

av just denna anledning. Eftermiddagen har samma procentsats då det endast är middagen som sker 

och middagen tar upp lika stor andel varje arbetsdag. Tiderna är baserades ifrån Tabell 6.2, där 

servicetiden har dividerats med tiden i tidsintervallet. Tabell 6.3 ska avläsas att på förmiddagen är 

det över 60 procent på samtliga arbetsdagar och på eftermiddagen är det 28 procent. Dessa två tider 

kan inte slås ihop, för att veta procenten för hela dagen ska första kolummnen avläsas. 

Tabell 6.3 – Andel i procent av tid som är servicesysslor för en undersköterska som sköter samtliga sysslor själv 

Veckodag Procent kl 8 – 19 Procent kl 8 – 13 Procent kl 15 - 19 

Måndag 38  61 28  

Tisdag 48  83 28  

Onsdag 38  61 28  

Torsdag 38  61 28  

Fredag 54  97 28  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Matförberedelser 
och disk, 

slänga sopor, 
beställa mat, 

fylla på små 
tvättförråden och 
fylla på förråden i 

rummen 

Matförberedelser 
och disk, 

slänga sopor, 
beställa mat, 

fylla på små 
tvättförråden, 

fylla på förråden i 
rummen, 

beställa tvätt, 
beställa material 

och packa upp 
tvätt. 

Matförberedelser 
och disk, 

slänga sopor, 
beställa mat, 

fylla på små 
tvättförråden och 
fylla på förråden i 

rummen 

Matförberedelser 
och disk, 

slänga sopor, 
beställa mat, 

fylla på små 
tvättförråden och 
fylla på förråden i 

rummen 

Matförberedelser 
och disk, 

slänga sopor, 
beställa mat, 

fylla på små 
tvättförråden, 

fylla på förråden i 
rummen, 

beställa tvätt, 
packa upp tvätt 
och packa upp 

material. 

Totalt 4 timmar 
och 10 minuter 

Totalt 5 timmar 
och 16 minuter 

Totalt 4 timmar 
och 10 min 

Totalt 4 timmar 
och 10 min 

Totalt 5 timmar 
och 57 minuter 
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6.3 Nollalternativet 
Nollalternativet menas med att ingen förändring av nuläget sker. Nollalternativet är även 

utgångspunkten för andra alternativ som ett jämförelseverktyg, jämförelse av alternativen gentemot 

nuläget.  

Om ingen förändring sker betyder det att det fortfarande kommer vara undersköterskorna som 

sköter servicesysslorna när tid finns. Eftersom undersköterskorna prioriterar patienterna och vård 

kommer servicesysslorna alltid prioriteras i andra hand. Inga nya kostnader tillkommer för detta 

aternativ. 

6.3.1 För- och nackdelar med nollalternativet 

Fördelarna med nollalternativet är att samtliga rutiner som vårdpersonalen känner till bibehålls. Nya 

rutiner kräver tid för anpassning. Detta alternativ genererar heller inga nya anställningskostnader. 

Dessutom tillkommer inga utomstående på avdelningen. 

Nackdelar med detta alternativ är att servicesysslor sköts på samma sätt som idag. Servicesysslorna 

upplevs i nuläget som en börda eftersom det inte ingår i en undersköterskas utbildning. Eftersom 

patienter kräver mer uppmärksamhet blir de prioriterade, vilket innebär att servicesysslor inte blir 

utförda. Detta innebär att i vissa fall kan vagnar vara placerade i vägen och blir dessutom en börda 

för undersköterskorna som måste ha det i baktanken hela tiden. Enligt uträkningar kan 13 procent av 

arbetstiden brytas loss från servicesysslor till patienttid, sker ingen förändring kvarstår denna 

uppdelning. Annan nackdel med att undersköterskorna sköter servicesysslorna, såsom att beställa 

hem ny tvätt, är att det blir felaktigheter. Undersköterskorna har ingen utbildning på hur förråd och 

beställningssystem fungerar och därför beställs det för mycket eller för lite av vissa material. För 

mycket i lager skapar höga lagerföringskostnader och för lite resulterar i att arbetet inte kan utföras 

tillfredställande. Finns det inte tid för servicesysslorna fylls inte de små närförråden på vilket också 

skadar det dagliga arbetet. Största nackdelen med att ingen sköter servicesysslorna är när leveranser 

kommer och det inte finns tid för att packa upp dessa. Vid tidsbrist för uppackning innebär det att 

samtliga leveranser står i vägen vid utgången, vilket kan vara farligt för patienter. 

6.3.2 Förbättringsförslag 

Väljs nollalternativet krävs det att tydligare rutiner upprättas. Förbättringsförslaget fokuserar på hur 

servicesysslorna bör hanteras.  

Matförberedelser sköts utan större problem i nuläget, då patienter behöver få sin mat är detta inget 

som prioriteras bort. Dock tar det tid från undersköterskorna som kan läggas på patienterna, det är 

även matförberedelser som tar totalt mest tid av dagen av alla servicesysslor. Även diskning kräver 

inga större förändingar eftersom det inte är något brådskande, finns det lite smutsig disk i köket 

påverkar det inte patienterna eller säkerheten. Dessutom innehar avdelningen en diskmaskin, vilket 

gör att diskning blir fort och effektivt. 

Sophantering samt städning ses inte heller som något större problem eftersom dessa arbeten utförs 

utan vidare svårigheter. Dock är även detta något som tar upp tid och ökar mängden förflyttningar på 

avdelningen för undersköterskorna. 

Hanteringen av förråden är det som påverkas mest om inte förändring sker och sköts i större grad 

sämre än resterande uppgifterna. Materialförrådet har blivit utformat med hjälp av 
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beställningspunktsystem. Dock hålls inte systemet och för mycket beställs in på grund av rädslan för 

att det ska ta slut. Tvättförrådet hanteras värre eftersom beställning endast sker på känsla. Eftersom 

undersköterskorna inte har grundkunskaperna inom beställningssystem så finns det få 

förbättringsförslag. En utbildning kan leda till större förståelse. Dock om ingen större förändring sker 

kommer lagerföringskostanderna i förråden bibehållas. 

Uppackning av levererade vagnar behöver få bättre rutiner om nollalternativet väljs. Att vagnar står i 

vägen i korridoren är inte acceptabelt från säkerhetssynpunkt. Om tid inte finns för uppackning 

måste åtminstone tvättvagnar ställas in i tvättförrådet då de blir mindre i vägen. Även 

materialvagnen måste ställas in någonstans. Eftersom det inte finns plats för så stora vagnar i 

materialförrådet rekommenderas även här tvättförrådet som en tillfällig parkering. Desvärre 

blockeras tvättförrådet upp, men det är ett bättre alternativ än att blockera nödutgångar och 

brandslangar.  

När materialvagnen plockats upp ställs den bredvid behandlingsrummet i den vänstra korridoren. 

Även detta är en blockering om trombolys sker och de måste in i behandlingsrummet med en stor 

säng. Förslaget är att rulla in vagnen i materialförrådet och stå där inne och packa upp. 

Påfyllning av de små tvättförråden görs när det behövs och när undersköterskorna har tid, ibland 

hinns inte denna uppgift med. Ibland är även stickvagnen inte heller påfylld. Ett förslag är att låta 

nattpersonalen sköta mer av uppackningen och påfyllningen. Efter observation under nattetid så 

skötte nattpersonalen endast 4,20 % servicesysslor, 65,40 % läggs på direkt/indirekt patienttid, vilket 

är bra med tanke på att de flesta patienterna sover under natten. 30,41 % läggs på att vara i 

personalrummet. Kategorin gåtid finns inte uttagen för nattpasset och är inbakad i direkt/indirekt 

patienttid. Eftersom det endast var en natts observation så kan siffrorna variera. Dock med tanke på 

att 30 % av tiden läggs på att vara i personalrummet så finns det utrymme för att sköta fler 

servicesysslor. Nattpersonalen bör fylla på samtliga små förråd och packa upp vagnarna i det fall att 

dessa inte hinns packas upp under dagen. Under det observerade nattpasset fanns det tvättvagnar i 

förrådet som var i behov av uppackning, dock så skedde detta inte under passet. För att säkerställa 

att det blir gjort bör en checklista skapas som checkas av på morgonen om servicesysslorna är 

utförda eller inte. Detta för att göra nattpersonalen medveten om vad som behövs utföras.  

