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Förord 
Detta kandidat-examensarbete har utförts på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, av två logistikstudenter 
från Linköpings Universitet. Det gjordes på uppdrag av Maria Unnervik, verksamhetsutvecklaren på 
Medicinkliniken. 
 
Examensarbetarna vill tacka handledare Krisjanis Steins och examinator Stefan Engevall för all 
feedback och stöttning som erhållits under arbetets gång. Samt handledaren och 
verksamhetsutvecklaren Maria Unnervik, på Medicinkliniken, för förtroendet och hjälpen som givits.  
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Sammanfattning 
På Medicinkliniken, på Vrinnevisjukhuset, finns det ett behov av att kartlägga remisshanteringen på 
deras mottagningar. Därför avser denna rapport till att kartlägga dessa och ge rekommendationer på 
vilka problemområden som skulle kunna förbättras.  
 
Informationsinsamlingen skedde genom observationer och intervjuer med läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor och läkarsekreterare. Utöver detta användes även historisk data från år 2014, på hur 
många remisser som anländer till respektive mottagning samt hur lång tid respektive mottagnings 
bedömningsprocess tar. Det erhölls även historisk data från januari till april år 2015 som redovisade 
ledtiden från mottagen till färdigbedömd remiss. 
 
Kartläggningarna visar på att remisshanteringen skiljer sig mottagningarna emellan, där de största 
skillnaderna är huruvida remisserna bedöms enskilt eller i team, om mottagningarna hanterar remisser 
i pappersform eller digitalt samt vilken yrkesgrupp som utför de administrativa arbetssysslorna.  
 
De identifierade slöserierna är överproduktion, väntan, felaktiga processer, utnyttjande av personal 
samt onödiga rörelser. Överproduktion uppstår då dubbelarbete sker när läkare arbetar i team, till 
följd av att den slutgiltiga bedömningen görs av läkare enskilt vid ett senare tillfälle. Till detta hör 
även slöseriet väntan då denna skulle kunna minskas om bedömningen utfördes direkt vid 
teambedömningen. Slöserierna överproduktion och felaktiga processer uppstår vid bearbetning av 
remisser med bristande kvalitet. Slutligen identifierades slöserierna utnyttjande av personal samt 
onödiga rörelser, till följd av att vissa sysslor utförs av fel yrkesgrupp. 
 
De slutgiltiga rekommendationerna är att mottagningarna ska bedöma remisser i team, förutsatt att de 
har tid att skriva in bedömningen direkt i Cosmic och inte vid ett senare tillfälle. Administrativa 
arbetsuppgifter som inte kräver medicinsk utbildning bör utföras av läkarsekreterare. Mottagningarna 
bör utnyttja Cosmic i största möjliga mån och sköta remisshanteringen digitalt istället för i 
pappersform. Det bör även undersökas om en mall eller checklista kan skapas till de remitterande 
enheterna för att höja kvalitén på de inkommande remisserna till Medicinkliniken. 
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Abstract 
At the Department of Internal Medicine, Vrinnevisjukhuset, there is a need to map the referral 
management system at all of their divisions. This report intends to map these and provide 
recommendations for where there is room for improvement. 
 
Data was collected by performing observations and interviews with doctors, nurses, assistant nurses 
and medical secretaries. Historical data from the year 2014 was also used to investigate how many 
referrals each department receives and how much time is needed for the assessment process. Historical 
data from January to April year 2015 was used to investigate how long the lead-time is from the 
referral has been received to the point where it has been assessed. 
 
After the mapping process was completed, emails were sent to the staff that had been observed and 
interviewed in order to validate its correctness. These maps illustrate the differences between the 
departments, where the most distinct differences were whether they work alone or in groups, if they 
handled the referrals digitally or on paper and which profession that handle the administrative tasks.  
 
The problem areas that have been identified and within the principles of Lean are called wastes, is 
over production, waiting, defects, skills and motion. Over production occurs when doctors work in 
groups to do the assessment, but the responsible doctor does the final assessment at a later date. 
Connected to this is also the waste waiting because of the extra time spent, since the assessment could 
have been done directly at the group assessment. The wastes over production and defects appear when 
processing inadequate referrals. Finally the wastes skills and motion were identified, because of some 
tasks being performed by the wrong profession. 
 
The final recommendations are that the divisions should do the assessment of the referrals in groups, 
provided that they have time to document the assessment directly in Cosmic and not at a later date. 
Medical secretaries should perform administrative tasks that do not require a medical education. The 
divisions should exploit Cosmic and handle the referrals digitally instead of doing it on paper. The 
Department of Internal Medicine should also investigate whether it is possible to create a template that 
the referring doctors can use when sending referrals to the Department of Internal Medicines divisions, 
in order to increase the quality of the ingoing referrals. 
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1 Inledning  
Detta examensarbete har genomförts på Medicinkliniken, på Vrinnevisjukhuset, i Norrköping. 
Medicinkliniken innefattar sju mottagningar: Endokrin-, Hematolog-, Lung-, Mag- och tarm-, 
Neurologi-, Njur- och Strokemottagningen (Stroke rehab). Verksamheten omfattar både sluten- och 
öppenvård, av både akut och planerad karaktär. Medicinkliniken är Vrinnevisjukhusets största klinik 
och har cirka 250 anställda.  
 
Ett av Medicinklinikens problem är att deras personal hanterar remisserna på olika sätt, på deras sju 
mottagningar. En remiss innebär att en beställning av vård eller begäran om övertagande av en patient 
görs, digitalt eller i pappersform (Orlenius, Magnusson 2011). Den del av remisshanteringen som ska 
granskas i detta arbete innefattar mottagande av remiss, sortering, bedömning, remissbekräftelse, 
bokning, kallelse och påminnelse för nybesök. Remissprocessen sköts av Medicinklinikens läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor samt läkarsekreterare.   
 
Medicinkliniken anser att det finns ett behov av att samordna och effektivisera remisshanteringen och 
arbeta enligt ett standardiserat arbetssätt. Kartläggningarna kommer ligga till grund för vidare arbete, 
utfört av Medicinkliniken själva, med standardisering av remisshanteringen. Ett standardiserat 
arbetssätt innebär att alla arbetar efter samma arbetsmodell och på så sätt kan avvikelser undvikas 
(Wallestam 2011). En standardisering av remisshanteringen skulle leda till att all personal arbetar på 
samma vis samt höja kvalitén. Missförstånd skulle då kunna undvikas vid förflyttning av personal 
mottagningarna emellan.  
 
Vid införande av ett standardiserat arbetssätt är det viktigt att ta hänsyn till den så kallade 
vårdgarantin1, som gäller för alla landsting i Sverige, och vad det finns för regelverk angående 
remisshantering inom Region Östergötland. Det finns exempelvis krav från vårdgarantin på hur snabbt 
en remiss ska skickas iväg efter att beslut tagits, hur lång tid den mottagande parten har att besvara 
remissen samt inom vilken tidsram patienten ska få komma på besök.  

1.1 Mål 
Målet med examensarbetet är att genomföra kartläggningar av remisshanteringen, genom att 
identifiera samtliga bearbetningsprocesser i remisshanteringen, på respektive mottagning.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att Medicinkliniken ska kunna använda kartläggningarna som grund, vid 
fortsatt förbättringsarbete.  

1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar ligger till grund för att besvara syftet och uppnå det uppsatta målet. Den 
första frågeställningen beskriver hur remisshanteringen genomförs på respektive mottagning i 
dagsläget. Efterföljande frågeställning eftersträvar att identifiera ifall det finns några slöserier som kan 
elimineras för att uppnå ett effektivare flöde.  
 

• Hur ser remisshanteringen ut på Medicinklinikens sju mottagningar? 
• Hur kan remisshanteringen förändras för att eliminera slöserier och få ett effektivare flöde?  

                                                        
1
 Vårdgarantin: Är en lagstadga i patientlagen som reglerar inom vilka tidsgränser en patient ska erbjudas vård. 
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1.4 Avgränsningar 
Det är endast medicinklinikens egen personals remissarbete som kommer tas i beaktande. Eventuella 
kompletteringar från andra vårdenheter kommer inte inkluderas i kartläggningen.  
 
Arbetet syftar till att kartlägga remisshantering för de remisser som leder till nybesök, därför bortses 
det från alla remisser som avvisas eller som leder till brevsvar.  

1.5 Rapportstruktur  
Kapitel 2 beskriver teorin kring metoderna som använts och i Kapitel 3 redovisas hur data har samlats 
in. Kapitel 4 beskriver teorin kring ämnena logistik, Lean och remisshantering, som även knyts an till 
vården. Kapitel 5 redovisar resultaten som sedan analyseras i Kapitel 6 och diskuteras i Kapitel 7. 
Kapitel 8 redovisar slutsatsen, rekommendationerna och fortsatt arbete. Bilagor kan hittas längst bak i 
rapporten.  
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2 Metod 
Det finns flera olika metoder som kan användas för att undersöka och analysera företag, 
organisationer, händelser eller liknande. Två typer av metodstrategier är kvalitativa och kvantitativa. 
(Bryman 2011) 
 
Kvalitativa metoder tillför detaljrik data som inkluderar de deltagande personernas åsikter. De är 
processorienterade och ställer krav på en större kunskap och förståelse hos forskaren än vad 
kvantitativa metoder gör. (Steckler et al. 1992) Undersökningarna omfattar ofta även ett mindre urval 
av personer än vad som krävs för att kunna validera en kvantitativ undersökning. En positiv aspekt 
med kvalitativa metoder är att de resulterar i mer djupgående information än kvantitativa. (Hedin 
1996) Detta eftersom kvantitativa metoder är mer generaliserbara och kvalitativa är projektfokuserade 
(Steckler et al. 1992).  
 
Hedin (1996) anser att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och därför inte kan generaliseras. 
Resultatet blir att de kvalitativa metoderna passar bäst när det existerar ett intresse för att beskriva, 
förklara och tolka ett arbetssätt.  
 
Kvalitativa metoder grundar sig i att det finns en form av närhet till, och förståelse för 
undersökningsobjektet. Det kan dock skapa förväntningar och leda till att de undersökta personerna 
försöker leva upp till en viss standard då de är medvetna om att någon granskar dem. (Holme, Solvang 
1997) 
 
Likheten mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är att båda följer samma forskningsprocess. Det 
krävs alltså att forskaren börjar med litteratursökningar för att lära sig mer om området och för att 
kunna analysera sitt eget resultat i relation till de teorier och det som redan finns dokumenterat inom 
området. (Hedin 1996) 
 

2.1 Intervju 
Intervjuer kan ske genom att intervjuaren och respondenten träffas och genomför intervjun 
personligen, men det kan även ske via telefonsamtal. Vid flera intervjusituationer såsom 
arbetsintervjuer och undersökning av patient är personen som blir intervjuad motiverad då det finns en 
direkt nytta för personen i fråga att göra en så bra intervju som möjligt. I andra sammanhang som till 
exempel en utredning är det därför viktigt att försöka motivera respondenten genom att klargöra syftet 
med intervjun då personen istället har blivit utvald för att medverka på intervjun. Det görs genom att 
poängtera att dennes åsikter är viktiga för utredningen och för att kunna genomföra en förändring som 
kan vara av nytta för individen. För att höja motivationen ytterligare bör intervjuaren tänka på sitt 
kroppsspråk samt tonfall under intervjun, för att påverka den personliga relationen. Då det är viktigt 
att visa förståelse och intresse för intervjupersonen och vad denne har att säga. (Patel, Davidson 2011) 
 
När en intervju ska genomföras är det även viktigt att klargöra hur individens bidrag kommer att 
användas. Rekommenderat är att ge individerna fullständig information och detta i flera steg. Dels 
genom mail eller brev med information där syftet med intervjun förklaras och vem som är ansvarig, 
för att sedan genom telefonsamtal eller personlig kontakt bestämma när och var intervjun ska äga rum. 
Vid intervjutillfället är det återigen viktigt att ge all information. (Patel, Davidson 2011) 
 
Den viktigaste aspekten för en intervjuare är att kunna lyssna och göra det aktivt, där lyssnandet kan 
delas upp i tre nivåer. Först och främst måste intervjuaren förstå vad respondenten säger, så att all 
väsentlig information fångas upp och de erhållna svaren blir tillfredsställande. Den andra delen 
handlar om att rösten och tonfallet visar på en medvetenhet om att respondenten är närvarande och att 
dennes svar tas seriöst. Den tredje och sista nivån är att intervjuaren förutom att ta till sig det som 
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respondenten säger, även uppfattar och kontrollerar flödet på intervjun. Det är viktigt att veta när och 
hur intervjun ska fortsätta framåt. (Granot et al. 2012) 
 
Det är även viktigt att försöka undvika att avbryta respondenten. Istället är det bra att anteckna 
nyckelord och följa upp senare. Det är också bra att fråga efter upprepningar vid behov om något var 
oklart. (Granot et al. 2012) 
 
Vid utformandet av intervjufrågor är det två aspekter som måste tas i beaktande. Det handlar om 
vilken grad av standardisering det ska vara samt grad av strukturering. De två aspekterna reglerar hur 
stort ansvar intervjuaren ska ha på intervjuprocessen och hur stort utrymme som lämnas för svar till 
respondenten. Graden av standardisering syftar till huruvida frågorna är satta innan intervjun eller om 
de formuleras under intervjun samt ordningsföljden på frågorna, det vill säga om de varierar mellan 
intervjupersoner. Graden av strukturering är hur frågorna formuleras, där ”ja” eller ”nej” frågor tillhör 
den strukturerade varianten. (Patel, Davidson 2011) Mer öppna frågor, så kallade semistrukturerade 
frågor, har en lägre grad av struktur men tillåter den svarande att välja hur den vill svara och på så sätt 
ge mer utvecklande svar utan att intervjuaren förväntar ett sorts svar (Granot et al. 2012). 
 