6.4 Anlita en till undersköterska 
Ett alternativ för att hantera servicesysslor är att anställa ytterligare en undersköterska som sköter 

dessa sysslor. Här presenteras ett flertal alternativ på kostnader och utnyttjandegrader på en 

undersköterska under olika tider på dygnet. Dessutom förs argumentationer med för- och nackdelar 

av att anlita en till undersköterska. 

I Tabell 6.3 i kapitel 6.2 Servicesysslor i tid visas andelen i procent på servicesysslorna under olika 

dagar. Tiderna som användes var klockan 8-19, klockan 8-13 samt klockan 15-19. Detta för att 

klockan 8-13 så hinns alla servicesysslor med förutom middagen. Klockan 15-18 täcker middagen och 

klockan 8-19 så täcks alla servicesysslor som sker under dagen. Arbetstiderna som väljs kan justeras i 

viss omfattning och fortfarande få samma utfall. 
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Passet 8-13 har en varaktighet på 5 timmar, 15-19 varar i 4 timmar och hela dagen skulle vara i 11 

timmar. Ett arbetspass som varar i 11 timmar är inte rimligt att kräva av en undersköterska. Så om 

detta alternativ väljs får passet delas upp i två för att klara av hela sträckan.  

Lönekostnaden för att anlita en till undersköterska på en heltidstjänst hamnar med direkta lönen 

samt kringkostnader på 505 000 kronor per år, eller 275 kronor i timmen (M. Åström, personlig 

kommunikation, 24 april 2014). 

Ett 5 timmars arbetspass hamnar på 5*275 = 1375 kronor. 4 timmars pass har en kostnad på 4*275 = 

1100 kronor och hela dagen hamnar på 11*275 = 3025 kronor. För vetskapen av hur stor del av 

kostnaderna för en undersköterska under dagarna är kopplade till servicesysslor används Tabell 6.3. 

Summan som presenteras i Tabell 6.4 är då andelen av kostnaden som är direkt kopplad med 

servicesysslorna per pass. 

Tabell 6.4 – Tabell över andel av lönen hos en undersköterska som går direkt till servicesysslor 

Dag Kl 8-19 (3025 kr) Kl 8-13 (1375 kr) Kl 15-19 (1100 kr) 

Måndag, onsdag, torsdag 3025 * 0,38 = 

1149.5 kr 

1375 * 0,51 = 

701.25 kr 

1100 * 0,28 = 

308 kr 

Tisdag 3025 * 0,4 8= 

1452 kr 

1375 * 0,70 = 

962.5 kr 

1100 * 0,28 = 

308 kr 

Fredag 3025 * 0,54 = 

1633.5 kr 

1375 * 0,81 = 

1113.75 kr 

1100 * 0,28 = 

308 kr 

 

Tabell 6.5 förevisar den totala kostnaden per månad att anställa en till undersköterska baserat på de 

olika arbetspassen. Dessutom visas det skillnaden på att anlita en undersköterska för en arbetsdag 

eller för alla arbetsdagar under en vecka. Vilka arbetsdagar som kombineras har ingen betydelse 

eftersom lönekostnaden är densamma. Dock så varierar värden gentemot servicesysslor per dag, 

detta reflekteras inte i denna tabell.  

Tabell 6.5 – Kostnaden per månad att anställa en till undersköterska 

Anställning i veckan Kl 8 - 19 Kl 8 - 13 Kl 15 -19 

En arbetsdag 4*3025 = 

12 100 kr 

4*1375 = 

5 500 kr 

4*1100 = 

4 400 kr 

Två arbetsdag 8*3025 = 

24 200 kr 

8*1375 = 

11 000 kr 

8*1100 = 

8 800 

Tre arbetsdag 12*3025 = 

36 300 kr 

12*1375 = 

16 500 kr 

12*1100 = 

13 200 kr 
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Fyra arbetsdag 16*3025 = 

48 400 kr 

16*1375 = 

22 000 kr 

16*1100 = 

17 600 kr 

Fem arbetsdagar 20*3025 = 

60 500 kr 

20*1375 = 

27 500 kr 

20*1100 = 

22 000 kr 

6.4.1 För- och nackdelar med att anlita en till undersköterska 

Fördelarna med att genomföra en förändring är att servicesysslorna blir gjorda. Dessutom om någon 

annan sköter servicesysslorna kommer 13 procent av den totala tiden frigöras och kunna läggas på 

patienttid istället. Stressen med att behöva sköta servicesysslorna försvinner och vagnarna upphör 

att stå i korridoren.  

Fördelen med just att det blir en till undersköterska som arbetar och har i huvuduppgift att sköta 

servicesysslorna är att en sådan person har grundutbildning inom vården och kan hjälpa till med 

patienterna. Ytterligare en undersköterska blir som en hjälpande hand med patienterna eftersom 

denna är fullt medveten om vad som behövs göras.  

Nackdelen med att ha en undersköterska som sköter servicesysslorna är att undersköterskan inte har 

någon utbildning om hur förråd och beställningar fungerar med tanke på lagerföringskostnader. 

Finns även risk med att vårdpersonalen blir missnöjda med att ibland ha servicesysslorna som uppgift 

eftersom det inte är det de har utbildat sig till. 

6.4.2 Förbättringsförslag 

Om en undersköterska sköter servicesysslorna behövs det anställas en till undersköterska. Dock är 

det inte meningen att det är samma undersköterska som ska sköta servicesysslorna varje dag, det ska 

vara ett roterande schema. Detta för att en undersköterska inte utbildas inom detta yrke för att 

sköta servicesysslor. Ett schema på undersköterskor bör skapas som roterar mellan att vara vanlig 

undersköterska eller vara serviceundersköterska. Vem som är serviceundersköterska ska vara 

bestämt innan passet börjar eftersom argumentationer om vem som ska vara det inte får uppstå. 

Även tydliga rutiner på vilka servicesysslor som förväntas utföras bör skapas.  

Beslut om hur stor utsträckning den nya undersköterskan ska arbeta, vilka dagar och vilka tider, 

krävs. Då allt ändå handlar om kostnader bör arbetstiderna i så stor utsträckning som möjligt vara 

kostnadseffektiva. Mellan klockan 15 och klockan 19 på vardagar hade alla dagar 28 procent av tiden 

servicesysslor, vilket är den lägsta procentsatsen på dygnet. Mellan klockan 8 och klockan 19 låg det 

mellan 38 och 54 procent, dock ligger arbetetspasset på 11 timmar. Detta innebär att det blir två 

pass och två olika undersköterskor som arbetar per dag, vilket blir ännu högre kostnader än om det 

endast är en till som anställs. Mellan klockan 8 till klockan 13 var det högst tid som lades på 

servicesysslor, mellan 61 och 80 procent. Mellan klockan 8 och 13 är det mest kostnadseffektiva 

arbetspasset. 

Vi anser att en ny anställningen bör vara varje vardag av flera anledningar. Först och främst med 

anledning av rutiners skull, det är lättare att anpassa om nya rutiner implementeras i större 

utsträckning istället för vissa arbetsdagar. Dessutom så är alla vardagar över 50 procent mellan 

klockan 8 till 13 i andel vilket är tillräckligt godtagbart för att få kostnaden så effektiv som möjligt. 
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Om en undersköterska anställs rekommenderas en anställning med en arbetsdag mellan klockan 8 

och klockan 13 alla vardagar i veckan. De kostnader som uppstår är lönekostnader på 27 500 kronor, 

se Tabell 6.5. De lagerföringskostnader som finns i nuläget kvarstår i detta alternativ. 

6.5 Hyra in tredje part 
Företaget COOR service management erbjuder vårdavdelningar på Vrinnevi sjukhus hantering av 

servicesysslor samt kökstjänst. Detta företag arbetar som en inhyrd tredje part på Vrinnevi sjukhus 

efter vårdavdelningarnas önskemål. Om COOR hyrs in så omhändertas servicesysslorna av VNS-

personal. Kökstjänsten anlitas separat från VNS-tjänsten, dock är det bakomliggande företaget 

densamma för båda tjänsterna.  

6.5.1 VNS-personal på en vårdavdelning 

I det fallet full VNS-service skulle införas på den studerade avdelningen blir kostnaden enligt Tabell 

6.6 nedan. Uträkningsmetodiken för VN S återfås i kapitel 2.2.2 Kostnader för VNS-personal. 

Kostnaderna är per månad. Kostnaderna i tabellen är kontrollerade med hjälp av prismallen i Bilaga 

3, då enstaka priser är svårtolkade utan prismallen. 