När frågor ska formuleras är det också viktigt att tänka på några faktorer. Ledande frågor bör undvikas 
då de styr hur den intervjuande kommer svara (Granot et al. 2012). “Varför” -frågor bör endast 
användas som uppföljningsfrågor, för att undvika kategoriseringsproblem. Allt för långa frågor och 
frågor innehållande negationer tillhör även de som bör undvikas. (Patel, Davidson 2011) 
 

2.2 Observationer 
Att använda observationer för att skaffa en uppfattning om hur systemet ser ut ställer stora krav på 
forskaren. Det krävs att forskaren tar till sig all information genom att antingen se, höra eller fråga vad 
som händer, för att bilda sig en korrekt uppfattning om hur systemet fungerar. (Holme, Solvang 1997) 
Det är fördelaktigt om observationer följs upp av intervjuer eller liknande kvalitativa metoder för att 
erhålla mer data, eftersom att observationer står i direkt proportion till forskarens egna kunskaper 
(Arumugam et al. 2012). För att kunna observera måste forskaren befinna sig i närheten av eller i 
direkt kontakt med de undersökta personerna. Till följd av att det är individers arbete som 
dokumenteras ställer det höga krav på hur detta hanteras på grund av de etiska aspekterna. Därför kan 
det även vara av betydelse huruvida personen i fråga är medveten om att de blir observerade eller inte, 
det vill säga öppen eller dold observation. (Holme, Solvang 1997) 
 
Observationer kan genomföras på några olika sätt, dessa illustreras i Figur 1 nedan. Det kan antingen 
vara strukturerade observationer där det är förbestämt vad som ska observeras eller så kan de ha en 
ostrukturerad natur. Samtidigt kan de ske under kontrollerade former eller i en mer naturlig miljö. 
Slutligen kan de ske genom deltagande eller icke-deltagande. (Arumugam et al. 2012) 



Rebecca Kajfalk Kartläggning av remisshanteringen på  
Robert Taylor Medicinklinikens mottagningar 

 5 

 
 

 
Figur 1: Hur observationer kan genomföras (Bild återskapad från Arumugam et al. 2012, sida 277, översatt från 
engelska till svenska av författarna till rapporten Kartläggning av remisshantering på Medicinklinikens 
mottagningar) 

Som tidigare nämnts kan frågan om det ska vara en öppen eller dold observation ha stor påverkan på 
resultatet. Styrkan i den dolda är att de observerade arbetar utan att de vet om att de blir observerade 
och på så sätt erhålls det naturliga arbetssättet samt arbetstakten. Dock kan denna arbetsform vara 
problematisk att genomföra då observatören måste bli accepterad som en i gruppen, vilket kan ta tid. 
Det är även svårt att föra anteckningar om det som observeras. (Holme, Solvang 1997) 
 
Den öppna är lättare att genomföra då alla moment som krävs av en observatör kan fullföljas, men den 
kan istället påverka de observerade genom att de känner en press att prestera så bra som möjligt. Det 
måste byggas upp en bra tillit från de observerade då det lätt kan bli personligt vid observationer, då 
det handlar om hur individer arbetar. (Holme, Solvang 1997) 
 
Vid observationer kan observatörer delta aktivt eller passivt. För en utomstående kan det vara svårt att 
komma in i gruppen och delta aktivt på deras villkor, medan ett passivt deltagande kan hämma 
gruppens aktivitet eller orsaka irritation hos dess medlemmar. Det kan även vara bra att inte skilja sig 
från gruppen i form av beteende eller klädsel, framför allt när det gäller dolda observationer. (Holme, 
Solvang 1997; Bryman 2011) 
 
Oavsett vilket arbetssätt som väljs är det viktigt att anteckningar förs kontinuerligt under 
observationerna i form av stödord, men även att observatören är mentalt förberedd på arbetsuppgiften, 
detta för att minimera informationsförlusten som kan uppstå. Efter genomförd observation ligger dessa 
stödord till grund för de fullständiga anteckningarna som bör skrivas ned samma dag som 
observationen äger rum. (Holme, Solvang 1997; Bryman 2011) 

Strukturerad Naturligt

Observation

Deltagande

Ostrukturerad Kontrollerat Icke-deltagande

Typ StilarMiljö
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3 Genomförande  
I följande kapitel beskrivs hur informationsinsamlingen gått till för att genomföra kartläggningarna.  

3.1 Historisk data  
All historisk data som önskades vid examensarbetets början har Medicinklinikens 
verksamhetsutvecklare kunnat tillhandahålla, där all insamlad data har mottagits i Excel-format.  
 
För att få en överblick över hur många remisser medicinkliniken tar emot per år samt hur många 
remisser som leder till nybesök på någon av mottagningarna var det önskvärt att få 
produktionshistoriken från år 2014. Den data som rörde inkomna remisser som ledde till nybesök 
valdes ut för samtliga mottagningar och sammanställdes.  
 
Det var även av värde att få statistik på antalet besvarade remisser för att kunna utläsa den totala 
ledtiden, från att en remiss inkommer till att patienten blir kallad på ett besök. Det erhölls data på alla 
inkomna remisser till de sju mottagningarna, från januari till april år 2015, vilket var cirka 450 rader i 
Excel. Därifrån valdes data ut som rörde de remisser som ledde till nybesök samt där det fanns datum 
angivna. De rader som saknade datum eller vilken typ av åtgärd remissen fick, sållades bort.  För att 
kunna validera respondenternas uppskattning av tidsåtgång på bedömningsprocessen, tillhandahölls 
statistik på uppmätta tider som Medicinkliniken tidigare år erhållit. 

3.2 Kartläggning  
Detta delkapitel beskriver hur intervjuer och observationer gick till för att införskaffa all nödvändig 
data, för att sedan göra kartläggningar för respektive mottagning. Grundtanken vid arbetets uppstart 
var att utföra tidmätningar och observationer på samtliga mottagningar. Dock förändrades 
genomförandet på vissa mottagningar då det var mer lämpligt att utföra enbart intervjuer, på grund av 
att de schemalagda tiderna inte sammanföll med remisshanteringen och det inte fanns remisser att 
hantera. Personalen fick istället noggrant beskriva deras arbetsmoment och tidsåtgång, istället för att 
bli observerade.  

3.2.1 Intervjuer  
Intervjuer genomfördes med personal, som arbetar med remisshantering, från samtliga mottagningar. 
Intervjuer hade planerats in med minst en person från respektive mottagning men oftast var det två 
personer eller fler, för att få en så rättvisande bild som möjligt, se Tabell 1. Vissa intervjuer ägde rum 
med en person i taget och vissa med flera samtidigt, detta varierade beroende på hur 
verksamhetsutvecklaren schemalagt intervjuerna. Anledningen till att antalet intervjuade varierade var 
på grund av att mottagningarna har fördelat ut arbetet olika, vissa sitter i grupp medan vissa 
mottagningar har en ansvarig för remisserna.  
 
Tabell 1: Antalet intervjuade  

Mottagning Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor Läkarsekreterare Totalt 
Endokrin 2 1 0 0 3 

Hematolog 1 0 0 2 3 
Lung 1 1 0 0 2 

Mag- och 
tarm 

3 2 0 0 5 

Neurologi 3 2 0 0 5 
Njur 1 1 1 0 3 

Stroke 0 1 0 0 1 
 
Varje person ombads att beskriva hela remisshanteringen ner på detaljnivå, med hjälp av matrisen i 
Bilaga 1. Matrisens processer var framtagna av verksamhetsutvecklaren på Medicinkliniken, och har 
sedan modifierats. Respondenten ombads att beskriva vilka aktiviteter som ingick i varje process, hur 
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lång tid det tog, om det fanns några problemområden samt om de hade några lösningsförslag på dessa 
problem. De processer som respondenten inte hade ansvar för fick de ändå beskriva, för att de 
intervjuande skulle kunna utläsa om respondenten hade en bra uppfattning kring vad de andra 
yrkesgrupperna utförde för arbetssysslor.  
   
Efter att matrisen var ifylld fick respondenten besvara några fastställda semistrukturerade frågor, som 
kan utläsas i Bilaga 2. Dessa frågor togs fram i samråd med verksamhetsutvecklaren, för att 
komplettera matrisen i Bilaga 1 och få med ytterligare personliga åsikter kring remisshanteringen. 

3.2.2 Observationer  
På mottagningarna Endokrin, Neurologi, Lung och Mag- och tarm genomfördes öppna observationer 
på personalen, under deras remisshantering, se datum och tid i Tabell 2. Anledningen till att det inte 
genomfördes observationer på alla mottagningar var på grund av att de schemalagda mötena inte 
sammanföll med remisshantering på de resterande mottagningarna, alternativt att det inte fanns några 
remisser att behandla vid det tillfället. Detta för att få en förståelse för hur remissprocessen går till 
samt kunna få vissa problemområden visade istället för återberättade. Under observationerna berättade 
personalen vad de gjorde och varför, samt i vilken del av remisshanteringen de befann sig i just då, där 
Bilaga 1 fylldes i under tiden.   
 
Tabell 2: Observationstillfällen 

Mottagning Yrkesgrupp Datum Tid 
Endokrin Läkare och sjuksköterska 150429 13:00 – 15:00 
Neurologi Läkare 150427 13:00 – 14:00 

Lung Läkare 150428 08:00 – 09:00 
Mag- och tarm Läkare och sjuksköterska 150424 12:30 – 14:00 

 

3.2.3 Kartläggning 
Efter att samtliga intervjuer och observationer var genomförda på en mottagning, och Bilaga 1 och 2 
var ifyllda, skissades kartläggningen upp i ett online-baserat program vid namn Padlet (Padlet 2015). 
Efter att alla mottagningar hade en skiss i Padlet skapades den riktiga kartläggningen i en programvara 
vid namn OmniGraffle (The Omni Group 2015). Denna programvara hjälpte till att skapa symmetriska 
flöden, på ett enkelt och snyggt sätt. När kartläggningen var färdigställd för en mottagning, skickades 
ett mail till respondenterna för att bekräfta att de blivit korrekta och om de hade några ytterligare 
synpunkter. 
 
Processerna som är inkluderade i kartläggningarna tillhandahölls av verksamhetsutvecklaren, på 
Medicinkliniken, se Bilaga 1. Dessa processer modifierades sedan utefter vad som framkom under 
intervjuer och observationer. För delprocesserna fanns ingen given grund att utgå från, utan dessa 
skapades individuellt för varje mottagning, baserat på vad som sades och observerades under 
intervjuer och observationer. I delprocesserna specificeras vad som görs i varje process, vilket kan 
vara exempelvis om de skriver ut remisser i papper eller om läkare arbetar enskilt eller i team. Tiden 
mättes ej utan varje person som blev intervjuad eller observerad fick uppskatta hur lång tid det tar att 
genomföra varje process. Det gavs även möjlighet att ange tiderna i intervaller, då vissa processers 
tidsåtgång varierar beroende på hur mycket information som finns inkluderat i de inkomna remisserna.  
 
I kartläggningarna valdes att endast inkludera värdeskapande processer och delprocesser, för remisser 
som leder till nybesök. Detta på grund av att Medicinkliniken endast var intresserade av detta. 
Slöserierna inkluderas inte i kartläggningarna, utan diskuteras i kompletterande text. Slöserierna 
identifierades genom att jämföra med teorier kring Lean och dess slöserier, samt genom personalens 
egna kommentarer kring remisshanteringen.  
 
Kartläggningarna som skapats kan inte enligt teorin benämnas som värdeflödeskartläggningar, även 
om de liknar dessa, värdeflödeskartläggningar beskrivs i Kapitel 4.2.1. Dock har teori kring 
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värdeflödeskartläggningar använts som grund vid skapandet av dessa. Eftersom de remisser som ej 
leder till nybesök exkluderats uppfyller inte kartläggningarna de krav som finns för en 
värdeflödeskartläggning.  
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4 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar den teori som anknyter till arbetet samt vad som tidigare har 
gjorts inom området. Den kommer även användas för analys av insamlad data.  

4.1 Logistik 
Logistik beskrivs oftast som läran om effektiva materialflöden (Jonsson, Mattson 2011). Logistik 
började som ett kostnadseffektivt arbete kring att hantera lager och transporter men är nu 
implementerat i de flesta branscher och är en konkurrensstrategi och en lönsamhetsfaktor hos företag. 
Logistik handlar om att tillfredsställa kundernas behov till ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och 
att hela företaget arbetar med logistik och ett ständigt förbättringsarbete.  Det handlar om att göra rätt 
saker istället för att göra saker rätt. (Oskarsson et al. 2013) 
 
Logistik tittar på hela system, från råvaruleverantör till slutkund, se exempel i Figur 2. (Oskarsson et 
al. 2013) 

 
Figur 2: Ett producerande företags logistiksystem (Bild återskapad från Oskarsson et al. 2013, sida 24) 

Vad logistik innebär och vad syftet med arbetet är har utvecklats genom tiderna. I Figur 3 går det att 
utläsa logistikens faser över en 50 års period i Sverige. Begreppet logistik började införas inom 
verksamheter under 1960-talet, sedan dess har begreppet breddats mycket och ses idag som ett stort 
konkurrensmedel. Anledningen till att det idag är ett stort konkurrensmedel är på grund av att 
logistiken ser till både kostnader och kapitalbindningen, vilket är viktiga faktorer som påverkar hur 
stor vinst företaget går med. (Oskarsson et al. 2013) 
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Figur 3: Logistikutvecklingen i Sverige (Bild återskapad från Oskarsson et al. 2013, sida 32) 

Leveransservice är ett av de viktiga begreppen inom logistik. Det innebär bland annat att säkerställa att 
kunderna vet vad de kan förvänta sig, att hålla den leveranstid som är utlovad, samt kunna 
tillhandahålla reservdelar eller liknande. Leveransservice brukar delas in i mindre element, vilket kan 
utläsas i Tabell 3 (Oskarsson et al. 2013). Begreppet ledtid används oftast när en hel process 
tidsåtgång skall beskrivas, från orderläggning till leverans av varan/tjänsten. Denna ledtid registreras 
ofta automatiskt i företags system och är därför relativt enkel att studera. Ledtid kan dock brytas ner 
och redovisa tid för mindre delprocesser. De enskilda ledtiderna för delprocesserna är oftast inget som 
registreras, och måste därför manuellt studeras. Ledtider för hela processen samt för delprocesserna är 
relevanta vid en värdeflödeskartläggning. En så kallas ledtidsanalys kan sedan genomföras efter att 
samtliga ledtider kartlagts. Oftast sker denna typ av analys för att minimera den totala tidsåtgången i 
processen. (Oskarsson et al. 2013) 
 
Tabell 3: Leveransserviceelement (Oskarsson et al. 2013, sida 35-37) 

Element Beskrivning 
Ledtid Tiden från orderläggning till mottagen leverans. 

Leveranspålitlighet Hur pålitligt är företaget att de levererar i tid. 
Leveranssäkerhet Rätt vara, i rätt mängd, med rätt kvalitet. 

Lagertillgänglighet Andelen av en order som kan levereras direkt. 

Information 
Bra informationsutbyte mellan kund och leverantör. Exempelvis 

efterfrågan eller lagersaldo. 

Flexibilitet/Kundanpassning 
Möjlighet att göra kundanpassningar. Exempelvis annan typ av 

transport, kortare ledtider, förändring av produkt. 
 

4.1.1 Logistik inom vården 
Arvidsson (2007) definierar vårdlogistik som ”rätt patient får rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, 
på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad”. Vårdlogistik syftar till att genom ett systematiskt 
tänkande bidra till en mer effektiv, högkvalitativ och lättillgänglig vård. Vårdgarantin är ett steg i 
denna riktning, då den syftar till att säkerställa att patienter får komma på besök och påbörja 
behandling inom ett visst antal dagar. Dock poängterar Arvidsson (2007) att om vårdgarantin ska 
fungera som det är tänkt, måste landstingen åtgärda orsakerna till att de långa vårdköerna uppstått från 
början och inte bara eliminera de befintliga köerna.  
  