Uträkningarna är baserade på att det finns 342 stycken olika artiklar i materialförrådet (C. 

Gustafsson, personlig kommunikation, 2 maj 2014). Därefter är uträkningarna baserade på att det är 

114 stycken orderrader av material per beställning, samt att det finns 3 stycken orderrader till det 

administrativa förrådet per beställning. Små tvättförråden har 30 stycken artiklar (G. Bergström, 

personlig kommunikation, 7 maj 2014). Det föreligger ett förråd av varje sort med undantag för små 

tvättförråd, av dessa finns det två stycken. Avdelningen använder sig enbart av tvätteripackade 

vagnar, samt att de små tvättförråden skall fyllas på varje vardag. Den övriga timersättningen hamnar 

på 0,38 timmar per dag, och står för sophantering samt städning av patientrum. Under denna tid 

utför VNS-personal även beställning av mat samt fyller på patientrummen med det material som 

behövs. Den totala kostnaden för att en avdelning med dessa förutsättningar skall erhålla full service 

från VNS-personal är 8 870,57 kronor per månad.    

I nuläget är det undersköterskor som sköter beställningar, uppackning samt de arbetsuppgifter som 

ingår vid övrig timersättning. Den tid som undersköterskor lägger ner på dessa servicesysslor under 

en månads tid förevisas i Tabell 6.6 sista kolumnen. Värdena i Tabell 6.6 är per månad.  

Tabell 6.6 – Kostnader per månad för full service av VNS-personal  

Beställning Kostnad per månad 
(kronor) 

Antal orderrader 
(styck) 

Tid USK (min) 

-  Tvättförråd 527,28  -  (20*2)*4 = 160 

- Administrativt förråd 32,64  (10/3) = 3 

 

-  

- Materialförråd  200,87 + 14*2,01 = 229,01 (342/3) = 114 20*4 = 80 

Packa upp:    
- Tvättförråd 477,06 -  (27*3)*4 = 324 
- Administrativt förråd 200,87 (10/3) = 3 -  

- Materialförråd  1 950,95 + 19,51*14 = 2 

224,08 

(342/3) = 114 60*4 = 240 
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- Små tvättförråd (125,54 + 100,43*4 + 

5*21,09)*2 = 1 265,44  

30 artiklar i vardera 

små tvättförråd 

(12*20) = 240 

Övrig timersättning  0,63*310,65*20 = 3 914,19 0,63 timmar per dag (38*20) = 760 

Total kostnad VNS-personal per 
månad: 

= 8 870,57 kronor  = 1 804 minuter 

 

Som Tabell 6.6 förevisar lägger en undersköterska cirka 1 804 minuter per månad på servicesysslor. 

Detta ger att cirka 30 timmar i månaden fördelas ut på servicesysslor istället för att lägga denna tid 

på patienter beräknat på en undersköterska. 

6.5.1.1 För- och nackdelar med att hyra in VNS 

Fördel med att genomföra en förändring är att servicesysslorna blir gjorda. Dessutom om någon 

annan sköter servicesysslorna kommer 13 procent av den totala tiden frigöras. Stressen med att 

behöva sköta servicesysslorna försvinner och vagnarna upphör att stå i korridoren. En annan fördel 

med att anlita VNS-personal är deras erfarenhet med förrådshantering och beställning. Mindre 

material i lager ger avdelningen lägre lagerföringskostnader samt en bättre struktur på utformningen 

av förråden. De låga lagerföringskostnaderna kommer av att VNS-personal har större kompetens 

inom lager och orderkvantitet. Erfarenheten hos VNS-personal ger avdelningen bättre 

förutsättningar vid beställning. En annan fördel är att när VNS-personal anlitas på avdelningen tas 

samtliga vagnar hand om vid ankomst och behöver inte stå kvar en längre period. Oavsett om 

vagnarna kan köras in i de olika förråden eller inte, så packas de upp direkt. En kompletterande 

fördel med att anlita VNS-personal som sköter servicesysslor är att undersköterskor inte behöver 

tänka på att servicesysslorna behöver göras, vilket ger större fokus på patientvård.  

Nackdel med att anlita VNS-personal är de kostnader som uppstår för avdelningen. En vidare nackdel 

är att personal på VNS inte har någon form av vårdutbildning och kan därmed inte vara behjälplig 

med patienter om situationer kräver det. VNS-service innehar inte kökstjänst, detta måste tas in på 

annat håll vilket är en nackdel eftersom denna personal inte är behjälplig inom matförberedelser.  

6.5.1.2 Förbättringsförslag 

Inhyrd VNS-service kan implementeras på en avdelning med antingen full service eller uppdelat så att 

enbart de utvalda servicesysslorna ingår i avtalet. Eftersom alla delar i VNS finns på avdelningen bör 

inte heller någon servicesyssla elimineras från det slutgiltiga antalet servicesysslor som inkluderas.För 

tydliga rutiner bör den studerade avdelningen anlita VNS för samtliga servicesysslor, för att undvika 

förvirrning på vem som sköter vilken syssla. Det vill säga avdelningen bör inte dela upp 

servicesysslorna. Vår rekommendation för erhållen VNS är därför att full service bör anlitas till en 

månadskostnad på 8 870,57 kronor. 

6.5.2 Kökstjänst 

Avdelningar kan köpa in kökstjänst från COOR service management. Kökstjänst innebär en inhyrd 

person som har ansvar för samtlig mathantering vid måltider på avdelningen. Denna kökstjänst 

kostar 270 kronor i timmen. Den studerade avdelningen lägger 66,67 minuter på mathantering per 

måltid, detta ger en total kökstjänst på 200 minuter per dag. Kostnaden för att anlita en kökstjänst 

från COOR service management tydliggörs i Tabell 6.7. 
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Tabell 6.7 – Kostnad för kökstjänst  

Mathantering;  Kökstjänst Undersköterska 

Kostnad (200/60)*270 = 900 kronor -  

Tid -  200 minuter 

 

Eftersom undersköterskor eller kökspersonalen sköter mathantering tillkommer inga kostnader, dock 

tar det upp tid som istället kan läggas på andra patientinriktade arbetsuppgifter. Kostnaden för att 

anlita kökstjänst är 900 kronor per dag, vilket ger en kostnad på 18 000 kronor per månad om en 

månad räknas med 20 stycken arbetsdagar.  

En stor del av avdelningens servicesysslor går åt mathantering. De 200 minuter om dagen som läggs 

på mathantering för undersköterskor kan istället läggas på patienter. Värdet för dessa minuter är 900 

kronor från COOR service managements sida. Tiden som läggs på matförberedelser kan därmed 

läggas på patienter till en kostnad på 18 000 kronor i månaden, och frigör 66,7 timmar i månaden.  

Om kökstjänst anlitas till endast måltiderna frukost samt lunch frigörs cirka 133 minuter per dag till 

en kostnad på 600 kronor per dag. Frukosten serveras klockan 08.15. Därav går tiden mellan klockan 

07.00 och klockan 08.00 100 % åt indirekt-, direkt patienttid samt servicesysslor. Den tid som läggs på 

matförberedelser mellan dessa klockslag hade undersköterskorna kunnat lägga på patienterna 

istället. Grundat på informationen ovan anses kökstjänst till frukosten som viktig. 

Lunch till patienterna serveras klockan 12.00. Mellan klockan 11.00 och klockan 12.00 spenderar 

undersköterskorna 92 procent på indirekt och direkt patienttid samt på servicesysslor. Från klockan 

13.00 till klockan 14.00 erhåller undersköterskor en procenthalt på 82,7 procent som går åt direkt-, 

indirekt patienttid samt servicesysslor. Eftersom dessa procenthalter är höga kring lunch bör 

avdelningen erhålla kökstjänst även till lunch. Kring middag, mellan klockslagen 16.00–17.00 sköter 

undersköterskorna patienterna samt servicesysslor till 73,5 procent. Efter middagen, från klockan 

18.00 till klockan 19.00, hanterar undersköterskorna servicesysslor till 72,6 procent. Dessa 

procenthalter är en tydlig reducering från tidigare måltider, vilket innebär att undersköterskorna har 

mer tid att lägga på mathantering till middagsmåltiden än vad de har till resterande måltider.  

Rekommendationen av kökstjänst är i detta fall att tillsätta kökstjänst på avdelningen för måltiderna 

frukost samt lunch till en kostnad av 12 000 kronor per månad. Detta ger det bästa 

kostnadeseffektivaste utfallet och middagen som inte är lika kostandseffektiv behålls till det normal. 

6.6 Rekommendation för servicesysslor 
Om en förändring ska ske rekommenderas det att anställa VNS-personal på full service samt att 

anlita kökstjänst till frukost och lunch för en total kostnad på 20 870,6 kronor i månaden.  

Fördelar med att anlita VNS-personal är att de inriktar sig på servicesysslor och kan därmed sänka 

lagerföringskostnaderna. En annan fördel är att genom att anlita VNS-personal frigörs 

undersköterskorna från servicesysslor, och har därmed mer tid för patienter. Fördelar med att anlita 

en ny undersköterska är att denna person är utbildad inom vård och kan hjälpa till med patienter när 

det behövs. Dock på grund av att området avdelningen anställer för är servicesysslor anser vi att det 

är bättre att anställa personal som inriktar sig på servicesysslor.  
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Nackdelen med att anlita VNS-personal är att det tillkommer en kostnad på 20 870,6 kronor i 

månaden. Att anlita en undersköterska kostar 27 500 kronor i månaden, vilket är en högre kostnad 

än att anlita VNS-personal och kökstjänst.  

Den utvunna tiden då undersköterskor inte längre sköter servicesysslor samt mathantering för 

frukost och lunch bör läggas på patienttid, även då patienterna inte kräver direkt vård. Indirekt vård 

såsom socialisering är också en uppskattad patienttid. 
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7 Framtidsscenarion och simuleringsmodell  
Det tredje området som studerades handlar om utbyggnaden av sjukhuset enligt VisIoN 2020. Detta 

kapitel har inkluderat nuläget hur det är i dag och inte tagit med eventuella förändringar som kan ske 

efter beslut om hantering av servicesysslor. Metoden som användes var en simuleringsmodell i 

Arena. Första steget var att ta ut relevant indata till modellen och bygga upp den simuleringsmodell 

från hur det ser ut i nuläget. Efter det kan skapandet av framtidsscenarier ske. Varje framtidsscenario 

presenterar resultatet för andelen patienttid, andelen gångtid per undersköterska och totala antalet 

aktiviteter som hinns med under en dag. Uppbyggnaden av modellen förklaras i kapitel 4.4.2 

Modellens uppbyggnad. 

7.1 Indata till simuleringsmodellen 
Från datasammanställningen återgavs även information som är nödvändig inför skapande av en 

simuleringsmodell. Det som användes var gånghastighet för undersköterskor, tiden som 

undersköterskorna befinner sig inne i rummen samt när och det antal entiteter varje aktivitet ska 

skapa. Hastigheten var ett medelvärde på hur fort undersköterskorna rörde sig mellan rummen, och 

definierades till 96 000 millimeter per minut.  

Hur länge undersköterskorna befinner sig i rummen blev ett intervall mellan längsta och kortaste 

tiden för respektive rum. Datainsamlingen för modellen skapades under fem dagar på 

vårdavdelningen, därav krävs ett medelvärde på längsta tiden samt på kortaste tiden per rum. Alla 

tider som spenderades i ett rum togs fram för att skapa intervallet. Utstickande värden eliminerades 

eftersom högsta och lägsta tiden inte ska påverkas av unika tillfällen. Avdelningen har 41 olika 

aktiviteter att ta hänsyn till, vilket ger 41 olika högsta värden samt 41 olika lägsta värden. I 

simuleringsmodellen är 30- och 40-benet uppdelad och inget sammarbete sker mellan benen. Därför 

får varje ben egna aktiviteter även om det endast finns ett rum som används av båda. Att samma 

rum har olika intervaller för de två benen beror på datasammanställningen, tiderna är uttagna 

separat från varandra och därför kan variation ske mellan intervallen. I Tabell 7.1 nedan visas de 

lägsta (min) samt högsta (max) värdena.  

Tabell 7.1 – Processintervall för respektive aktivitet 

 Rum 40-ben 
40-ben 
min 

40-ben 
max  Rum 30-ben 

30-ben 
min 

30-ben 
max 

Behandling 0.16 6.1 Behandling 0.833 8.333 

Kök förberedelser 60 65 Mat disk  3.333 10 

Kök servering 5 10 Kök servering 5 10 

Lilla förråd 0.075 0.713 Lilla förråd 0.133 0.33 

Lilla kontor 0.75 15.19 Lilla kontor 0.167 8.333 

Materialförråd 0.2 5 Materialförråd 0.25 5 

Personalrum 20 28 Personalrum 20 28 

Reception  0.18 12 Reception  0.333 2.5 

Rum 40 0.28 6.945 Rum 30 1.667 10 

Rum 41 0.32 16.915 Rum 31 1.167 5 

Rum 42 0.211 19.27 Rum 38 0.667 3.333 

Rum 43 0.365 13.56 Rum 39 1.167 5 

Rum 45 0.14 16.095    
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Rum 48 0.78 10.31    

Rum 49 0.1933 14.411    

Rum 57/54 30 35 Rum 57/54 25 30 

Skölj  0.14 3.8 Skölj  0.471 1.667 

Små tvättförråd 0.167 0.667 Små tvättförrråd 0.167 0.667 

Soprum 0.1 3 Soprum 0.333 1 

Stora förråd 0.15 0.43 Stora förråd 0.23 2.3 

Stora tvättförråd 2.1 10.4 Stora tvättförråd 0.333 3 

Lämna avdelningen 4.17 39.5 Lämna avdelningen 6 10 
 

Rummen på avdelningen besöks av undersköterskorna vid olika tidpunkter på dagen, dessa tider 

baseras på datainsamlingen och används i simuleringsmodellen. Resultatet blev att varje rum var 

tilldelat ett textdokument (.txt) med tidpunkter. Antalet tider är baserat på ett medelvärde av antalet 

gånger en undersköterska besöker respektive rum per dag. De valda tiderna är ett medelvärde 

baserat på de tidpunkter en undersköterska brukar gå in i respektive rum. Exemplet i Figur 7.1 nedan 

är de tider som sammanställdes till att användas för behandlingsrummets behov. Alla entiteter 

skapas vid tidpunkten noll i simuleringsmodellen. I detta exempel så skapas entiteten vid noll och 

tillkallar transport i 22:a minuten. 

 

Figur 7.1 – sammanställning av tidpunkter i minuter för behandlingsrummet till simuleringsmodellen 

7.2 Nuläget av simuleringsmodellen 
Verifiering av modellen utfördes. Eftersom den viktigaste aspekten av modellen är gångtider utfördes 

kontroller att modellen räknande gångtiderna korrekt. Detta testades bland annat genom att ge 

högre hastighet på transporterna så gångtiden blir nästintill obefintligt. Utfallet blev att gångtiden 

blev väldigt låg och totala tiden i processerna höjdes. Tester gjordes även på andra hållet, genom att 

ge transporterna lägre hastighet. Utfallet blev att gångtiden ökades och processtiden blev nästintill 

obefintlig. Båda dessa tester visar att gångtiden är korrekt byggd i modellen, det reagerar som det 

hade gjort i verkligheten. 

Validering av modellen utfördes. Första steget i validering är att återkoppla modellens syfte med 

studiens syfte. Modellen presenterar tid för alla aktiviteter samt gångtiden. En del av syftet med 

studien är "…hur eﾐ a┗delﾐiﾐg kaﾐ ┗ara utforﾏad för att ﾏiﾐska förflyttﾐiﾐgstiderﾐa.". Eftersom 

modellen presenterar gångtiden kan nuläget jämföras med alternativa scenarion för att se om 

förflyttningstiderna har minskat och på så sätt uppfyller modellen syftet. Beteende på modellen ses 

genom att se till att undersköterskorna rör sig i modellen korrekt. Undersköterskorna rör sig i 

korridorerna och inte genom väggar. Det finns fyra undersköterskor med två stycken på vardera ben 
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såsom i verkligheten, samarbete sker inte heller mellan benen. Alla rum är även utplacerade korrekt 

efter hur det är i verkligheten. Sista delen är att kontrollera att indata är korrekt genom att se om 

modellen ger samma utfall som verkligeheten. Det som jämfördes var tiden som fördelades på de 

olika kategorierna som återfås av datasammanställningen. Tabell 7.2 visar att det är väldigt liten 

skillnad mellan verkligheten och simuleringsmodellen och på så sätt validerar det att modellen ger 

rätt utfall. Då en simuleringsmnodell alltid ger varierande utfall från varje replikation som körs så 

kommer utfallen variera. Därför går det inte att få exakt samma utfall på modellen som i 

verkligheten, dock är detta utfall tillräckligt nära då det endast handlar om liten skillnad i procent. 