Sjukvården har påbörjat en förändringsfas och börjar nu inse att det dagliga arbetet måste förändras. 
Tidigare har det endast fokuserats på de medicinska resultaten men patienterna har börjat ställa högre 
krav, i och med vårdvalet, på tillgängligheten, effektiviteten och kvaliteten på arbetet. Logistiken kan 
hjälpa till att belysa och förbättra arbetet kring dessa punkter. (Arvidsson 2007) För att genomföra 
dessa förändringar krävs det att vårdpersonal samarbetar med de arbetsgrupper som arbetar med 
kvalitetsarbete för att kunna presentera hållbara lösningar, se Figur 4. (Socialstyrelsen 2006).  
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Figur 4: Samverkan mellan professionell kunskap och förbättringskunskap (Bild återskapad från Socialstyrelsen 
2006) 

Logistik innefattar oftast ett så kallat materialflöde som involverar alla processer, från beställning till 
slutkund. Inom vården skulle materialflöde kunna översättas till vårdkedja eller patientflöde, exempel 
går att se i Figur 5. Detta patientflöde beskriver patientens väg genom vården och gör att patienten 
sätts i centrum och det fokuseras mindre på den interna organisationen. Genom att arbeta med 
effektivisering av vårdkedjan erhålls ett helhetsperspektiv och stort fokus läggs på patienten, istället 
för att alla enheter ser sig själva som fristående och oberoende av varandra. För att uppnå en effektiv 
vårdkedja krävs det ett väl fungerande informationsflöde mellan vårdkedjans länkar. (Arvidsson 2007) 
 

 
Figur 5: Materialflöde och vårdkedja (Bild återskapad från Arvidsson 2007, sida 9) 

4.2 Lean 
Toyota tog fram produktionssystemet Toyota Production System (TPS) för att minska spill och sluta 
utföra onödigt arbete (Liker 2004). Detta system utvecklades vidare till Lean som började i 
bilindustrin, gick vidare till tillverkningsindustrin och nu senast in i servicebranschen. Skillnaden 
mellan TPS och Lean är att TPS är processorienterad medan Lean inkluderar sociotekniska system2. 
Lean ger en helhetsbild över hur olika aktiviteter hänger ihop i ett system. (Wickramasinghe et al. 
2014) 
 
Genom att arbeta med Lean-konceptet strävas det åt att eliminera tre problemområden som är hinder 
för att uppnå ett så effektivt flöde som möjligt: slöseri (Japanska: Muda), ojämnhet (Mura) och 
överbelastning (Muri). (Brandt 2013) Lean är sedan uppdelat i fem principer, som redovisas i Tabell 4, 
som tillsammans strävar mot att maximera värdeskapandet och eliminera problemområdena. 
(Wickramasinghe et al. 2014). Några av Leans verktyg är värdeflödeskartläggningar, Pull, 5S, 5Why 

                                                        
2
 Sociotekniska system: Ett system som utgörs av både människor och maskiner. 
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och JIT (Gao, Low 2014). Värdeflödeskartläggningar beskrivs i Kapitel 4.2.1  och Pull beskrivs i 
Tabell 4 nedan. De 5S står för sortering, systematisera, städa, standardisera och sköta om, vilket 
handlar om att organisera arbetsplatsen. 5 Why innebär att ställa frågan ”varför” minst fem gånger för 
att komma fram till grundorsaken till att problemet uppstår. (Duffy 2013) JIT står för ”just-in-time” 
och innebär att producera rätt mängd i rätt tid (Gao, Low 2014).  
 
Tabell 4: Leans fem principer (Wickramasinghe et al. 2014 sida xii, översatt från engelska till svenska av författarna 
till rapporten Kartläggning av remisshantering på Medicinklinikens mottagningar) 

Nummer Princip Förklaring 

1 Kundvärde 

Värdet är något som specificeras av kunden. Alla 
aktiviteter eller steg som utförs i 

produktionen/leveransen som är värdeskapande 
räknas till denna kategori. 

 

2 Värdeflöde 

En kartläggning av värdeflödet under produktionen 
av produkten. Kartläggningen är en förutsättning för 

att kunna identifiera exempelvis icke- 
värdeskapande aktiviteter. Målet är att kunna 

identifiera alla dessa och eliminera dem. 
 

3 Ständigt flöde 

När värdeskapande aktiviteter identifierats, icke-
värdeskapande aktiviteter eliminerats, skapas ett 

flöde av material och information av de 
värdeskapande aktiviteterna. 

 

4 Pull (dragande system) 

Se till att endast producera den mängd som 
efterfrågas, inte mer, då detta leder till 

överproduktion. 
 

5 Perfektion 

För att uppnå perfektion måste verksamheten 
dagligen leta efter förbättringsmöjligheter för att 

eliminera icke-värdeskapande aktiviteter och 
förbättra flödena. 
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De sju slöserierna som det strävas efter att eliminera inom Lean går att utläsa i Tabell 5 (Green et al. 
2015).  
 
Tabell 5: De sju slöserierna (Green et al. 2015, sida 23, översatt från engelska till svenska av författarna till rapporten 
Kartläggning av remisshantering på Medicinklinikens mottagningar)  

Nummer Slöseri Förklaring 

1 Överproduktion 

Det är inte bra att binda upp kapital. Det är 
önskvärt att endast producera den 

mängden som kunden begär och i rätt 
tidpunkt. 

2 Väntan 

När en produkt inte befinner sig i rörelse 
eller i en värdeskapande process är den i 
väntan. Det är önskvärt att eliminera all 

väntetid. 

3 Onödiga rörelser 

Rörelse av en produkt som inte är en 
värdeskapande aktivitet är ett slöseri då 
personalen spenderar tid på att förflytta 

produkten i onödan. 

4 Slöserier vid transporter 

Produkter under transport kan råka ut för 
skador som kan sänka kvaliteten på 

produkten. Transporten är även den en 
aktivitet som inte är värdeskapande. 

5 Slöserier med felaktiga processer 
Alla processer som genomförs på fel sätt 

är slöseri och medför att extra tid och 
resurser kan behöva läggas på produkten. 

6 Slöserier med lager 
Lager medför bundet kapital, höjd risk, 
lagerhanteringskostnader samt längre 

ledtider. 

7 Slöserier med defekter 
Defekta produkter behöver bytas ut och 

leder till onödiga kostnader. 
  

4.2.1 Värdeflödeskartläggning 
Värdeflödeskartläggning eller ”Value stream mapping” som är den engelska benämningen är en metod 
inom Lean för att förbättra företags processer, som utvecklades av Toyota på 1950-talet. Metoden 
visualiserar aktiviteterna inom en eller flera processer på ett tydligt och överskådligt sätt. (Tapping et 
al. 2002) Det finns två olika varianter, dels kartläggningen av det nuvarande systemet och dels en som 
ska representera en framtida kartläggning efter implementerandet av förändringar. Värdeflödet 
inkluderar både de värdeskapande- och de icke värdeskapande aktiviteterna som krävs för att en eller 
flera processer ska resultera i en tjänst eller produkt till kund. (Tapping et al, 2012) 
 
För att en värdeflödeskartläggning ska ge bästa möjliga resultat krävs det att företaget eller 
organisationen har åtagit sig och skaffat sig en god kunskap inom Lean, detta för att användandet ska 
kunna resultera i en framgångsrik Lean-process. Både ledningen och medarbetarna måste visa ett 
engagemang för projektet och ha viljan att förändras. (Bonaccorsi et al. 2011) 
 
När omfattningen på kartläggningen ska bestämmas finns det några alternativ att välja mellan. Några 
av de vanligaste inkluderar att definiera aktiviteter, genom observationer av arbetsplatsen och 
personalen, för att sedan antingen mäta tiden från utvecklandet av en produkt till lansering, mäta tiden 
från att material mottas till att kunden erhåller produkten, eller mäta tiden från mottagen order till att 
pengar är erhållna för den färdiga ordern. (Tapping et al. 2002) 
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Vid utförandet av en värdeflödeskartläggning finns det några saker som är viktiga att ha i åtanke.  
• Vid observationer kan viktig information uppmärksammas, som inte har en direkt nytta för 

kartläggningen, men som kan komma till nytta vid förändringsförslag.  
• Det är lika viktigt att ta hänsyn till personalens åsikter, som att mäta cykeltider, detta visar för 

personalen att du värdesätter deras tankar. 
• Stressa inte vid kartläggningen. En korrekt, välutförd kartläggning ligger till grund för att 

framtida implementeringar ska vara hållbara och av hög kvalité.  
(Tapping et al. 2002) 

 
Ett exempel på en värdeflödeskartläggning kan ses i Figur 6, som illustrerar hur det kan se ut i 
akutsjukvården. (Cookson et al. 2011) 

Figur 6: Värdeflödeskartläggning för akutsjukvård (Bild återskapad från Cookson et al. 2011, sida 27, översatt från 
engelska till svenska av författarna till rapporten Kartläggning av remisshantering på Medicinklinikens 
mottagningar) 
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4.2.2 Lean inom vården  
Lean används främst inom tillverkningssektorn men börjar implementeras mer inom servicesektorn. 
Det finns dock stora skillnader mellan dessa två när det gäller fokusområdena. I Tabell 6 presenteras 
fokusområden för tillverkningssektorn och sjukvårdssektorn, för att ge en bättre förståelse kring hur de 
olika sektorerna arbetar kring de angivna problemen. (Wickramasinghe et al. 2014) 
 
Tabell 6: Skillnader i Lean mellan tillverkning och sjukvård (Wickramasinghe et al. 2014, sida xvii, översatt från 
engelska till svenska av författarna till rapporten Kartläggning av remisshantering på Medicinklinikens 
mottagningar) 

Lean princip Problem Tillverkning Sjukvård 
Kundvärde Kundinblandning  

 
 
 
 

Defekt 
 
 
 
 

Kunder är inte involverade i 
tillverkningen av produkten. 

 
 
 

Fel går att åtgärda, även om det 
kan kräva extra resurser. 

Patienten är direkt 
involverad när tjänster 

genomförs. 
 
 

Vissa fel går inte att få 
ogjorda, vissa åtgärder får 

motsatt effekt mot vad 
som var väntat, 
kostsamma fel. 

Värdeflöde Förbrukning 
 
 
 

Basen i processen 
 
 

Kvalitet 
 
 
 
 

Kartläggning 

Produkten förbrukas när den är 
färdigproducerad. 

 
 

Arbetsbaserad process. 
 
 

Kvaliteten i tillverkningen blir 
kvaliteten på slutprodukten. 

 
 
 

Kräver att kartläggningen 
inkluderar komponenterna i flödet. 

Produkten skapas och 
förbrukas samtidigt. 

 
 

Informationsbaserad 
process. 

 
Kvaliteten av 

informationsstyrningen 
styr slutresultatet. 

 
 

Kräver att kartläggningen 
inkluderar 

informationsflödet för att 
kunna identifiera 

komponenterna som är 
värdeskapande. 

Ständigt flöde Prioritering Prioritet ges till arbetsflöde. Prioritet ges till 
informationsflöde. 

 
Jones och Mitchell (2006) hävdar att när Lean införs i sjukvården går det att vinna många fördelar. 
Det är inte bara patienterna som är sjukvårdens kunder utan vårdgivarna måste även tillfredsställa 
regeringens, kommunens och befolkningens krav. Lean inom vården och tillverkningsbranschen 
strävar efter att eliminera slöserier och endast arbeta med värdeskapande aktiviteter. I Tabell 7 
presenteras följande förbättringar som går att uppnå inom sjukvården, när Lean införts.  
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Tabell 7: Förbättringar med Lean (Jones, Mitchell 2006, sida 6, översatt från engelska till svenska av författarna till 
rapporten Kartläggning av remisshantering på Medicinklinikens mottagningar) 

Kategori Följder 
Förbättrad kvalitet och säkerhet Färre misstag, olyckor och fel. 

Förbättrad leverans Få jobb gjorda snabbare. 

Förbättrat flöde 
Samma personer, som använder samma utrustning/verktyg, lyckas 

uppnå bättre resultat. 

Accelererad fart 
En stabil arbetsplats, med klara och standardiserade procedurer 

som bidrar till ständig förbättring. 
 
De sju slöserierna bryts ibland ner i mindre delar. Bonaccorsi et al. (2011) har identifierat tio slöserier 
inom Lean för serviceindustrin som presenteras i Tabell 8, vilket skiljer sig från de vanliga sju 
slöserierna som nämnts i kapitel 4.2. Brandt (2013) har även specificerat dessa för just sjukvården som 
är kolumnen längst till höger i Tabell 8. Anledningen till att slöserierna skiljer sig åt mellan 
tillverkande företag och serviceföretag är på grund av att de inte erbjuder samma typ av tjänster. Ett 
serviceföretag har två olika typer av värdeskapande aktiviteter. Den första typen är detsamma som för 
Lean inom tillverkande företag, en fysisk förändring av en produkt/eller tjänst, exempelvis en 
undersökning eller provtagning. Den andra typen är kundens perspektiv på behandlingen. Att en läkare 
pratar med patienten efter färdig undersökning borde inte enligt Lean vara en värdeskapande process. 
Dock skapar det tillit och trygghetskänsla hos patienten, vilket gör att den får en bra upplevelse och 
troligtvis kommer tillbaka till samma vårdgivare, vilket lönar sig i längden för vårdgivaren. 
(Bonaccorsi et al. 2011)  
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Tabell 8: De 10 slöserierna inom serviceindustrin och sjukvården (Bonaccorsi et al. 2011, sida 430, översatt från 
engelska till svenska av författarna till rapporten Kartläggning av remisshantering på Medicinklinikens 
mottagningar; Brandt 2013, sida 16-21)  

 
Mazzocato et al. (2010) utförde en undersökning, där flertalet artiklar granskades kring genomförda 
Lean-implementeringar i vården. Resultatet av den visar på att alla de undersökta artiklarna har 
rapporterat framgångsrika implementeringar av Lean tillämpningar, där förbättringar främst skett i 
form av tids- och kostnadsbesparingar, kvalitetsökningar samt patientnöjdhet. Det är dock en komplex 
process att implementera ett Lean-tänk i vården. 
 