Tabell 7.2 – Verifiering av simuleringsmodellen gentemot verkligheten 

Kategoritid i procent Från datasammanställningen Från simuleringsmodellen Differens 

Personalrum 28.44 % 28.68 % 0.24 % 
Servicesysslor 13.01 % 11.53 % 1.48 % 

Patienttid 49.56 % 48.06 % 1.50 % 
Gångtid 8.99 % 11.73 % 2.74 % 

 

Modellens animation visas i Figur 7.2 som reflekterar hur avdelningen på sjukhuset ser ut. 

Animeringen visar hur undersköterskor rör sig i avdelningen mellan rummen. 

 

Figur 7.2 – skärmdump av den animerade simuleringsmodellen 

Utbyggnaden på sjukhuset kommer ske genom att en ny korridor som är kopplad med 40-benet 

tillförs. Kopplingen till den nya delen är till vänster av 40-benet och blir ett parallellt ben till det nedre 

benet. Det nya benet döps till 50-benet. Figur 7.3 visar hur 50-benet är kopplat till 40-benet i den 

framtida utbyggnaden. 



 Tid- och flödesanalys av undersköterskors  
 arbetsuppgifter 
 

 
 54  
   

 

Figur 7.3 – Ritning över kopplingen mellan 40- och 50-benet 

För att veta hur utformningen kan ske på 50-benet har tre olika scenarion tagits fram som 

representerar tre olika strukturer på avdelningen. Nuläget i modellen demonstrerar hur det ser ut 

om 30- och 40-benet är aktiva. Scenario ett till tre presenterar rörelser på 30- och 50-benet. Detta på 

grund av att kunna se en jämförelse samt de förbättringar den nya korridoren ger. 30-benet kommer 

inte påverkas av den nya delen eftersom det ligger för långt bort, undersköterskorna på 30-benet har 

ingen nytta av de nya rummen som skapas. Dock så kan 40-benet påverkas och bör därför inte vara 

kvar i modellen. 40-benet kan påverkas genom att undersköterskorna som jobbar på 40-benet kan 

börja använda rum som tillkommer på 50-benet om det är närmare. Alla rum som finns nu på 

avdelningen kommer att vara kvar, dock kan kopior av rummen skapas i den nya delen. I scenarierna 

skapas rum till 50-benet, skapas inte rummet i det nya benet kommer det nya benet använda sig av 

rummet i den befintliga avdelningen. Undersköterskorna på 30-benet kommer i alla scenarier 

fortsätta använda de "gamla" rummen, medan undersköterskorna på 50-benet använder det 

närmsta tillgängliga rum. Alla andra förutsättningar såsom hastigheten och aktivitetsschemat är 

detsamma i alla scenarion. 

50-benet är även kopplad till yttligare en ny korrridor, korridoren för utbyggnaden på avdelningen 

bredvid. Detta innebär att två nya ben tillkommer bredvid varandra, fast tillhör två olika avdelningar. 

Mellan dessa två nya korridorer kommer det finnas en gemensam yta; allt som ligger på denna yta 

delas mellan avdelningarna för att spara utrymme. Den delade ytan ligger efter rum 53 och 55. Figur 

7.7 visar tydligare dessa två korridorer och den delade ytan. 

Sju stycken vårdrum läggs i 50-benet. Även om planen för framtiden är att ha åtta vårdrum så 

använder modellen endast sig av sju stycken. Detta för att kunna göra en jämförelse så behöver den 

nya delen ha samma förutsättningar som nuläget, nuläget har sju vårdrum på 40-benet. Rum 50, 51, 

52, 53, 55, 58 och 59 blir de sju nya vårdrummen. Dessa är utplacerade på samma läge som på 40-

benet för att få samma avstånd i jämförelsen. 

7.3 Scenario 1 
Ritningar på hur den nya avdelningen ska vara utformad har Vrinnevi sjukhus tagit fram som ett 

förslag. Scenario 1 är hur resultatet blir om detta förslag används. Rum som skapas till 50-benet är; 

sköljrum, små tvättförråd, soprum, personalrum, kök och rum 57. Figur 7.4 visar vart rummen 

placeras någonstans på avdelningen. Tabell 7.3 presenterar utfallet för scenario 1. 
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Figur 7.4 – Avdelningens utformning enligt scenario 1 

Tabell 7.3 – Utfallet för scenario 1 

Totala patienttid i % 48.59 % 

Gångtid i % för en undersköterska 11.27 % 

Gångtid per dag per undersköterska  1.35 h 
Totalt antal aktiviteter som hinns med under en dag 389.9 st 

7.4 Scenario 2 
Scenario 2 är utformad efter simuleringsmodellens utslag från nuläget. Det som har setts över är 

vilka aktiviteter som utförs frekvent och dessa har skapats till 50-benet. Användes de ofta i nuläget 

bör de även användas ofta i framtiden och bör vara med i den nya delen. Val av rum som skapas 

baseras endast på dessa siffror. Utplacering av rummen har skett efter scenario 1 samt vart det finns 

plats. Rum som skapats enligt Figur 7.5 är; kök, personalrum, expedition, materialförråd, sköljrum 

och små tvättförråd. Tabell 7.4 presenterar utfallet för scenario 2. 
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Figur 7.5 – Avdelningens utformning enligt scenario 2 

Tabell 7.4 – Utfallet för scenario 2 

Total patienttid i % 49.25 % 

Gångtid i % för en undersköterska 11.09 % 

Gångtid per dag per undersköterska  1.33 h 
Totalt antal aktiviteter som hinns med under en dag 390.9 st 

7.5 Scenario 3 
Det sista scenariot är utformad av författarna till denna rapport. Inga beräkningar har gjorts innan, 

utan endast logistiktänket har använts. Efter studerat avdelningen en vecka samt sett över samtliga 

siffror till det andra scenariot har en uppfattning skaffats om hur utformningen av avdelningen bör 

vara. Alla rum förutom utgången har skapats till den nya korridoren med anledning av att alla rum 

används någon gång och bör ligga så nära som möjligt. Mycket har även hamnat i den delade ytan för 

att spara plats. Figur 7.6 visar hur avdelningen bör vara utformad enligt scenario 3. Tabell 7.5 

presenterar utfallet för scenario 3. 
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Figur 7.6 – Avdelningens utformning enligt scenario 3 

Tabell 7.5 – Utfallet för scenario 3 

Total patienttid i % 51.07 % 

Gångtid i % för en undersköterska 11.23 % 

Gångtid per dag per undersköterska  1.35 h 
Totalt antal aktiviteter som hinns med under en dag 407.38 st 

7.6 Resultat av framtidsscenarier 
Resultatet för framtida scenarion är definierade på gångtiden samt hur många aktiviteter som hinns 

utföras under den givna tiden. Även intressant att se hur patienttiden påverkas. Nulägets resultat 

presenteras också med syfte för att kunna jämföra de tre givna scenarierna för att se om en 

förbättring har gjorts. Tabell 7.6 förevisar utfallet för scenarierna och nuläget. 

Tabell 7.6 – Utfallet på de tre scenarierna och nuläget 

 Nuläget Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Patienttid i % 48.06 % 48.59 % 49.25 % 51.07 % 

Gångtid i % 11.74 % 11.27 % 11.09 % 11.23 % 

Gångtid per dag per undersköterska  1.41 h 1.35 h 1.33 h 1.35 h 
Antal aktiviteter 380.52 st 389.9 st 390.9 st 407.38 st 
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Alla tre scenarierna har bättre utfall än nuläget i patienttid, gångtid och antal aktiviteter som hinns 

med. Scenario 2 och 3 är även bättre än scenario 1. Scenario 3 har mer patienttid och flera aktiviteter 

utförda än scenario 2, men scenario 2 har mindre gåtid. Dock så är skillnaden i gåtid mellan scenario 

2 och 3 väldigt liten.  

Förslaget är att använda sig av scenario 3. Patienttiden ökar, flera aktiviteter hinns med och 

gångtiden minskar jämfört med nuläget. Väljs scenario tre ökar patienttiden med 3.01 procent, 

gångtiden minskas med 3.6 minuter per person och dag och 26 stycken fler aktiviteter hinns med. 

Figur 7.7 visar hur scenario 3 skulle bli utformad om båda nya korridorerna är med, båda nya 

korridorerna tillämpar scenario 3, samt den delade ytan. Den delade ytan minskar totala kostnaderna 

och utnyttjandegraden av rummen ökar gentemot om båda avdelningarna hade haft egna rum. 

 
 

Figur 7.7 – Utformningen och utbyggnaden för två korridorer enligt scenario 3 

I Figur 7.7 finns det plats för hiss i den delade ytan. Studier på att erhålla en hiss har inte utförts. Det 

anses dock som en nödvändighet att en hiss placeras på denna plats för att undvika att samtliga 

leveranser transporteras över hela avdelningen.  
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8 Slutsats och diskussion 
Denna rapport presenterar tre resultat; ett från datasammanställningen, ett angående servicesysslor 

och ett för utformningen av avdelningen. Denna studie är ett beslutsunderlag för Vrinnevi sjukhus, 

dock kan resultateten även användas för andra sjukhus. Slutsatserna denna studie presenterar kan 

implementeras på vårdavdelningar överallt med mindre justeringar i strukturen. 

8.1 Fördelning av tid på arbetsuppgifterna 
Frågeställningen, ”Hur ﾏyIket tid allokerar uﾐdersköterskor på patieﾐter, ser┗iIesysslor saﾏt aﾐdra 
akti┗iteter?” besvaras i resultatet från datasammanställningen. Här presenteras andelen av tid 

undersköterskorna fördelar mellan kategorierna. Tabell 8.1 är resultatet som togs fram. 

Tabell 8.1 – Resultatet från datasammanställningen 

Utan kökspersonal i köket 
 

  

   

Personalrum 28.44 %   

Servicesysslor 13.01 %   

Direkt/indirekt patienttid 49.56 %   

Gåtid 8.99 %  
 

Hälften av tiden lägger undersköterskorna på indirekt och direkt patientkontakt. Andra studier som 

har gjorts visar att sjuksköterskor i Australien lägger 81 procent och i Storbritannien 66 procent på 

indirekt/direkt vårdkontakt. Även om vår studie är gjord på undersköterskor och de andra på 

sjuksköterskor så är detta resultat lägre, det läggs mindre tid på patienterna än i de andra länderna. I 

kapitel 3.2.3 Undersköterska beskrivs att undersköterskor har mest kontakt med patienterna 

gentemot annan vårdpersonal, vilket innebär att procentsatsen borde vara högre. I studien från 

Australien skedde datainsamling mellan klockan 07 och klockan 19, vilket även denna studie har 

gjort.  

Något att ha i åtanke är att denna studie är gjord med att gåtiden är en egen kategori. Vad som kan 

tolkas från studierna i Australien och Storbritannien är att gåtiden är inkluderad, den är inte uttagen 

separat. Detta ger då de andra studierna ett högre resultat än om gåtiderna är uttagna eftersom det 

inkluderas mycket gång inom vårdyrket. Inkluderas hela gångtiden i denna studie blir resultatet för 

patienttiden istället 58,55 procent. Detta resultat är närmare de andra resultateten, dock fortfarande 

lägre. Även att ha i åtanke är att de andra utlänska studierna är gjorda på sjuksköterskor, detta 

grundar sig i att undersköterskor endast finns som yrke i Sverige. 

En annan studie har tagits fram från Sveriges Kommuner och Landsting där utfallet på indirekt/direkt 

vårdkontakt hamnade mellan 38 och 65 procent, vårt resultat på 49 procent hamnar där emellan.  

Den studien förespråkar att mer tid än så borde läggas på patienterna. Även om resultatet aldrig 

kommer komma upp till 100 procent bör den vara högre än 65 procent. Studien anser att större 

delen av arbetsuppgifterna bör hamna på patienttid.  

Slutsatsen av resultaten på datasammanställningen är att tiden som läggs på patienttid är för låg 

jämfört med andra studier samt att mer tid bör fördelas på direkt och indirekt patienttid.  
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8.2 Hantering av servicesysslor  
Frågeställningen "Vad blir utfallen om servicesysslor sköts av undersköterskor kontra en tredje part?” 
besvaras i detta resultat. Det ansågs att servicesysslorna bör hanteras av en inhyrd tredje part. Detta 

grundar sig i att patienttiden är för låg och bör ökas. Tas servicesysslorna över av en tredje part 

frigörs 13 procent av tiden som istället kan läggas på patienterna.  

I den svenska studien uppmärksammades det att undersköterskor får utföra de arbetsuppgifter de 

inte blir lärda under utbildningen. Den svenska studien på undersköterskor ansåg att utbildningen 

bör förändras för att bli mera verklighetstrogen mot verkligheten eller låta undersköterskorna utföra 

de arbetsuppgifter de blir utbildade till att utföra. Då vår studie anser att servicesysslor bör avskaffas 

i undersköterskornas arbetsuppgifter blir det samma resultat som den svenska rapporten. 

Även metoder som siktar på att förbättra vårdlogistik är process- eller flödesorienterade. Dessa 

logistikmetoder sätter patienten i fokus och bygger upp vården efter patientens önskan och behov. 

Båda metoderna förespråkar att ha hög utnyttjandegrad på resurserna men även att använda 

resurserna på rätt sätt. Därav bör undersköterskor utöva arbetsuppgifter som är relaterat till yrket, 

och servicesysslor bör utföras av personal som utbildas till att omhänderta dessa arbetsuppgifter.  

Studien som gjorts på vårdnära service visade att på en av avdelningarna kunde frigöra 370 timmar 

per år från servicesysslor. Vår studie visar att 1804 minuter per månad kan frigöras från 

servicesysslor, vilket är 360 timmar per år. Eftersom resultaten är så snarlika kan det antas att denna 

studie har utförts korrekt angående hur mycket tid som läggs på servicesysslor. 

Annan aspekt denna rapport belyser angående servicesysslor är att lagerföringskostnader kan 

minskas om en tredje part övertar arbetet gällande servicesysslor. Lagerföringskostnader är 

definierade som en stor kostnad inom totalkostnadsmodellen och bör reduceras så mycket som 

möjligt. Detta är endast möjligt när utbildad personal tar omhändertar förråden. Även Lean 

förespråkar minimering av mängd varor i lager. Studien på vårdnära service reducerade 

inköpskostnaderna med 48 500 kronor per år och den studien har väldigt snarlik tid som las på 

servicesysslor, jämfört med denna studie. 

Det viktigaste när servicesysslor elimineras från undersköterskornas arbetsuppgifter är att tiden som 

frigörs går till patienterna och inte till att sitta mer i personalrummet. Blir det mer tid i 

personalrummet har hela syftet med att frigöra tid förlorats. Finns det tid över efter det vanliga 

arbetet ska undersköterskorna spendera tid med patienterna om detta behov finns. För att undvika 

att tid läggs på icke värdeadderande aktiviteter bör tydliga rutiner skapas, som den svenska studien 

förespråkar. Brister i informationen ger att undersköterskor inte vet vad de ska göra, och då kommer 

resultatet generera mer tid i personalrummet. 

8.3 Uformningen av avdelningen 
Tredje resultatet är kopplad till frågeställningen "Hur kan en avdelning vara utformad efter 

utbyggnationen för att minska förflyttningstiderﾐa?”. Resultatet syftar till att minimera 

förflyttningstiden genom att minimera avstånden. Scenario 3 var det bästa alternativet, där samtliga 

rum placerades i den nya korridoren så att allt blev lättåtkomligt. 
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Detta resultat bygger på en simuleringsmodell. Ett flertal artiklar i litteraturstudiedelen förespråkar 

att simulering är ett fungerande verktyg för att avgöra framtida utfall, dessutom är det ett bra 

verktyg för detta ändamål. Med valideringen och verifiering av modellen så ses modellen i denna 

studie hållbar eftersom simuleringsmodeller är en rekommenderad metod att använda. 

Lean lyfter fram ett slöseri som benämns onödiga förflyttningar. Varje gång en förflyttning utförs tar 

det tid, och tid ska inte slösas på. Genom att sätta rummen närmare varandra minskas avstånden och 

tiden på förflyttningarna minskas. Mark Graban förespråkar även i sin studie om Lean och sjukhus att 

det största problemet till dåliga flöden är utformningen på avdelningarna. Studien utförd på Astrid 

Lindgrens sjukhus visar att implementering av Lean kan minska vänte- och ledtider med 19 procent. 

Detta visar att implementering av Lean kan göra stor skillnad. Vår rapport med resultatet på 0,5 

procent reducerad gångtid är bara början på vad Lean kan göra på ett sjukhus. 