Några exempel på metoder från Lean som har använts i sjukvården är bland annat metoder för att 
skapa en förståelse för processer för att möjliggöra identifiering och analysering av problem, hur 
processer ska organiseras för att göra dem mer effektiva, samt hur fel ska upptäckas snabbare och 
förhindra dem från att orsaka skada. (Mazzocato et al. 2010) För dessa metoder används flera olika 
verktyg från Lean, till exempel kan Pull och värdeflödeskartläggning användas som beskrivits i Tabell 
4. Andra verktyg som använts är 5S, 5 Why och JIT. (Mazzocato et al. 2010; Kollberg et al. 2006) Att 
införa Lean verktyget JIT (just-in-time)3 kan balansera kapaciteten av personal mot behovet av vård. 
Genom att prognostisera antalet remitterande patienter kan det fastställas hur mycket personal som 
behövs för att tillgodose patienternas behov av vård. Personal på specialiserade kliniker upplever att 
                                                        
3 JIT: Sträva mot att leverera produkten/tjänsten i precis rätt mängt och vid rätt tidpunkt.   
  

Nummer Slöseri Serviceindustrin Sjukvården 

1 Överproduktion 
Skriva rapporter ingen kommer 

läsa, utföra pappersarbete utanför 
schemalagd tid. 

Undersökningar, 
behandlingar eller åtgärder 

som egentligen inte är 
nödvändiga. 

2 Väntan/förseningar 
Väntan på godkännande, 

driftstopp, väntan på leverans. 
Väntetider för både patient 

och personal. 

3 Rörelse/ Transport 
Dålig layout, ineffektiv arkivering, 

ej ergonomiskt arbete. 

Personalen förflyttar sig 
mellan olika platser för att 

utföra sitt arbete. 

4 Defekter 
Inmatningsfel, förlorade filer, fel i 

systemet, förlorat eller förstört 
gods. 

Medicinska komplikationer, 
avvikelser. 

5 Felaktig inventering 
Lager slut, slösa tid på att hitta 

saker, onödiga kopior. 

Oftast för stora, men ibland 
för små, lager. Läggs 

onödig tid på inventering av 
dessa. 

6 Upprepningar 
Samma data infört flera gånger, 

flera signaturer, onödig 
rapportering, flera frågor. 

Onödiga arbetsmoment, 
insamlad information 

dokumenteras flera gånger i 
journalen. 

7 Bristande kundfokus 
Ovänlig personal, Bristande 
uppmärksamhet till kunden. 

Ovänlig personal, Bristande 
uppmärksamhet till 

patienten. 

8 Otydlig kommunikation 
Felaktig information, brist på 

standardformat, oklart arbetsflöde. 

Felaktig information ges till 
patienten, bristande 

kommunikation personalen 
emellan. 

9 Utnyttjande av personal 
Otillräckliga verktyg, överdriven 

byråkrati. 
Outnyttjad kreativitet, 

överbelastning. 

10 Variation 
Brist på rutiner, brist på 

standardformat, normaltid inte 
definierad. 

Brist på rutiner och 
standardiseringar. 
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remisser staplas på hög och leder till förseningar och långa väntetider. Genom att arbeta med JIT kan 
klinker med problem förutse när det kommer bli ett högre tryck och kan anpassa kapaciteten av 
personal samt boka in icke-akuta patienter i perioder där det oftast är lägre tryck. (Kollberg et al. 
2006) 

4.3 Standardisering inom vården 
Ett standardiserat arbetssätt implementeras för att undvika avvikelser i det dagliga arbetet. Det innebär 
att alla medarbetare arbetar efter samma arbetsmodell. (Wallestam 2011) Carrier et al. (2015) skriver 
om en undersökning där målet var att undersöka hur standardisering påverkar arbetsterapeuters arbete. 
I undersökningen observerades arbetsterapeuter i deras arbete för att ta reda på hur deras arbete såg ut, 
när de fick använda sina standardiserade formulär. Sedan utfördes intervjuer med de observerade 
personerna för att komplettera den data som erhölls genom observationerna. Resultatet var att det 
standardiserade arbetssättet i form av formuläret, organiserade arbetsterapeuternas arbete och såg till 
att samla all nödvändig information. Dock bidrog det till att arbetsterapeuternas yrkesmässiga mandat 
begränsades av det standardiserade arbetssättet. 
 
Det är möjligt att resultaten från undersökningen kan tillämpas på andra vårdyrken som har tänkt 
tillämpa standardisering, anser Carrier et al. (2015). Det krävs dock att patienter får den vård de 
kräver, vilket medför att alla vårdgivare reflekterar över hur en standardisering kan påverka 
patienterna. 
 
I en annan undersökning av Nussbaum et al. (2015) utvärderades huruvida en standardisering av 
vårdplanen för patienter som genomgick kirurgiska ingrepp på bukspottskörteln kunde förbättra 
återhämtningen för patienterna.  
 
Patienter mellan 2008 och 2011 tillhörde de som inte hade en standardiserad vårdplan och de mellan 
2011 och 2012 hade en standardiserad vårdplan. Den standardiserade vårdplanen erbjöd detaljerade 
behandlingsstrategier som baserats på de mest effektiva riktlinjerna från flera olika medicinska 
områden. Förutom vårdplanen var patientgrupperna väldigt lika, dock var den senare kategorin 
patienter lite äldre och alla dessa introducerades till snabbåterhämtningsspåret. Patienter före och efter 
implementerandet av den standardiserade hälsoplanen jämfördes genom att titta på hur länge patienter 
låg kvar på sjukhuset samt hur det såg ut med återbesök. Resultatet av deras undersökning visar på att 
införandet av den standardiserade vårdplanen ledde till kortare sjukhusvistelser utan att öka 
återbesöken, dock krävs vidare studier för att identifiera vilka delar i vårdplanen som har störst 
påverkan på resultatet. (Nussbaum et al. 2015) 
 
Gonzalo et al. (2014) utvärderade hur patientöverföringar skulle påverkas genom implementerandet av 
ett standardiserat elektroniskt överlämningssystem mellan akutmottagningen och den medicinska 
avdelningen. Innan implementerandet krävdes muntlig kommunikation vid överlämnandet av en 
patient. Det visade sig att 61 % föredrog det elektroniska systemet medan 93 % trodde att det faktiskt 
var mer effektivt än den obligatoriska muntliga överlämningsprocessen. Därför föreslog de att ett 
elektroniskt överlämningssystem kan användas vid patientöverföringar då det även möjliggör en 
informationsstandardisering. 

4.4 Remisshantering 
Remisshanteringen är ett nationellt problem hos samtliga landsting i Sverige, även om det finns många 
regleringar kring hur denna process ska utföras (Grönqvist 2007). Patientlagen säger bland annat att 
sjukvården ska bedrivas med god kvalitet, vara tillgänglig och tillgodose patientens behov av trygghet 
(Socialdepartementet 2014). Det är därför viktigt för landstingen att ha en välfungerande 
remisshanteringsprocess.   

4.4.1 Kartläggning av remisshanteringen på samtliga landsting  
Sveriges Kommuner och Landsting genomförde en kartläggning av remisshanteringen i samtliga 
landsting/regioner år 2007. Detta projekt startades på grund av att det hade uppmärksammats att 
patienter påverkades negativt av långa väntetider vid remisshanteringen, och att deras behandlingstid 
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då förlängdes som konsekvens av detta. Det är även en tidskrävande process för personalen då 
processen involverar viss väntan mellan vissa delmoment.(Grönqvist 2007) 
 
Efter avslutad kartläggning kunde det konstateras att många av landstingsrepresentanterna ansåg att 
remisshanteringen var ett problemområde som behövde lösas. Flera landsting har försökt att lösa 
problemet, men misslyckats. Detta berodde troligtvis på att problemet inte blivit tillräckligt högt 
prioriterat av verksamhetsansvariga samt att det inte gjorts kontinuerliga uppföljningar efter 
genomförda förändringar. (Grönqvist 2007) 
 
Enligt Grönqvist (2007) måste vårdgivare börja ta sitt ansvar, uppmärksamma och kvalitetssäkra 
remisshanteringssystemet. Det finns i dagsläget rutiner och krav, från bland annat vårdgarantin, och 
patientlagen, för hur arbetet ska utföras och vårdgivarna måste säkerställa att medarbetarna följer 
dessa. Grönqvist (2007) uppmärksammade även att det fanns idéer och initiativtagande inom 
landstingen och att de borde samarbeta på en nationell nivå för att lösa remisshanteringsproblemet. 
Efter att förbättringsförslag tagits fram bör rutinerna integreras i IT-systemen. Förändringar bör även 
ske på en nationell nivå, då alla vårdgivare i Sverige har samma krav ställda på sig, om det bortses 
från vårdgivarnas egna krav.  
 
Grönqvist (2007) redovisar i sitt arbete flödesscheman för inkommande och utgående remisser, vilket 
visas i Figur 7 och 8. Det går att utläsa att det är långa flöden för en enskild remiss och detta är en av 
anledningarna till att det sker många misstag vid remisshanteringen.  
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Figur 7: Flödesschema för inkommande remisser (Bild återskapad från Grönqvist 2007, sida 12) 
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Figur 8: Flödesschema för utgående remisser (Bild återskapad från Grönqvist 2007, sida 13) 

4.4.2 Remisshanteringen inom Region Östergötland  
Vrinnevisjukhuset måste följa de nationellt uppsatta reglerna från Socialstyrelsen, vårdgarantin och 
patientlagen angående remisshantering. Verksamhetschefer är ansvariga för att samtliga anställda på 
deras avdelningar följer och är medvetna om de uppsatta nationella riktlinjerna samt Region 
Östergötlands egna regelverk. Vårdgarantin säger att tidsgränsen för nybesök hos läkare, sjuksköterska 
eller dylikt är 90 dagar. Dock strävar Region Östergötland efter att erbjuda patienter vård inom 60 
dagar. Detta på grund av att kömiljarden (Sveriges Kommuner och landsting 2014) säger att de 
landsting som mottar minst 70 procent av alla patienter inom 60 dagar får ta del av de finansiella 
medlen som fördelas ut, landstingen emellan. (Lundgren 2013)  

4.4.3 Remissmall Projekt 106 
Ögonkliniken i Linköping hos Region Östergötland genomförde ett remissprojekt i början av 2000-
talet med syftet att snabba upp och förenkla remisshanteringen. En remissmall skapades under ett 
samarbete mellan ögonkliniken, en optikerfirma samt ett dataföretag. Denna remissmall var digital och 
kunde endast skickas iväg efter att alla prioriteringskriterier fyllts i. När optikern genomfört sin 
synundersökning på patienten fylldes alla prioritetskriterier i och alla tillgängliga tider visades direkt 
så att optikern tillsammans med patienten kunde boka in en tid på ögonkliniken. Vinsterna av att 
arbete på detta sätt var att rätt information inkluderades i remissen, antalet uteblivna besök kunde 
minimeras då patienten själv fick välja en tid som passade, samt tidsbesparingar för alla parter. 
(Källum 2008)   
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4.4.4  Socialstyrelsens författning angående remisshantering  
Vårdgivare och verksamhetschefer inom vården har specifika föreskrifter att följa, som Socialstyrelsen 
satt upp. Socialstyrelsen förklarar varför dessa föreskrifter finns till så här:  
 
”Remisser som hamnar fel, provsvar som kommer bort eller journalanteckningar som inte skrivs ut i 
tid innebär väl kända risker som kan leda till fördröjd, felaktig eller utebliven vård. Tydliga rutiner 
för registrering och bevakning av inkomna och utskickade remisser har visat sig vara viktiga faktorer 
för en säker remisshantering, och har därför reglerats genom föreskrifter om remisshantering från 
Socialstyrelsen.”. (Socialstyrelsen 2015) 
 
  Socialstyrelsens bestämmelser enligt SOSFS 2004:11 redovisar följande paragrafer: 
 

Vårdgivarens ansvar 

3 § Vårdgivaren skall ge skriftliga direktiv och säkerställa att det finns 
rutiner för hur remisser skall utformas och hanteras. 

 
Verksamhetschefens ansvar på den remitterande enheten

4
 

4 § Verksamhetschefen skall fastställa rutiner för de remisser som skall 
användas inom verksamhetsområdet, för hanteringen av utgående remisser 
och inkommande remissvar. 
 
Dokumenterade rutiner skall finnas för 
1. vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser, 
2. hur remisserna skall registreras och sändas, 
3. bevakning av att remissvar kommer in inom godtagbar tid, 
4. vilka åtgärder som skall vidtas om svaret på en remiss dröjer eller 
uteblir, och 
5. hur remissvaren skall tas emot och registreras. 
 
Personal med formell och reell kompetens för uppgiften skall bedöma 
remissvaren och ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas. 

 
Verksamhetschefens ansvar på den mottagande enheten 

5 § Verksamhetschefen skall fastställa rutiner för de remisser som skall 
användas inom verksamhetsområdet, för hanteringen av inkommande 
remisser och utgående remissvar. 
 
Dokumenterade rutiner skall finnas för 
1. hur remisser skall tas emot och registreras, 
2. hur och i vilka fall den remitterande enheten och patienten skall få 
besked om att remissen mottagits och när den kommer att åtgärdas, 
3. vilka åtgärder som skall vidtas om svaret på en remiss inte kan ges 
inom meddelad tid, och 
4. hur remissvaren skall registreras och sändas. 
 
Inkommande remisser skall bedömas och prioriteras av personal med  
formell och reell kompetens för uppgiften. (Socialstyrelsen 2004) 

                                                        
4
Remitterande enhet: Den vårdenhet som skickar en förfrågan om övertagande av patient (remiss) till en annan vårdenhet.  
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4.4.5 Elektronisk remisshantering 
För att remisshantering ska fungera så bra som möjligt krävs det att koordinationen samt 
kommunikationen mellan vårdgivare håller en hög nivå i form av funktion och effektivitet. Det är 
dock svårt att bibehålla denna höga nivå av koordination och kommunikation på grund av dess 
benägenhet att haverera. Med hjälp av det ökande användandet av informationsteknologi inom vården, 
skapar det möjligheter för att förbättra informationsflödet kring remisser. Det är dock inte bara 
positiva aspekter med elektroniska remisser. Det kräver att teknologin samverkar med den miljön den 
implementeras i, vilket kräver ett sociotekniskt tillvägagångssätt.(Esquivel et al. 2012) 
 
Esquivel et al. (2012) har presenterat tio rekommendationer som har potentialen att förbättra, designa, 
implementera och utveckla elektronisk remisshanteringskommunikation, vilka kan utläsas i Tabell 9. 
Dessa grundar sig i tidigare arbeten och litteratur inom området angående elektronisk 
informationsspridning inom vården. 
 
Tabell 9: Rekommendationer kring elektronisk remisshantering (Esquivel et al. 2012, sida 2, översatt från engelska 
till svenska av författarna till rapporten Kartläggning av remisshantering på Medicinklinikens mottagningar) 

Rekommendation Förklaring 

1 
Inkludera kommunikationsfunktioner i remisshanteringssystemet för realtids 

kommunikation mellan vårdgivare. 

2 
Utforma och använd standardiserade remissformulär som innehåller både 

strukturerade och fri-text fält. 
3 Ställa krav på att anledningen till remissen anges. 

4 
Utveckla riktlinjer som ska ingå i det elektroniska remisshanteringssystemet 

tillsammans med vårdcentraler och kliniker. 

5 
Integrera patienter i den elektroniska remisshanteringen vid beslutstagande, 

exempelvis tidsbokningar. 
6 Använd automatisk ifyllning av patientdata i remissförfrågningar. 
7 Möjliggör elektronisk konsultation. 

8 
Använd en sluten kommunikationskanal med statusnotifikationer för aktuell 

remiss. 

9 
Standardisera och underhåll verksamhetspolicys samt processer för elektroniska 

remisser. 
10 Övervaka den elektroniska remisshanteringskommunikationens prestation. 

 



Rebecca Kajfalk Kartläggning av remisshanteringen på  
Robert Taylor Medicinklinikens mottagningar 

 24 

5 Resultat 
I följande kapitel kommer framtaget resultat att presenteras.  

5.1 Historisk data 
Nedan presenteras den historiska data som erhållits av verksamhetsutvecklaren. Detta inkluderar 
produktionshistoriken från år 2014, statistik på tidsåtgång för bedömning av remisser samt statistik på 
ledtiden från inkommen remiss till att den blivit färdigbedömd.  
 
Den tillhandahållna produktionshistoriken är från år 2014 och redovisar, på månadsnivå, antalet 
inkomna remisser samt hur många besök respektive mottagningen totalt hade. Denna historik 
behandlades genom att data som rörde antalet inkomna remisser och antalet remisser som ledde till 
nybesök valdes ut, för att kunna beräkna den procentuella andelen remisser som ledde till nybesök, se 
Tabell 10.  
 
Tabell 10: Antalet inkomna remisser som ledde till nybesök år 2014 

Mottagning 
Antalet 

inkomna 
remisser 

Antalet 
nybesök 

Andel 
nybesök 

Endokrin 865 269 31% 

Hematolog 397 96 24% 

Lung 809 358 44% 

Mag- och tarm 895 265 30% 

Neurologi 1071 566 53% 

Njur 466 126 27% 

Stroke 197 25 13% 
 
Det går att utläsa att en stor andel av de inkomna remisserna inte leder till nybesök på mottagningarna. 
Anledningen till detta är bland annat enligt respondenterna: 

• Många remisser har bristande information angående patientens hälsa 
• Patienten är inte tillräckligt sjuk för att behöva uppsöka mottagningen 
• Den remitterande mottagningen har inte gjort en tillräckligt grundlig undersökning av 

patienten  
• Frågeställningen är oklar 
• Det räcker med ett brevsvar5, istället för att kalla patienten till mottagningen 
• Det är snarare en konsultation, som hade kunnat göras via telefon, än en remiss 

 
Utöver dessa nybesök tar mottagningen även hand om återbesök och regelbundna kontroller av deras 
patienter.  
 
År 2014 ombads Medicinklinikens läkare att ta tid på sig själva under bedömningsprocessen av 
remisserna. Denna erhållna statistik användes för att räkna ut medelvärdet på tidsåtgången per remiss, 
för respektive mottagning. Det gjordes genom att dividera antalet angivna minuter som läkare 
spenderade på remisshanteringen med antalet inkomna remisser, vilket kan utläsas i Tabell 11.  

                                                        
5
 Brevsvar: Ett svar skickas via Cosmic, som är det IT-system som används på Medicinkliniken, till den remitterande 

enheten istället för att acceptera remissen och kalla patienten till mottagningen.  
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Tabell 11: Statistik över tidsåtgången för bedömningsprocessen från 2014 

Mottagning Minuter per år Antal inkomna remisser 

Antalet 
minuter per 

remiss 
(medelvärde) 

Endokrin 12960 865 15,0 

Hematolog 6300 397 15,9 

Lung 10650 809 13,2 

Mag- och tarm 13800 895 15,4 

Neurologi 15120 1071 14,1 

Njur 9780 466 21,0 

Stroke 6300 197 32,0 

 
Efter att historisk data, från perioden år 2015 januari till april, för ledtiden från inkommen till 
färdigbedömd remiss erhållits kunde denna data sammanställas till Tabell 12. Denna visar hur många 
dagar det går från att mottagningen mottagit remissen, till att remissen är bedömd att det ska ske ett 
nybesök och ett bokningsunderlag är utfärdat. Tabell 12 inkluderar därför inte återbesök eller remisser 
som leder till brevsvar. Det kan utläsas att det är en stor spridning och variation i antalet dagar.  
 
Tabell 12: Ledtid i dagar från inkommen till färdigbedömd remiss 

Mottagning Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
Endokrin 9 8,55 0 55 

Hematolog 4 3,71 0 13 

Lung 10 9,78 0 59 

Mag- och tarm 28 20,04 3 95 

Neurologi 7 11,16 0 129 

Njur 20 13,11 2 52 

Stroke 8 4,89 1 15 
 

5.2 Information från intervjuer och observationer 
Under intervjuerna med sjuksköterskor (ssk), undersköterskor (usk) och läkarsekreterare (lsk) fick de 
möjligheten att kommentera ungefär hur mycket tid de lägger på remisshantering per vecka. Detta har 
sedan omvandlats till tid per år genom att multiplicera antalet angivna minuter med 52 för att sedan 
kunna jämföra med antalet inkomna remisser per år. I Tabell 13 redovisas tiderna som sjuksköterskor, 
undersköterskor respektive läkarsekreterare spenderar per remiss på de olika mottagningarna. Dessa 
tider inkluderar då samtliga processer de är involverade i. Tiderna kan dock variera beroende på hur 
många remisser som kommer in och hur lätt det är att hitta en tid att boka in patienten på. 
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Tabell 13: Mängd tid som läggs på remisshantering per år för yrkesgrupperna ssk, usk och lsk 

Mottagning 
Minuter per 

år 

Antal 
inkomna 
remisser 

Antalet 
minuter per 

remiss 
(medelvärde) 

Endokrin (ssk) 31200 865 36,1 
Hematologi (lsk) 1040 397 2,6 

Lung (ssk) 6240 809 7,7 
Mag- och tarm (ssk) 6240 895 7,0 

Neurologi (ssk) 4680 1071 4,4 
Njur (usk) 5200 466 11,2 

Stroke (ssk) 1560 197 7,9 
 
I intervjuerna fick respondenterna även möjligheten att ge förslag på eventuella förbättringar. Något 
som påpekades av flera sjuksköterskor var att en del av remisshanteringen skulle kunna skötas av till 
exempel läkarsekreterare istället för sjuksköterskor eller undersköterskor. Det handlar om de 
administrativa arbetsuppgifterna i framför allt slutet av remisshanteringen där tider ska bokas och 
patienter ska kallas. 
 
En av frågorna som ställdes till respondenterna var om de tidigare har arbetat på någon annan 
mottagning på Medicinkliniken, förutom den de arbetade på när intervjun ägde rum. Denna fråga 
ställdes för att i slutsatsen kunna fastställa om ett standardiserat arbetssätt för samtliga mottagningar 
var nödvändigt. De flesta svarade att de inte tidigare arbetat på någon annan av Medicinklinikens 
mottagningar. Dock framkom det att mottagningar ibland hjälps åt med remisshanteringen, men detta 
var endast mellan de mottagningar som arbetar på samma sätt.  
 
Vid inbokning av patienter önskade de som är ansvariga för inbokningarna att det alltid skulle finnas 
fasta läkarscheman, så de vet vilka tider som finns lediga att boka in en patient på. Läkarscheman 
varierar i dagsläget och ibland har det inte kommit ut något nytt schema för läkarna under en lång tid. 
Det finns även ett intresse hos personalen att ha avsatta tider när läkarna ska bedöma remisserna, 
exempelvis i team så att alla är samlade på samma gång och att denna syssla görs med regelbundna 
intervall. Att arbeta i team är även något som Endokrin-, Mag- och tarm-, Neurologi- och 
Strokemottagningen gör redan idag och uppskattar, då detta leder till att de bedömer remisser på ett 
liknande sätt, samtidigt som sjuksköterskor lär sig mer och har bättre kunskap när patienter ringer och 
har frågor kring sin remiss. 
 
Ett problemområde som alla ville belysa var det faktumet att en del remisser kommer in med bristande 
kvalitet. Detta gör att dessa remisser antingen måste skickas tillbaka för komplettering, eller att läkare 
får ägna mycket tid till att gå igenom journaler och tidigare provtagningar för att förstå bakgrunden till 
problemet och om det verkligen är ett fall för mottagningen. Flera av respondenterna tycker att den 
remitterande enheten borde ha någon form av mall eller checklista för att se till att alla remisser som 
skickas verkligen har gått igenom alla nödvändiga steg och att all information som krävs har blivit 
inkluderad. Flertalet av remisserna som kommer in till mottagningarna är inte heller en vårdbegäran 
utan är istället förfrågningar om rådgivning. Detta är något som istället anses, av respondenterna, 
skulle kunna ske främst via telefon men eventuellt via mail. 
 
Efter utförda intervjuer och observationer uppmärksammades det att mottagningarna skiljer sig åt i 
arbetssätt kring hur remisser hanteras under bedömningsprocessen. I Tabell 14 går det att utläsa om 
mottagningarna valt att arbeta digitalt eller i pappersform samt om läkarna sitter i team eller enskilt 
och bedömer remisserna. Kolumnen Papper symboliserar att remissen är utskriven på papper och 
anteckningar förs direkt på denna, därefter skrivs anteckningarna/bedömningen in i Cosmic på den 
digitala remissen.  
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Tabell 14: Mottagningarnas arbetssätt 

Mottagning Digitalt Papper Team Enskilt 
Endokrin  X X  

Hematologi X   X 
Lung X   X 

Mag- och tarm X  X  
Mag- och tarm 

(röntgen) 
X   X 

Neurologi  X X  
Njur  X  X 

Stroke  X X  
 

5.3 Kartläggningar 
Kartläggningar har skapats för samtliga mottagningar. I Figur 9 beskrivs vad de olika geometriska 
formerna symboliserar. Cirkeln beskriver vilken yrkesgrupp som utför arbetsuppgiften och kopplas 
ihop med processen med hjälp av en streckad linje. Den vita rektangeln symboliserar processen som 
beskriver i vilken del av remisshanteringen remissen befinner sig i. När en remiss går vidare i kedjan 
till nästa process symboliseras detta med hjälp av en pil. De grå rutorna symboliserar de delprocesser 
som beskriver vad det är för arbetsuppgifter som utförs i processen. Tvåvägspilarna med tidsangivelse 
under dem beskriver hur lång tid processen ovan tar, i minuter. Dessa tider är uppskattade av 
respondenterna och observerade personerna som är ansvariga för den processen det gäller. Vissa 
tidsangivelserna är exakt definierade minuter och vissa processers tider är angivna i intervall. Detta 
beror på att vissa processer, exempelvis bedömning och beställning av prover, varierar beroende på 
hur mycket som behöver läsas igenom eller om och hur många prover som behöver beställas.  
 

 
Figur 9: Figurindex för kartläggningarna i Kapitel 5.3 

När en remiss är skickad från den remitterande enheten hamnar den i en inkorg för hela 
Medicinkliniken. Här ansvarar en specifikt utsedd sjuksköterska, som varierar beroende på veckodag, 
för att sortera ut de inkomna remisserna via Cosmic till rätt mottagning.  Endokrin-, Neurologi- och 
Strokemottagningen har även specificerat att de vill få remisserna utskrivna på papper, i så fall görs 
detta och lämnas till angiven person på den mottagningen. Kommer en remiss in till Medicinkliniken 
via pappersform så scannas denna in i Cosmic av en läkarsekreterare. Efter att dessa sysslor utförts 
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påbörjas remisshanteringen som kartläggningarna involverar och dessa presenteras i Figur 10 till 17 
nedan. Om remissen inte leder till ett nybesök, utan avvisas eller leder till brevsvar, slutar 
remisshanteringen vid bedömningsprocessen. Dessa har inte inkluderats i kartläggningarna, då det är 
remisserna som leder till nybesök som studien syftar till att kartlägga.   
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5.3.1 Endokrinmottagningen 

 
Figur 10: Kartläggning av Endokrinmottagningens remisshantering 

På Endokrinmottagningen är det sjuksköterskor samt läkare som arbetar med remisshanteringen. 
Sjuksköterskor sköter eller är involverade i samtliga processer. Läkare är med i bedömningsprocessen, 
där flera läkare och en sjuksköterska sitter tillsammans en gång i veckan i 60-90 minuter och bedömer 
remisserna.  
 
Mottagningen vill ha alla sina remisser utskrivna när de sorteras ut från den gemensamma inkorgen till 
deras mottagning. Dessa remisser sätts in i en pärm som dagligen lämnas över till läkarna. Vid 
bedömningen av remisserna i team skriver läkaren sina anteckningar direkt på den utskrivna remissen 
medan sjuksköterskan gör kommentarer i Cosmic angående vad som bestäms. Läkaren skriver sedan 
själv in bedömningen i Cosmic, efter det gemensamma tillfället. Detta resulterar i slöseriet 
överproduktion eftersom det sker dubbelarbete när remissen läses två gånger. Efter att en remiss har 
blivit bedömd skickar en sjuksköterska ut en mottagningsbekräftelse till patienten, för att informera 
om att remissen har blivit bedömd och att patienten kommer att bli kallad. 
 
När ovanliga prover som inte finns att välja i LabRos6, ska beställas, skriver en sjuksköterska ut en 
pappersremiss för provtagning på vårdcentralen. Denna pappersremiss skickas tillsammans med 
kallelsen till patienten.  
 
Det finns några identifierade problem som kan uppstå på mottagningen. Det kan vara att det inte finns 
tillräckligt med tider när sjuksköterskan ska boka in patienten. Detta kan bero på att det inte släppts 
något läkarschema, att alla tider är uppbokade eller att en läkare har semester. Dessa problem med att 
det inte finns lediga tider leder till slöseriet väntan. 

                                                        
6
 LabRos: Är ett digitalt system där laboratorietjänster kan beställas och svar redovisas.  
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5.3.2 Hematologmottagningen 
 

 

Figur 11: Kartläggning av Hematologmottagningens remisshantering 

På Hematologmottagningen är det läkare och främst läkarsekreterare som arbetar med 
remisshanteringen, alternativt sjuksköterskor om processerna beställning av prover eller kallelse 
kräver en medicinsk utbildning. Det finns en utsedd läkare som ansvarar för remissbedömningen och 
denne bearbetar remisserna några gånger om dagen i Cosmic. Därför krävs det inte att någon annan 
yrkesgrupp granskar och sorterar remisserna. Läkaren skriver själv ut alla inkomna remisser, som ska 
leda till besök, och sätter ihop dem med ett bokningsunderlag. Detta fylls i och lämnas över till en 
läkarsekreterare.  
 