Även inom vårdlogistik är avstånden definierad som ett problem inom vården. Steg tre i 

genombrottsmetodiken som tidigare använts för att förbättra logistiken inom vård förespråkar att 

systemen bör ändras på så sätt att avstånden minskas mellan olika processer. Även metoden 

processorientering menar på att utveckling för förbättringar inom och mellan processer är av stor 

nödvändighet.  

Avstånden och flödena är inte optimala i nuläget, och därför är slutsatsen att den nya avdelningen 

bör tillämpa förändringarna efter scenario 3, alternativt ett likartat upplägg för att effektivisera den 

nya delen av sjukhuset. VisIoN 2020 har även planerat att omlokalisera avdelningarna för att de ska 

bli mera logistik placerade efter vilka avdelningar som har stor sammankoppling. Just för denna 

avdelning bör Bilaga 4 ses över för att veta sammankopplingen mellan avdelningarna för just den 

studerande avdelningen. 

8.4 Styrkor och svagheter med studien 
En stor begränsning i denna studie är att den tilldelade avdelningen hade kökspersonal som arbetar i 

köket med matförberedelser. Eftersom en del av syftet är att definiera om servicesysslor bör skötas 

av en tredje part eller inte blir utfallet på tiden som läggs ner på servicesysslor osäker. Även om 

beräkningar har gjorts runt detta för att försöka se bort att det finns hjälp i köket så kan resultatet ha 

blivit mer korrekt om det hade varit det riktiga utfallet. 

Denna studie anses trovärdig, då utfallet på 49 procent patienttid stämde överens med den svenska 

studien som hamnade mellan 38 och 65 procent. Detta resultat är lägre än resultaten utomlands, 

dock så är denna studie gjord i svensk miljö och resultatet stämmer överens med studier gjorda i 

svenska miljöer; vilket genererar ett trovärdigt resultat.  

En svaghet med rapporten är att inte hela avdelningen studerades i sin helthet, utan bara de utvalda 

delarna. Hade hela avdelningen studerats hade resultatet blivit mer trovärdigt. Istället så kan delar 

ha missats på grund av att de sköts av annan vårdpersonal då bland annat sjuksköterskor kan om tid 

finns också utföra servicesysslor. Hade hela avdelningen studerats i sin helhet hade andelen som 

läggs på servicesysslor blivit mer korrekt då inga bitar hade missats. 

Servicesysslorna som återfanns i avdelningen stämmer överens med de defienerade servicesysslorna 

enligt VNS. Även antalet timmar som läggs på servicesysslor stämmer överens med den studien, 

vilket tyder på att servicesysslorna i rapporten stämmer överens med andra studier. 
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Att analysera framtiden har alltid sina osäkerheter, det gäller även här med utbyggnaden av 

avdelningen. Dock då simuleringsmodellen validerades med resultatet från datasammanställningen 

som stämmer överens med andra studier, så kan modellen anses vara tillräckligt säker. En nackdel 

med simuleringsmodellen är att resultatet inte presenterade allt för en stor skillnad mot nuläget. 

Mera önskvärt hade varit om resultatet hade stora inverkan för att verkligen understryka att en 

förändring är nödvändig. 

Denna rapport ska ses som en grund för samtliga avdelningar på Vrinnevi sjukhus. Implementeras 

denna studie på andra avdelningar bör dock resultatet diskuteras eftersom denna studie reflekterar 

en specifik avdelning. Utfallet kan variera mellan avdelningarna. 

8.5 Fortsatt arbete 

Fortsatta studier bör skapas inom detta område för att belysa ytterligare förbättringsförslag. Efter 

denna studie utförts har ett antal områden identifierats som bör utforskas. 

En uppföljning av denna studie är något som bör utföras om Vrinnevi sjukhus väljer att implementera 

VNS eller väljer att bygga ut avdelningen efter scenario 3. En uppföljning på hur det väl blev i 

praktiken, eftersom dessa två moment genomförs är av nytta för både vårdavdelningen i fråga samt 

för informationsspridning till övriga avdelningar. I fall det blir lönsamt eller inte är en fråga som inte 

kan besvaras utan att momenten implementeras eftersom framtiden inte går att förutse och då krävs 

det uppföljningar som påvisar eller avvisar tidigare gjorda studier.  

Detta arbete studerade undersköterskor och därför kan ett fortsatt arbete inkludera exempelvis 

sjuksköterskor. En tidsstudie på vad sjuksköterskor distribuerar sin arbetstid på är av relevans för en 

vårdavdelnings funktion. Då förändring skall ske bör samtliga medarbetare i organisationen/företaget 

inkluderas. 

En utveckling av denna studie kan göras genom att studera användningsområdet för respektive rum 

på en vårdavdelning. Frågeställningar såsom ifall rummet kan kombineras med ett annat rum, vilken 

storlek kräver denna typ av rum samt vad bör innehållet i rummet vara. Denna studie kan 

generaliseras så att samtliga vårdavdelningar på ett sjukhus kan implementera lika lösningar, eller 

delas upp per avdelning. När en uppdelning sker blir studien av en avsevärt större omfattning, dock 

mer detaljerad och inriktad för varje avdelnings behov.  

Denna studie påvisar att tydligare rutiner för yrkeskategorin undersköterska bör utformas. En vidare 

studie på rutinernas utformning samt vilken yrkeskategori som bör erhålla respektive arbetsuppgift 

kan framställas. Detta för att skapa tydliga gränssnitt för samtliga medarbetare, det vill säga rutiner 

för varje yrkeskategori som befinner sig på en vårdavdelning. Dessa rutiner bör inkludera samtliga 

arbetsuppgifter som kan tänkas förekomma på en vårdavdelning och ej standardiseras. Detta för att 

tvivel om ansvar inte bör uppstå mellan de olika yrkena.   



 Tid- och flödesanalys av undersköterskors  
 arbetsuppgifter 
 

 
 63  
   

Källförteckning 
Andersson, I. (1992). Vårdtyngd, vårdkvalitet och vårdorganisation. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, J., Jeswani, A., Jonshammar, M., Landberg, P., Murukesvan, A., & Nashed, N. (2004). Lean 

Production. Examensarbete, Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för Industriella informations- 

och styrsystem. 

Arvidsson, L. (2007). Vårdlogistik: rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, 

vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Från 

http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Utvecklingscentrum/dokument/Vårdlogistik.pdf 

Byström, E. (2007). Vårdnära service (vns): En pilotstudie i Landstinget Östergötland. Pilotstudie, 

Linköpings universitet, HELIX Research and Innovation Center. 

Farquharson, B., Bell, C., Johnston, D., Jones, M., Schofield, P., Allan, J., Ricketts, I., Morrison, K., & 

Johnston, M. (2013). Frequency of nursing tasks in medical and surgical wards. Journal of Nursing 

Management, 21, 860-866. doi:10.1111/jonm.12110 

Fone, D., Hollinghurst, S., Temple, M., Round, A., Lester, N., Weightman, A., Roberts, K., Coyle, E., 

Bevan, G., & Palmer, S. (2003). Systematic review of the use and value of computer simulation 

modelling in population health and health care delivery. Journal of Public Health Medicine, 25(4), 

325-335. doi:10.1093/pubmed/fdg075 

Graban, M. (2012). Lean Hospitals: Improving Quality, Patient safty and Employee Engagement (2th 

ed.). Internet: Auerbach Publications. 

Günal, M., & Pidd, M. (2010). Discrete event simulation for performance modelling in health care: a 

review of the literature. Journal of Simulation, 4(42-51), 1747-7778/10. doi:10.1057/jos.2009.25 

Jarkiewicz, B. (2008). Vårdnära Service inom LiÖ´s verksamheter. Östergötland: Landstinget i 

Östergötland Försörjningscentrum.  

Jonsson, L., & Larsson, L. (2008). Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och 

sjukvården: En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid 

förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård. Examensarbete, Linköpings universitet, 

Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling. 

Jun, JB., Jacobson, SH., & Swisher, JR. (1999) Application of discrete-event simulation in health care 

clinics: a survey. Journal of the Operational Research Society, 50(2), 109-123. doi:0160-5682/99 

Kelton, D., Sadowski, R., & Swets, N. (2010). Simulation with Arena (5th ed.). Singapore: Mc Graw Hill. 