Om provtagningsanalys behöver ske på annan ort tar en sjuksköterska hand om beställningen av 
prover, då en enskild remiss behöver skrivas för detta. Läkarsekreterare ansvarar för brevkallning och 
påminnelser men om en inbokning sker nära inpå kallar alltid en sjuksköterska patienten via telefon.  
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5.3.3 Lungmottagningen 
 

 
Figur 12: Kartläggning av Lungmottagningens remisshantering 

På Lungmottagningen ansvarar läkare och sjuksköterskor för remisshanteringen. Det finns en läkare 
på mottagningen som ansvarar för mottagandet av remisserna så det behövs ej att en annan yrkesgrupp 
granskar de inkomna remisserna eller sorterar ut dem på de olika läkarna. 
 
Läkare bedömer remisserna direkt i Cosmic och ibland behöver det utföras kompletterande 
undersökningar på andra mottagningar, innan patienten kan kallas till Lungmottagningen. Om 
kompletterande undersökningar behöver göras lägger sjuksköterskan remissen under bevakning och 
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bokar inte in patienten, förrän dessa undersökningar är utförda. Efter att remissen är bedömd av 
mottagningens remissansvarige läkare sorterar en sjuksköterska ut remisserna på de olika läkarna på 
mottagningen, beroende på vilken typ av sjukdom patienten har.  
 
Ett problem som kan uppstå på mottagningen är att vissa bedömningar av remisser blir väldigt 
tidskrävande, på grund av att det är många röntgenbilder som måste granskas innan en bedömning kan 
göras. Det kommer även in en hel del remisser som borde skickats till Öron-, näsa- och 
halsmottagningen, vilket kan identifieras som slöseriet felaktig process, då en lungläkare lägger ner tid 
på att läsa igenom en remiss som inte ska till Lungmottagningen. Dock är detta ett problem som 
uppstår utanför denna studie, och är ett problem som behöver lösas hos den remitterande enheten. Det 
är även ett problem att många patienter måste utföra kompletterande undersökningar på andra 
mottagningar innan de kan kallas. Lungmottagningen och dessa mottagningar har inget avtal mellan 
sig angående när patientens undersökningar ska bokas in för att kunna hålla vårdgarantilöftet angående 
remisstiden. Detta slöseri, väntan, hade kunnat minskas om det funnits avsatta tider på de 
mottagningar som genomför de kompletterande undersökningarna för Lungmottagningens patienter.  
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5.3.4 Mag- och tarmmottagningen 
 

 
Figur 13: Kartläggning av Mag- och tarmmottagningens remisshantering 

På Mag- och tarmmottagningen arbetar sjuksköterskor och läkare med remisshanteringen. Det behövs 
ingen sortering av remisserna då läkarna gör detta under bedömningsdelen. Flera läkare inklusive en 
sjuksköterska sitter i team och bedömer och sorterar ut remisserna två gånger i veckan i 30-45 minuter 
vardera. Läkarna skriver bedömningen och accepterar remissen direkt i Cosmic under 
teambedömningarna om det är en bra skriven remiss och all information finns tillgänglig. Om 
remissen inte inkluderar all information och det krävs noggrannare granskning av patientjournalen 
görs detta enskilt när läkaren har tid, vilket då leder till slöseriet överproduktion i form av 
dubbelarbete när remissen granskas ännu en gång. 
 
Problemområden på Mag- och tarm är att de är få läkare med många patienter. Det är svårt att hitta 
lediga tider att boka in patienterna på vilket gör att det bildas långa köer. Akuttiderna är även de svåra 
att boka in. De remisser som inte kan bedömas i team, utan görs vid mån av tid, läggs på hög och tar 
ibland lång tid innan de blir bedömda. Detta leder till att ledtiden på Mag- och tarm är lång, från att en 
remiss är inkommen till att den är bedömd, samt att slöseriet väntan uppkommer.  
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5.3.5 Mag- och tarmmottagningen (Röntgen)  
 

 
Figur 14: Kartläggning av Mag- och tarmmottagningens (Röntgen) remisshantering 

På Mag- och tarmmottagningens röntgen är det tre yrkesgrupper involverade i remisshanteringen: 
läkarsekreterare, sjuksköterskor samt läkare. Läkarsekreterare ansvarar för att föra över de inkomna 
röntgenremisserna från LabRos till Sectra RIS7. Därefter tar en sjuksköterska eller läkare över och 
sorterar ut remisserna till de olika läkarna. Läkarna bedömer remisserna när de har tid, och inte efter 
något specifikt schema. När bedömning är gjord ansvarar en sjuksköterska för att föra över proverna, 
som läkare angett ska tas på patienten i Sectra RIS, in i LabRos.  
 
Problem som uppstår på denna mottagning är att det blir mycket hoppande mellan systemen Sectra 
RIS och LabRos, samt att läkarna inte bedömer remisserna vid specifika tillfällen vilket gör att de 
ibland blir liggande onödigt lång tid. Läkarna har även få tillgängliga patienttider i schemat vilket gör 
att det blir svårt att boka in patienterna och det bildas långa väntelistor. Till följd av de oregelbundna 
bedömningstiderna uppstår slöseriet väntan. Slöseriet onödiga rörelser uppkommer även när 
sjuksköterskan måste leta reda på läkare för akutbedömningar av remisser.  

                                                        
7
 Sectra RIS: Är journalsystemet för röntgenverksamhet.  
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5.3.6 Neurologimottagningen 
 

 
Figur 15: Kartläggning av Neurologimottagningens remisshantering 

På Neurologimottagningen ansvarar sjuksköterskor och läkare för remisshanteringen. En 
sjuksköterska skriver ut samtliga remisser och sätter in dem i plastfickor. Flera läkare sitter i team och 
bedömer remisserna och sorterar ut dem på mottagningens olika läkare, två gånger i veckan i 60 
minuter vardera. Bedömningen skrivs in i Cosmic vid ett senare tillfälle, efter att bedömningen har 
utförts i team. Detta leder till slöseriet överproduktion.  
 
Ett problem är att det ibland kommer in remisser där sjuksköterskan inte kan bedöma om den kommit 
rätt, och behöver då rådfråga en läkare innan den kan sorteras ut till rätt läkare, vilket leder till 
slöseriet onödiga rörelser. 
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5.3.7 Njurmottagningen 
 

 
Figur 16: Kartläggning av Njurmottagningens remisshantering 

På Njurmottagningen är det undersköterskor och läkare som sköter remisshanteringen. Samtliga 
remisser skrivs ut och sätts ihop med ett bokningsunderlag och lämnas över till läkare. Läkare 
bedömer remisser när det finns tid. En undersköterska tar sedan över resterande processer och för in 
proverna som ska tas från bokningsunderlaget in i LabRos. Om prover behöver analyseras på annan 
ort skriver läkaren en remiss för detta.  
 
Problem som uppstår är att det ibland tar lång tid innan remisser blir bedömda av läkarna, vilket leder 
till att kallelse måste ske via telefon för att försöka boka in en tid snabbt för patienten och kunna 
upprätthålla vårdgarantin. Remisserna blir ibland liggande i läkarnas postfack, ifall de till exempelvis 
är bortresta, och några dagar passerar innan detta uppmärksammas. Ibland dröjer det även för lång tid 
innan läkare lämnar över de bedömda remisserna till undersköterskorna, vilket leder till att 
vårdgarantins gräns ibland hinner passera. Det är även brist på tider att boka in patienter på, vilket 
leder till långa väntetider. Dessa problem kan sammanfattas som slöseriet väntan. 
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5.3.8 Strokemottagningen 
 

 
Figur 17: Kartläggning av Strokemottagningens remisshantering 

På Strokemottagningen arbetar sjuksköterskor och läkare med remisshanteringen. Sjuksköterskor 
skriver ut samtliga remisser och sätter dessa i en pärm. En läkare och en sjuksköterska sitter i team två 
gånger i veckan och bedömer remisser. Anteckningarna görs direkt på den utskrivna remissen under 
bedömningstillfällena, sjuksköterska lägger sedan in anteckningarna i Cosmic och LabRos.  
 
Problem som kan uppstå är att det finns få tider att boka in patienter på. Det kan även dröja länge 
innan nya läkartider läggs in i schemat vilket gör att det skapas långa väntelistor. Dessa problem 
innefattas av slöseriet väntan. Ibland missar även patienten att ta prover innan sitt inbokade besök, 
som borde tas på fastande mage, vilket gör att vissa undersökningar får senareläggas.  
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6  Analys 
I detta kapitel kommer resultaten analyseras. I delkapitel 6.1 Processer analyseras alla processer i 
remisshanteringen. I delkapitel 6.2 till 6.6 analyseras processöverskridande resultat.  

6.1 Processer  
I detta delkapitel kommer resultatet att analyseras för samtliga processer i remisshanteringen. I Tabell 
16 presenteras en sammanställning av kartläggningarna, där Tabell 15 beskriver de olika 
yrkesgruppernas färgkodningar. De rutor som är tvåfärgade symboliserar att det är två yrkesgrupper 
som ansvarar för processen. Vid ett ”&” tecken mellan yrkesgrupperna betyder det att de genomför 
processen tillsammans, medan ett ”/” tecken betyder att det är någon av yrkesgrupperna som utför 
arbetssysslan. 
 
Tabell 15: Färgkodning för Tabell 16 

 
 

Tabell 16: Sammanställning av kartläggningar 

 

6.1.1 Mottagning 
Mottagningsprocessen är den del i remisshanteringen där alla inkomna remisser till mottagningen 
granskas, för att se till att de kommit rätt samt uppfånga de akuta remisserna. I Tabell 16 går det att 
utläsa att yrkesgrupperna som utför denna process varierar, men i hälften av fallen är det 
sjuksköterskor som utför denna arbetssyssla. Oavsett vilken yrkesgrupp som utför 
mottagningsprocessen, tar det ungefär lika lång tid. Denna process kräver någon typ av medicinsk 
utbildning, för att kunna bedöma om remissen kommit rätt samt om den är akut. Anledningen till att 
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mottagningsprocess, och detta verkar fungera väl, anses det vara bra att utföra denna arbetssyssla för 
att fånga upp de akuta remisserna tillräckligt fort. På Hematologmottagningen ansvarar en läkare för 
processen och granskar de inkomna remisserna några gånger per dag och utför bedömningen av 
remisserna direkt vid denna granskning. Detta arbetssätt anses ur ett logistiskt perspektiv vara 
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effektivt, då mottagning och bedömning av remissen sker direkt, utan slöseriet väntan mellan 
processerna. Detta leder till att den totala ledtiden för remisserna blir kortare, vilket i sin tur leder till 
högre leveransservice enligt Oskarsson et al. (2013). Detta argument stärks av det faktum att 
Hematologmottagningen har kortast ledtid, från inkommen till färdigbedömd remiss, vilket kan utläsas 
i Tabell 12. 

6.1.2 Sortering 
Processen sortering utförs på två mottagningar, Neurologi- och Njurmottagningen. 
Neurologimottagningen har sina remisser samlade i plastfickor som sorteras ut till de olika läkarna av 
sjuksköterskor. På Njurmottagningen häftas de utskrivna remisserna ihop med ett bokningsunderlag 
och sorteras ut till respektive läkares postfack, av en undersköterska. Sorteringsprocessen är 
nödvändig för dessa två mottagningar, och anledningen till att det endast är dessa två mottagningar 
som gör det, är på grund av att de inte samlar sina utskrivna remisser i en pärm utan har remisserna 
lösa. Denna process hade inte varit nödvändig om båda mottagningarna valt det elektroniska 
arbetssättet Cosmic, vilket förespråkas av Esquivel et al. (2012).  
Sortering hade inte heller varit nödvändig för Neurologimottagningen om de valt att samla sina 
remisser i en pärm, som de andra mottagningarna som bedömer i team och använder sig av remisser i 
pappersform. Om sorteringsprocessen tagits bort hade slöseriet onödiga rörelser kring utsortering 
kunnat elimineras. 

6.1.3 Bedömning 
Bedömningsprocessen utförs av läkare antingen i team eller enskilt. Endokrin-, Mag- och tarm-, 
Neurologi- och Strokemottagningen bedömer sina remisser i team. På Hematolog-, Lung-, Mag- och 
tarm (röntgen) och Njurmottagningen bedömer läkarna remisserna enskilt. Hematolog- och 
Lungmottagningen har en läkare som är ansvarig för, att de till deras mottagning, inkomna remisser 
bedöms. Endokrin-, Mag- och tarm- och Strokemottagningen har även en sjuksköterska närvarande 
under teambedömningen. Antalet närvarande läkare vid teambedömningarna på mottagningarna 
Endokrin-, Mag- och tarm- och Neurologimottagningen kan variera, beroende på hur många läkare 
mottagningen har samt hur många som kan närvara vid det schemalagda tillfället.  
 
Under observationer och intervjuer kunde det urskiljas att mottagningarna som arbetar i team ibland 
gjorde bedömningen direkt i Cosmic tillsammans, och ibland endast diskuterade remissen och att den 
utvalda läkaren sedan fick skriva in bedömningen i Cosmic vid ett senare tillfälle. De intervjuade 
läkarna ansåg att teambedömningen är en bra lösning, då de får en gemensam samsyn på hur olika 
remisser ska bedömas samt att remisserna delas ut till rätt läkare på en gång. Det framkom även att 
sjuksköterskorna som är med vid teambedömningen ser stor nytta i att få deltaga. Dels får de bättre 
kunskap kring hur läkarna resonerar kring remisserna, och kan tillämpa denna kunskap när de själva 
granskar de inkomna remisserna, samt att de kan svara på patienters frågor om de ringer och har frågor 
kring sin remiss. Det som kan ses som en nackdel vid teambedömning, är om läkarna skriver in 
bedömningen själva i Cosmic efteråt, och det uppstår ett dubbelarbete av att remissen öppnas och läses 
igenom två gånger, vilket kategoriseras som slöseriet överproduktion. Först granskas remissen och 
alternativt patientjournalen och tidigare gjorda provtagningar, sedan öppnas remissen upp igen vid ett 
senare tillfälle för att lägga in en bedömning som redan diskuterats fram. Om bedömningen hade förts 
in direkt i Cosmic vid teambedömningen hade slöseriet överproduktion kunnat elimineras och slöseriet 
väntan hade kunnat minskas. Detta ger läkarna mer tid att lägga på patienterna eller andra 
arbetssysslor och väntetiderna hade kunnat kortas ner för patienterna, vilket hade ökat kundvärdet som 
är en av Leans fem principer, som beskrivs i Kapitel 4.2. Vid en teambedömning lägger dock flera 
läkare tid på att bedöma samma remisser. Hade dessa remisser istället delats upp och bedömts enskilt 
hade det kunnat sparas tid, även om input från de andra läkarna gått förlorad. Dock behöver 
tidsbesparingen som kan vinnas vid enskild bedömning ställas emot det faktum att det kommer leda 
till att remisser kan hamna hos fel läkare och behöva lämnas över samt att rådfrågning inte kommer 
ske lika smidigt.  
 
Om mottagningens läkare bedömer remisser enskilt är det önskvärt att bedömning sker vid 
schemalagda tillfällen. Detta skulle medföra att remisser blir bedömda regelbundet och ej blir liggande 
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längre tider, samtidigt som det skulle bli lättare att planera efterföljande processer på grund av att ett 
jämnare flöde uppnås, vilket är det som förespråkas inom Lean, se Kapitel 4.2.2.  
 
I Tabell 16 går det att utläsa att det är tidsintervall angivna för bedömningsprocessen. Detta beror dels 
på komplexiteten i patientens sjukdom, men även hur väl remissen är skriven. Det skiljer sig även 
mottagningarna emellan var gränsen kan dras för om patienten ska kallas till mottagningen eller inte. 
Ibland kan det ställas krav på att vissa provsvar ska finnas eller specifika symtom hos patienten, som 
kan underlätta remissbedömningen.  
 
Hematologmottagningens arbetssätt kan ses som det mest effektiva då de varje dag genomför 
mottagningsprocessen och bedömningsprocessen samtidigt, och har de kortaste ledtiderna från 
inkommen remiss till att den är färdigbedömd. Dock är det möjligt att Hematologmottagningens 
arbetssätt inte är implementerbart på de andra mottagningarna. Hematologmottagningen har minst 
antal inkomna remisser, om man bortser från Strokemottagningen som har få men tidskrävande 
remisser, vilket gör att det i snitt endast är ett par remisser per dag att bedöma, vilket förenklar 
Hematologmottagningens bedömningsprocess.  

6.1.4 Mottagningsbekräftelse  
En mottagningsbekräftelse är ett brev som skickas hem till patienten där det beskrivs att remissen är 
mottagen på mottagningen och att bedömning kommer ske eller att bedömning har skett, och att 
patienten snart kan vänta sig en kallelse eller svar från sin remitterande mottagning. De mottagningar 
som skickar ut en mottagningsbekräftelse är Endokrin-, Neurologi- och Strokemottagningen. 
Anledningen till att en mottagningsbekräftelse skickas ut är för att undvika telefonsamtal från patienter 
där de undrar hur det går för mottagningen med bearbetningen av deras remiss. Ett bra 
informationsbyte mellan patient och vårdgivare är en förutsättning för att säkerställa att patienten får 
den vård de förväntar sig, vilket enligt Oskarsson et al. (2013) resulterar i en ökad leveransservice. 

6.1.5 Bokning 
Bokningsprocessen innebär att patienten bokas in för ett besök på mottagningen. Denna process utförs 
av en sjuksköterska på samtliga mottagningar förutom på Hematolog- och Njurmottagningen. På 
Hematologmottagningen utförs denna arbetssyssla av en läkarsekreterare och på Njurmottagningen av 
en undersköterska. Detta är en administrativ arbetsuppgift som det inte krävs en medicinsk utbildning 
för att utföra. För att eliminera slöseriet utnyttjande av personal hade det därför varit önskvärt om 
bokningsprocessen utförs av läkarsekreterare istället för sjuksköterskor på samtliga mottagningar. 
Detta är något som förespråkas av Oskarsson et al. (2013) då det handlar om att göra rätt saker, och 
sjuksköterskor bör spendera sin tid på medicinska arbetssysslor.  
 
Respondenterna beskrev att det ibland är brist på lediga tider i det aktuella läkarschemat, vilket gör att 
de behöver avvakta med inbokning tills ett nytt schema släppts. Fasta läkarscheman hade kunnat leda 
till att patienter kan bokas in en längre tid framåt i tiden, även om inget läkarschema släppts för den 
perioden. Detta hade kunnat eliminera slöseriet väntan mellan färdigbedömd remiss och inbokning.  

6.1.6 Beställning av prover  
Beställning av prover är processen där de prover som blivit angivna av läkaren förs in i LabRos från 
Cosmic. Denna process utförs av en sjuksköterska på samtliga mottagningar förutom på Hematolog- 
och Njurmottagningen. På Hematologmottagningen utförs denna arbetssyssla oftast av en 
läkarsekreterare och på Njurmottagningen av en undersköterska. Om prover ska beställas som i 
särskilda fall ej finns tillgängliga i LabRos lämnas denna process över till en sjuksköterska på 
Hematologmottagningen eller läkare på Njurmottagningen, på grund av att det då krävs en specifik 
medicinsk utbildning. Den största andelen prover finns dock att tillgå i LabRos och därför anses det 
vara möjligt att denna process utförs av läkarsekreterare, för att undvika slöseriet utnyttjande av 
personal. Tidsåtgången för denna process varierar mellan mottagningarna beroende på hur många 
prover som behöver föras in i LabRos, vilket kan utläsas i Tabell 16. Anledningen till detta beror på 
patientens sjukdom samt tillstånd och kräver därför olika många prover. På Neurologimottagningen 
behöver inga prover tas i förväg, utan allt genomförs i samband med besöket på mottagningen.  
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6.1.7 Kallelse  
Denna process innefattar att kalla patienten via brev eller telefon till deras besök. På Endokrin-, Lung-, 
Mag- och tarm-, Mag- och tarm (röntgen)-, Neurologi- och Strokemottagningen utförs denna 
arbetssyssla av en sjuksköterska och på Njurmottagningen av en undersköterska. På 
Hematologmottagningen är det en läkarsekreterare som utför arbetsuppgiften vid brevkallelse och en 
sjuksköterska om patienten ska kallas nära inpå besöket via telefon, då det kräver en medicinsk 
utbildning för att svara på frågor kring remissen som kan uppstå vid ett telefonsamtal. Med 
Hematologmottagningens arbetssätt frigörs mer tid för sjuksköterskorna då de inte behöver kalla alla 
patienter som på de andra mottagningarna, utan endast de som kräver ett telefonsamtal. Detta 
arbetssätt kan ses som en lösning på slöseriet utnyttjande av personal, som existerar på de andra 
mottagningarna.  

6.1.8 Påminnelse  
Denna process innebär att patienten kallas på nytt, efter uteblivet besök, via brev eller telefon. På 
Endokrin-, Lung-, Mag- och tarm-, Mag- och tarm (röntgen), Neurologi- och Strokemottagningen 
utför en sjuksköterska denna syssla och på Njurmottagningen en undersköterska. På 
Hematologmottagningen utför en läkarsekreterare denna arbetssyssla och kallar endast via brev. Under 
intervjuerna framkom det att det varierar från patient till patient om sjukvårdspersonalen, på alla 
mottagningarna, väljer att återigen kalla patienten via brev eller telefon. Det beror dels på hur nära 
inpå i tiden det nya besöket ligger samt om det finns misstankar om att patienten är rädd inför sitt 
besök och medvetet valt att inte komma på sin första inbokade tid. Vid brevkallelse krävs ingen 
medicinsk utbildning och borde kunna utföras av läkarsekreterare, för att undvika slöseriet utnyttjande 
av personal.  

6.2 Tidsåtgång 
Vid en jämförelse mellan den tillhandahållna statistiken kring tidsåtgång för bedömningsprocessen per 
remiss i Tabell 11 och de angivna tiderna under kartläggningarna går det att utläsa att Endokrin-, 
Lung- och Neurologimottagningen har uppgett tider som stämmer överens med statistiken, vilket kan 
utläsas i Tabell 17. Dock ligger dessa tider i de övre delarna av intervallerna. Resterande 
mottagningars läkare angav tidsintervaller som inte stämmer överens med statistiken från år 2014, 
men medelvärdena ligger endast ett par minuter från de angivna intervallerna. Anledningen till 
avvikelserna kan bero på att statistiken är från år 2014 och förändringar i arbetet kan ha genomförts, 
vilket snabbat upp bedömningsprocessen. Något som även bör tas i beaktande är att de angivna 
intervallerna är uppskattade tider och jämförs med uppmätt statistik. Det är dock data från två olika 
datainsamlingsmetoder och med dessa anledningar i åtanke anses de uppskattade tiderna 
överensstämma eller ligga tillräckligt nära medelvärdena för att godtas.  
 
Tabell 17: Jämförelse mellan statistik och angiven tidsåtgång för bedömningsprocessen 

Mottagning 

Antalet 
minuter 

enligt 
statistik 

(medelvärde) 

Antalet 
minuter 
angivna 
under 

kartläggning 
(intervall) 

Endokrin 15 5-20 

Hematolog 15,9 5-10 

Lung 13,2 2-15 

Mag- och 
tarm 

15,4 5-10 

Neurologi 14,1 5-20 

Njur 21 2-20 

Stroke 32 2-30 
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Under intervjuerna ombads respondenterna att göra en tidsuppskattning på hur många minuter de 
spenderar i veckan på remisshantering, se Tabell 13. Dessa uppgifter har jämförts med den 
sammanslagna tiden för alla processers tidsangivelser, de uppgett under kartläggningen, se 
jämförelsen i Tabell 18 nedan. Precis som jämförelsen i Tabell 17 är det avvikelser mellan 
tidsangivelserna. En av anledningarna till att tiderna skiljer sig åt är att antalet inkomna remisser 
varierar från vecka till vecka. Detta gjorde att personalen fick svårt att uppskatta hur mycket tid de 
spenderar på remisshantering i veckan. Därför bör medelvärdet granskas med kritiska ögon. Processen 
påminnelse uppkommer inte heller för varje remiss, utan endast för de uteblivna besöken, vilket 
resulterar i ett extra tidspåslag för den totala tiden för kartläggningarna. Det visade sig vara lättare för 
de intervjuade och observerade att ange tidsintervall för varje process än att ange hur mycket tid de 
spenderar i veckan på remisshantering. Därför ger jämförelsen i Tabell 18 en splittrad bild av 
personalens tidsuppfattning.  
 
Tabell 18: Jämförelse mellan angiven total tidsåtgång per remiss och tidsangivelser vid kartläggning 

 

 
I Tabell 19 går det att utläsa en jämförelse mellan tidsåtgången för bedömning av en remiss och den 
totala ledtiden i dagar från mottagen remiss till att den är färdigbedömd. Början av remisshanteringen 
består av mottagande samt sortering och uppkommer i cirka 2 minuter vilket är försumbart i 
proportion mot tidsåtgången för bedömningen, vilket gjort att dessa inte inkluderats. Det går att utläsa 
att andelen värdeskapande tid under remissbedömningen är liten jämfört med den totala ledtiden. Detta 
beror på att slöseriet väntan uppstår mellan processerna mottagande och bedömning, vilket är önskvärt 
att eliminera för att få ett effektivare flöde. 

Mottagning 

Antalet 
minuter 

(medelvärde) 
per remiss 
taget från 

den 
uppskattade 
tidsåtgången 

per vecka 

Totala 
antalet 

minuter 
angivna 
under 

kartläggning 
(intervall) 

Endokrin 
(ssk) 

36,1 39-69 

Hematolog 
(lsk) 

2,6 8 

Lung (ssk) 7,7 10-15 

Mag- och 
tarm (ssk) 

7 17-31 

Neurologi 
(ssk) 

4,4 14-21 

Njur (usk) 11,2 20-30 

Stroke (ssk) 7,9 29,5-59,5 
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Tabell 19: Jämförelse mellan antalet värdeskapande minuter per remiss och ledtiden 

Mottagning 

Antalet minuter 
enligt statistik för 

bedömningsprocessen 
(medelvärde) 

Ledtid i 
dagar från 

inkommen till 
färdigbedömd 

remiss 
(medelvärde) 

Endokrin 15 9 

Hematolog 15,9 4 

Lung 13,2 10 

Mag- och 
tarm 

15,4 28 

Neurologi 14,1 7 

Njur 21 20 

Stroke 32 8 

  
På grund av mottagningarnas komplicerade remisshantering och remissernas variation är det svårt att 
grunda ett beslut på att de med kortast ledtid eller kortast tid på bedömningsprocessen är den bäst 
fungerande mottagningen. Därför måste varje mottagning studeras enskilt för att kunna utvärdera vilka 
förbättringar som är möjliga att genomföra.  

6.3 Remisshantering i pappersform 
När mottagningar väljer att hantera remisser i pappersform påverkas ett flertal processer. Dessa 
processer är mottagning, sortering, bedömning, bokning samt beställning av prover. Vilka processer 
som berörs för varje mottagning varierar beroende på det valda arbetssättet. De mottagningar som 
hanterar sina remisser i pappersform istället för digitalt är Endokrin-, Neurologi-, Njur- och 
Strokemottagningen. Hematologmottagningen hanterar sina bokningsunderlag i pappersform, detta är 
även ett arbetssätt som Njurmottagningen använder sig av. Endokrin- och Strokemottagningen 
använder en pärm för att samla alla sina pappersremisser på ett och samma ställe, vilket leder till att de 
har en bra uppsikt kring var alla remisser befinner sig och inga lösa papper försvinner, medan 
Hematolog-, Neurologi- och Njurmottagningen inte har remisserna i pärmar utan lösa hos respektive 
läkare. De som använder en pärm för att samla sina remisser arbetar även i team, vilket gör att det inte 
råder förvirring kring var denna pärm befinner sig. Dock bidrar det till slöseriet onödiga rörelser när 
denna pärm varje dag ska flyttas mellan de olika yrkesgrupperna och hade kunnat undvikas om 
mottagningarna istället använde sig av Cosmic. Fördelen med det digitala arbetssättet är att allt finns 
tillgängligt för alla genom Cosmic, medan pappersformen endast existerar i en kopia om anteckningar 
förs på denna. Esquivel et al. (2012) påpekar att det elektroniska arbetssättet kan förbättra 
informationsflödet vid remisshantering. Dock kan det i Cosmic vara svårt att skilja på vilka remisser 
som är nyinkomna och vilka som ligger kvar i systemet och väntar på att bli bedömda. Detta leder till 
att samma remisser kan behöva öppnas och stängas flera gånger om.  