Landstinget i Östergötland. (2012). Vrinnevisjukhuset VisIoN 2020. Norrköping: sweco. Från 

www.lio.se/PageFiles/4851/Slutgiltig_rapport_120203_l%c3%a5guppl%c3%b6st.pdf 

Landstinget i Östergötland. (2013). Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Hämtad 24 mars, 2014. Från 

http://www.lio.se/Om-landstinget/Vara-sjukhus/Vrinnevisjukhuset-i-Norrkoping/  



 Tid- och flödesanalys av undersköterskors  
 arbetsuppgifter 
 

 
 64  
   

Landstinget i Östergötland. (2013). VårdNära Service – VNS. Hämtad 31 mars, 2014. Från 

http://vardgivarwebb.lio.se/Verksamheter/FM-Centrum/FM-portalen/VardNara-Service---VNS-/ 

Malmö Högskola (2012, juni). Intervju som metod [Video]. Hämtad från 

http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Ar-student/Guide-for-dig-antagen-

2011/Natresurser-till-examensarbetet/Natresurser-till-examensarbetet/Intervju-som-metod/ 

Mazzocato, P., Holden, R., Brommels, M., Aronsson H., Bäckman, U., Elg, M., & Thor, J. (2012). How 

does lean work in emergency care?: A case study of a lean-inspired intervention at the Astrid 

Liﾐdgreﾐ Childreﾐ’s hospital, StoIkholﾏ, S┘edeﾐ. Journal of Biomedicin Central Health Services 

Research, 12(28). doi:10.1186/1472-6963-12-28 

Mielczarek, B., & Uzialko-Mydlikowska, J. (2010). Application of simulation modeling in the health 

care sector: a survey. Journal of Transactions of the Society for Modeling and Simulation 

International, 88(2), 197-216. doi:10.1177/0037549710387802 

Norling, R. (2013). Allt flyter: Materialhanteringsförsörjningen LiÖ (Version: 2.0). Östergötland: 

Landstinget i Östergötland. 

Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. (2006). Modern logistik: för ökad lönsamhet (3. Uppl). 

Malmö: Liber. 

Rafter, A., & Tengvard, M. (2007). Utvärdering av vårdnära service: Landstinget i Östergötland. 

Östergötland: Skill Studentkompetens AB. 

Rognes, J., & Svarts, A. (2012). Lean i vården: En översikt över dagsläget i Sverige. Sverige: 

Ledningssystem och styrning av vård. Från 

http://www.leadinghealthcare.se/Upload/ContentItem/Rapporter/SoS/Lean i vården_Rognes, 

Svarts.pdf 

Runsten, I. (2013, 11 oktober). Jakten på mer patienttid. Helsingborgs Dagblad. Hämtad från 

http://hd.se/ledare/2013/10/11/jakten-pa-mer-patienttid/ 

Socialstyrelsen. (2012). Ny definition av begreppet överbeläggning. Hämtad 1 april, 2014. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012februari/nydefinitionavbegreppetoverbelaggning  

Steen, J., & Koch, D. (2012). Samspelet på vårdavdelningen: om att vara tillgänglig för varandra i det 

rumsliga sammanhanget (TRITA-ARK-Forskningspublikationer, nr 2014:4). Stockholm: KTH arkitektur 

och Samhällsbyggnad. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2005) Effektivare nyttjande av tid och resurser?: Kartläggning av 

de administrativa processerna samt undersköterskors och läkarsekreterares uppgifter. Stockholm: EO 

Print AB, Från http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-042-8.pdf 

Westbrook, J., Li, L., Georgiou, A., Paoloni, R., & Cullen, J. (2013). Impact of an electronic medication 

ﾏaﾐageﾏeﾐt systeﾏ oﾐ hospital doItors’ aﾐd ﾐurses’ ┘ork: a controlled pre-post, time and motion 

study. A scholarly journal of informatics in health and biomedicine, 20(6), 1150-1158. 

doi:10.1136/amiajnl-2012-001414  



 Tid- och flödesanalys av undersköterskors  
 arbetsuppgifter 
 

 
 65  
   

Bilaga 1; Aktivitet-formulär 
Aktivitet Varv Kommentar 

Rum 1  Rum 5 

Rum 2  Rum 6 

Rum 3  Rum 7 

Rum 4  Rum 8 

Receptiton   

Sköljrum   

Förflytta patienter   

Kalla på   

Larm   

Rast   

Övrig tid   

Samtal med kollegor   

Behandlingsrum   

Lämna avdelningen   

Stora materialförråd   

Stora tvättförråd   

Stickvagnen   

Små tvättförråd   

Metallförråd   

Lilla förrådet   

Stora förrådet   

Soprum   

Personalrum   

Lilla kontoret   

Rum 57/54   

Matförberedelser   

Matservering   

Mat disk   

Städa rummen   
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Gåtid-formulär 
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Bilaga 2; Aktiviteterna uppdelade i kategorierna 
Rum/aktivitet Förkortningar Kategori Kommentarer 

Förflytta patienter  Direkt 
vårdkontakt 

Förflyttar patienter eller material tillhörande 
patienter inom avdelningen, vilket tar längre 
tid än att vanligen gå runt 

Kalla på  Direkt 
vårdkontakt 

Patienterna kallar från sitt rum på 
undersköterskorna 

Larm  Direkt 
vårdkontakt 

Kritiskt läge på patient, kräver omedelbar 
uppmärksamhet  

Patientrum  Direkt 
vårdkontakt 

Samtliga patientrum, anges med 
patientrumsnummer 

Behandlingsrum Behandl. Indirekt 
vårdkontakt 

Behandling av patienter 

Expedition Exp Indirekt 
vårdkontakt 

Skriver journaler 

Lilla förrådet L. F Indirekt 
vårdkontakt 

Utrustning till vissa behandlingar 

Lilla kontoret L. K Indirekt 
vårdkontakt 

Finns dator där påläsning av journaler kan 
göras 

Lämna 
avdelningen 

 Indirekt 
vårdkontakt 

Avdelningen lämnas via utgången och 
anledning noteras 

Matservering  Indirekt 
vårdkontakt 

Serverar maten till patienterna 

Metallförråd Met Indirekt 
vårdkontakt 

Kopplad till sköljrummet där viss material 
finns 

Rum 57/54  Indirekt 
vårdkontakt 

Arbetsrum som används bland annat vid 
ronder 

Samtal med 
kollegor 

 Indirekt 
vårdkontakt 

Professionell samtal med kollegor angående 
patienterna 

Sköljrum skölj Indirekt 
vårdkontakt 

Tvätt och liknande slängs 

Små tvättförråd sm. T Indirekt 
vårdkontakt 

Tvättens närförråd, tvätt i mindre mängder 

Stickvagnen  Indirekt 
vårdkontakt 

Portabel vagn som används bland annat vid 
tagning av blodprover 

Stora förrådet S. F Indirekt Större utrustningar till behandlingar 
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vårdkontakt 

Stora 
materialförråd 

Mater. Förr. Indirekt 
vårdkontakt 

Alla icke-medicinskt material finns i detta 
förråd 

Stora tvättförråd St. Tvätt Indirekt 
vårdkontakt 

Förråd med all tvättmaterial avdelningen 
behöver 

Mat disk  Servicesyssla Diskar i köket 

Matförberedelser  Servicesyssla Förbereder matvagnen alternativt lägger upp 
mat på tallrikar 

Soprum Sop Servicesyssla Nedkast för sopor och smutsig tvätt 

Städa rummen  Servicesyssla Städar patientrum efter patient har skrivits ut.  

Personalrum Pers Personalrum Rum för vårdpersonalen 

Rast  Rast Vissa arbetspass inkluderar rast 

Övrig tid  Övrigt Tid som är personlig tid eller liknande som 
inte tillhör en annan aktivitet 
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Bilaga 3; Kostnadsmall för inhyrning av VNS 
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Bilaga 4; Sammarbetande avdelningar 
 

Avdelning 
Tid 
(min) 

Antal 

Röntgen 10.8 15 

Klinisk fysiologi 7.6 8 

Öron Näsa Hals (ÖNH) 13.2 4 

Akutvårdsavdelningen (AVA) 5.7 3 

Intensivvårdsavdelningen (IVA) 12.5 2 

Laboratoriet 5.8 2 

Operation 15.6 2 

Entré 8.9 1 

Gastroskopi 37.6 1 

Hjärtmottagningen 3.5 1 

Karotis 10.8 1 

Kiosken 10.9 1 

Laboratorium & akutvårdsavdelningen  12.3 1 

Trombolys 30.0 1 