6.4 Mall/Checklista för remitterande enheter  
Det framkom under intervjuerna och observationerna att många av de inkomna remisserna hade 
bristande information, vilket är en av anledningarna till att så få remisser leder till nybesök, vilket 
redovisas i Tabell 10. Detta är ett problem som egentligen uppstår redan innan remisserna når 
Medicinklinikens mottagningar. Dock anses det vara nödvändigt att analysera på grund av att dessa 
remisser hinner gå igenom processerna mottagning, sortering och bedömning innan en läkare avgör 
om remissen ska leda till ett besök eller inte, samt processen mottagningsbekräftelse på 
Neurologimottagningen. Detta leder till att flera yrkesgrupper spenderar tid på de remisser som inte 
kommer leda till nybesök.  
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När för lite information är inkluderat i remissen får läkaren spendera tid på att läsa igenom stora delar 
av patientens journal och tidigare utförda provtagningar för de remisser som ska leda till nybesök eller 
skicka ett brevsvar till den remitterande enheten och be dem utföra en grundligare undersökning. 
Medicinklinikens mottagningar borde kunna minska antalet nerlagda timmar på remisshanteringen, 
om en mall eller checklista för vad som behöver inkluderas i en remiss till någon av Medicinklinikens 
mottagningar hade skapats. Om de flesta remisserna som inkommer till mottagningar hade varit rätt 
utformade från början hade slöserierna felaktiga processer och överproduktion kunnat elimineras, då 
personalen inte hade behövt lägga tid på att läsa patientens journal. Ibland behöver de olika 
mottagningarna att specifika provtagningar har utförts, för att kunna bestämma att det är till deras 
mottagning patienten ska remitteras till. Ett gott exempel är den remissmall som Ögonkliniken i 
Linköping gjorde under Projekt 106, där de lyckades snabba upp och förenkla remisshanteringen 
(Källum 2008). Det förespråkas även av Esquivel et al. (2012) att använda sig av standardiserade 
remissmallar för att underlätta informationsspridningen.  

6.5 Standardiserat arbetssätt 
Endokrin- och Strokemottagningen, arbetar på liknande sätt där de sitter i team och bedömer samt 
hanterar sina remisser i pappersform i respektive mottagnings pärm. Neurologimottagningen bedömer 
också sina remisser i team och har sina remisser utskrivna på papper men ej insatta i en pärm. Mag- 
och tarmmottagningen träffas även de i team för att bedöma remisser, men arbetar endast i Cosmic. 
Dessa mottagningar arbetar på ett standardiserat arbetssätt, under bedömningsprocessen, där de har 
avsatta tider för att bedöma sina inkomna remisser. Detta standardiserade arbetssätt, att bedöma 
remisser i team, är fördelaktigt enligt Carrier et al. (2015) då det bidrar till att organisera personalens 
arbete, vilket leder till färre misstag.  
 
Hematolog-, Lung-, Mag- och tarm (röntgen)- och Njurmottagningen tillhör dock de mottagningarna 
där läkare bedömer remisser när de har tid istället för på schemalagda tillfällen. Detta kan bidra till att 
det ibland går för lång tid innan en remiss blir bedömd, och gestaltar sig i form av slöseriet väntan.  
 
Under intervjuer och observationer framkom det att det finns tydliga rutiner på varje mottagning 
angående vem som ska göra vilka processer i remisshanteringen. Det finns även rutiner på om en 
mottagningsbekräftelse ska skickas till patienten eller om det går tillräckligt kort tid tills remissen är 
bedömd och en kallelse kan skickas. Detta tyder på att Medicinkliniken följer Socialstyrelsens 
bestämmelser kring SOSFS 2004:11 (Socialstyrelsen 2015). 

6.6 Leveransservice 
För att tillfredsställa kunderna krävs det att ett företag har en god leveransservice och ser till hela 
värdekedjan. Medicinklinikens leveransserviceelement har identifierats utifrån Tabell 3. 
Leveransservice skulle inom vården kunna översättas till om vårdgarantin efterföljs eller inte, samt 
förhållandet mellan mottagning och patient. Lagertillgängligheten kan jämföras med om det finns 
lediga tider i läkarschemat för att ha möjligheten att boka in akuta patienter, för att minimera slöseriet 
väntan. Respondenterna som ansvarade för inbokningarna påpekade att de brukar lämna några luckor 
när de bokar in en ny patient, just för att ha någon/några tider per vecka för att boka in akuta besök. 
Informationsutbytet mellan mottagningarna och patienterna fungerar bra, av det som framkommit i 
intervjuerna. När patienten kallas skickas det med den informationen de behöver veta inför sitt besök. 
Endokrin-, Neurologi- och Strokemottagningen skickar även ut mottagningsbekräftelse på remissen, 
så att patienten vet att den kommit fram och inom snar framtid kommer bedömas av en läkare eller har 
blivit bedömd. Flexibiliteten hos mottagningarna är att det sitter någon och granskar alla inkomna 
remisser för att se till att de akuta remisserna bedöms så fort som möjligt, och ser då till att slöseriet 
väntan inte uppstår för akuta remisser.  
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7 Diskussion  
Under tiden som spenderades på Medicinkliniken framkom det att kliniken är positivt inställd till Lean 
och arbetar mycket med detta. Detta var anledningen till att de ville få remisshanteringen granskad, för 
att få det klargjort hur det ser ut på mottagningarna samt om förbättringar kan genomföras för att få ett 
effektivare flöde. Grundtanken var att göra värdeflödeskartläggningar av remisshanteringen på alla 
mottagningar, men på grund av avgränsningen kring vilka remisser som skulle kartläggas, blev det 
begränsade kartläggningar av remisshanteringen som inte kan klassificeras som 
värdeflödeskartläggningar.  
 
För att få fram den data som behövdes till kartläggningarna utfördes intervjuer på samtliga 
mottagningar. På alla mottagningar intervjuades minst två yrkesgrupper förutom på Stroke där det 
endast kunde anordnas en intervju med en sjuksköterska. Anledningen till att informationen anses 
tillräcklig från Strokemottagningen är på grund av att antalet inkomna remisser till mottagningen är få 
jämfört med de andra mottagningarna, samt att sjuksköterska och läkare alltid sitter tillsammans och 
bedömer remisserna. Detta gör att sjuksköterskan har god insikt i hela remisshanteringen. Det gjordes 
inte heller observationer på alla mottagningar då det var svårt att planera in när yrkesgrupperna skulle 
sitta och hantera remisser, på grund av att det är beroende av hur många remisser som finns att hantera 
vid just det tillfället och när remisserna inkommit, därför blev det i vissa fall endast intervjuer där 
respondenterna fick beskriva sin arbetsgång i detalj. Från början var det även tänkt att tidmätningar 
skulle genomföras i samband med observationerna, men till följd av att observationerna blev 
intervjuer på mottagningarna Hematolog-, Mag-och tarm (röntgen)-, Njur- och Strokemottagningen 
fick respondenterna istället uppskatta tidsåtgången för varje process i remisshanteringen. Då 
yrkesgrupperna oftast inte genomför remisshanteringen på specifikt schemalagda tider anses de ha en 
bra uppfattning kring tidsåtgången för att kunna planera sin egen arbetstid. Därför ansågs personalens 
tidsuppskattningar rättvisande.  
 
Intervjuerna utgick från Bilaga 1 där processerna redan var fördefinierade. Detta kan ha lett till att de 
processer eller delprocesser som sällan uppstår inte inkluderats i kartläggningen. Vid en jämförelse 
mellan de skapade kartläggningarna och de som Grönqvist (2007) identifierade, var det samma 
processer inkluderade och därför är det rimligt att anta att de visar en korrekt bild av 
remisshanteringen. Efter att alla kartläggningar var sammanställda, skickades dessa till de intervjuade 
för validering. Det mottogs svar från samtliga mottagningar med viss feedback, som gjorde att 
kartläggningarna kompletterades. 
 
Tydliga skillnader identifierades mottagningarna emellan kring hur de hanterar sina remisser. Dock 
har samtliga mottagningar tydliga rutiner kring vem som ska göra vad, även om vissa mottagningar 
har mer detaljerade rutiner än andra. Eftersom det i dagsläget inte sker något personalutbyte 
mottagningarna emellan anses de olika rutinerna inte vara ett problem. Om det i framtiden kommer 
ske mer personalutbyte kan det vara önskvärt att ha ett mer standardiserat arbetssätt som skulle vara 
gemensamt för hela Medicinkliniken. De tre största identifierade skillnaderna är om mottagningarna 
arbetar i team eller inte under bedömningsprocessen, om de arbetar digitalt eller i pappersform samt 
vilken yrkesgrupp som utför de administrativa processerna. Det framkom att det fanns fördelar med att 
arbeta i team, då mottagningen fick en samsyn kring hur alla remisser ska bedömas, samt att 
sjuksköterskor fick bättre kunskap om remisserna. Frågan som kan ställas är om det är möjligt, 
tidsmässigt, att bedöma alla remisser på plats och utfärda bokningsunderlag, när läkarna sitter i team, 
för att effektivisera arbetet. Fördelarna som skulle vinnas vid att bedöma alla remisser direkt i team, 
och inte skriva in den slutgiltiga bedömningen i Cosmic efteråt, är att slöseriet överproduktion och 
väntan skulle kunna elimineras. Om alla anteckningar och bedömningar görs direkt i Cosmic, istället 
för att först antecknas på den utskrivna remissen kan all personal ha tillgång till informationen. Att allt 
görs i Cosmic underlättar även för andra yrkesgrupper då de kan kontrollera var i flödet remissen 
befinner sig och vad som pågår. Om administrativa sysslor kan utföras av läkarsekreterare istället för 
sjuksköterskor och undersköterskor kan denna tid istället läggas på patienter. Detta skulle gynna 
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patienterna och vårdpersonalens kompetens skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. Det skulle även 
kunna minska arbetsbelastningen för vårdpersonalen, då de är högt belastade yrkesgrupper.  
 
Vid ett standardiserat och mer effektivt remissarbete kan förhoppningsvis vårdgarantins regler 
efterföljas och responstiden på inkomna remisser snabbas upp. Detta är till nytta för befolkningen då 
de kan få rätt vård snabbare och genom detta undvika onödigt lidande. Arbetsmiljön kan även bli 
bättre, om det finns schemalagd tid för remissbedömning och de olika yrkesgrupperna slipper störa 
varandra med frågor och påminnelser.  
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8 Slutsats 
Den första frågeställningen syftade till att kartlägga remisshanteringen på Medicinklinikens sju 
mottagningar, dessa kartläggningar finns tillgängliga i Kapitel 5. Den andra frågeställningen rörde hur 
remisshanteringen behövde förändras för att eliminera slöserier och få ett effektivare flöde, vilket kan 
läsas i detalj i Kapitel 6 och 7.  
 
Det går att urskilja efter de genomförda kartläggningarna att det är fördelaktigt att mottagningarna 
arbetar i team, förutsatt att det är möjligt tidsmässigt, att bedömningen görs direkt i Cosmic och inte 
efteråt. Detta skulle då kunna eliminera de slöserier som existerar i dagsläget i form av överproduktion 
och väntan.  
 
De administrativa arbetsuppgifterna bokning, beställning av prover samt kallelse, där det inte krävs en 
medicinsk utbildning, skulle kunna utföras av läkarsekreterare istället för sjuksköterskor och 
undersköterskor och därmed eliminera slöseriet utnyttjande av personal.  
 
Alla remisser borde kunna hanteras i Cosmic istället för att det ibland hanteras i pappersform då det 
finns fördelar med det digitala arbetssättet, eftersom att alla får tillgång till informationen samt att inga 
papper försvinner.  
 
Om en mall eller checklista skulle skapas och skickas ut till vårdcentraler eller andra remitterande 
enheter som fastställer vilka symtom patienten ska ha eller vilka prover som behöver tas innan 
patienten remitteras till Medicinklinikens mottagningar hade även slöserierna felaktiga processer och 
överproduktion kunnat elimineras.  
 

8.1 Fortsatt arbete  
Vid fortsatt arbete med remisshanteringen behöver Medicinkliniken undersöka om det är möjligt för 
alla läkare att ha schemalagda tillfällen för teambedömning samt att dessa tillfällen blir tillräckligt 
långa för att kunna skriva in bedömningarna direkt i Cosmic, istället för att behöva göra detta vid ett 
senare tillfälle. Dock måste det tas hänsyn till om antalet remisser och antalet läkare tillåter detta 
arbetssätt, eller om det skulle bli för tidskrävande. Om läkarna ska arbeta enskilt, under bedömningen, 
borde det undersökas om det är möjligt att genomföra detta under schemalagda tillfällen, för att få ett 
jämnare flöde. Det behöver även genomföras vidare undersökningar kring om det är möjligt att 
överföra sjuksköterskornas och undersköterskornas administrativa arbetssysslor, där det inte krävs en 
medicinsk utbildning, till läkarsekreterare. För att undvika att många felaktiga remisser inkommer 
borde det undersökas om det är möjligt att implementera en mall eller checklista som vårdcentraler 
och andra mottagningar kan följa när de remitterar till Medicinklinikens mottagningar.  
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Bilagor  
I detta kapitel finnes Bilaga 1 och 2.  

Bilaga 1 
Denna matris användes under observationer och intervjuer för att samla in information till 
kartläggningarna.  
 

Mottagning  Tid Vem utför och vad görs Problem som brukar uppstå Kommentarer 

Mottagning av  
remiss         

Sortering         

Bedömning         

Bokning          

Kallelse         

Beställa  
prover         

Påminnelse         
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Bilaga 2 
Nedan finnes samtliga frågor som ställdes under intervjuerna.  
 
Fasta intervjufrågor  

1. I vilken del av remisshanteringen är du involverad? Tex: hela remisshanteringsdelen inklusive 
väntelistan, bokning mm eller bara en specifik arbetsuppgift?  
 

2. Hur mycket tid skulle du uppskatta att du lägger på remisshantering i veckan?  
 

3. Hanterar du någon gång remisser eller tillhörande papper i pappersform eller sköter du allt 
digitalt?  
- Vad för typ av papper i så fall? Varför?  

 
4. Hur kommer det sig att du arbetar som du gör? Arbetar du på samma sätt som du blev 

upplärd?  
- På vilket sätt har du förändrat processen? Varför?  

 
5. Tycker du remisshanteringen fungerar på ett smidigt sätt?  

- Om nej, varför? Och hur hade du velat ha det?  
- Tycker du någon specifik del / flera specifika delar fungerar mindre bra?  
- Vad är det som fungerar bra med ert sätt att arbeta?  

 
6. Har du arbetat på någon av de andra mottagningarna inom medicinkliniken?  

- Om ja, Har du känt att det uppkommit problem på grund av att ni inte arbetar på samma 
sätt?  

- Om ni arbetat på samma sätt, finns det fördelar med detta? 
 

7. Tror du remissarbetet skulle fungera smidigare om det fanns fastställda rutiner och ett 
standardiserat arbetssätt? 
-Motivera gärna varför. 

 
8. Varför tror du så många remisser besvaras men inte leder till fysiska besök?  

 
9. Är det något du känner att du vill kommentera angående remisshanteringen?  

 


