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FÖRORD 
Detta examensarbete genomfördes våren 2015 av två logistikstudenter från Linköpings 
Universitet. I och med detta examensarbete avslutas två treåriga utbildningar på 180 
högskolepoäng vardera, varav examensarbetet stod för 32 högskolepoäng. 
 
Författarna vill först och främst tacka ledningsgruppen för Vision 2020 som givit oss 
möjligheten att göra detta examensarbete. Ett stort tack vill även författarna rikta till de personer 
som blivit skuggad på avdelningen för stroke och rehabilitering av stroke på Vrinnevisjukhuset, 
samt till övrig personal på avdelningen för det trevliga och välkomnande bemötandet.  
 
Slutligen skall även examinatorn Tobias Andersson Granberg och handledaren Krisjanis Steins 
få ett stort tack för den vägledning som författarna fått genom hela examensarbetets 
gång.  Opponentgrupperna skall också tilldelas ett tack för deras kommentarer och stöd genom 
hela examensarbetet. 
 
 
Norrköping, juni 2015 
 
 
 

 
 
  

 
Kajsa Blom    Linnéa Håcansdotter 
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SAMMANFATTNING 
I och med människornas ökade livslängd har kraven på sjukvården ökat, samtidigt finns det en 
bristande tillgång på vårdpersonal. Genom att öka antalet arbetsuppgifter för 
sjukvårdspersonalen som är värdeskapande för patienten kan sjukvården svara på kraven, då 
sjukvårdens befintliga resurser kan användas på ett mer effektivt sätt.  
 
Utifrån observationer och tidmätningar som har utförts på Vrinnevisjukhusets vårdavdelning 
(AVD1) för stroke och rehabilitering av stroke, har detta examensarbete kunnat ge förslag på 
förbättringsområden som kan effektivisera och öka antalet värdeskapande arbetsuppgifter för 
läkarna och sjuksköterskorna. Utifrån tidmätningarna skapades även en tidfördelning av 
läkarnas respektive sjuksköterskornas arbetsuppgifter på AVD1, och visade att en läkare och 
sjuksköterska på AVD1 spenderade mest tid på administrativa arbetsuppgifter (48 % för läkare 
och 26 % för sjuksköterskor), kommunikation (15 % för läkare och 24 % för sjuksköterskor) 
patienttid (15 % för läkare och 20 % för sjuksköterskor).  
 
De största förbättringsområdena av både läkarnas och sjuksköterskornas arbetsuppgifter som 
identifierades utifrån observationerna och resultatet av tidfördelning var att bristen på riktlinjer 
för införandet av journalanteckningarna ineffektiviserade deras administrativa arbetsuppgifter, 
samt att saknaden av ett system för läkemedelssaldo försvårade sjuksköterskornas 
läkemedelshantering. För att åtgärda problemen bör AVD1 och hela medicinkliniken som 
AVD1 ingår i, fastställa riktlinjer för hur inskrivning av information i journal skall genomföras 
för att undvika dubbelarbete och underlätta informationssökningen. Medicinkliniken bör även 
investera i ett nytt lagersystem som uppdaterar saldot för läkemedel automatiskt, där det också 
går att utläsa hur mycket av varje läkemedel som finns på respektive avdelning och i respektive 
lager. Övriga förbättringsområden som identifierades för läkarna och sjuksköterskorna på 
AVD1 var att placeringen av utrustning och verktyg på AVD1 kan förbättras med hjälp av 
Leans 5S, samt att genom planering och tydligöring att rapportering pågår kan läkare och 
sjuksköterskor minska på sysslolöshet och antalet gånger de blir avbrutna under en 
arbetsuppgift. AVD1 skulle även kunna öka en läkares respektive sjuksköterskas 
värdeskapande arbetsuppgifter genom att uppdatera datorerna, samt omplacera eller investera i 
fler skrivare och telemetridatorer.  
 
 

  



IV  
 

SUMMARY 
With people’s increased life span, the demand for health care services has increased, while there 
is a lack of health care professionals.  By increasing the health care professionals’ value-adding 
work assignments for patient care, they will be used more efficiently and be able to meet the 
demand of the health care services. 
 
Based on observations and time studies carried out at Vrinnevisjukhusets health care facility 
for stroke and rehabilitation of stroke, this thesis has provided suggestions for areas of 
improvement which could increase the amount of doctors’ and nurses’ value-adding work 
assignments. Based on the result time studies at the health care facility, a time distribution of 
the doctors’ and nurses’ work assignments was also established and showed that they spent 
their most time on administrative work (48 % for doctors and 26 % for nurses), communication       
(15 % for doctors and 24 % for nurses) and time with patient (15 % for doctors and 20 % for 
nurses). 
 
Based on the observations and the result of time distribution, the doctors and nurses main areas 
of improvement was the lack of guidelines for implementation of journal notes which made 
their administrative work assignments inefficient, as well as the lack of system for the stock 
levels of medicines, which hindered the nurses’ medication management. To address these 
problems the health care facility and the entire medical clinic that the facility is part of, should 
determine guidelines on how the journal notes should be conducted for avoidance of 
duplications and to also facilitate the search of information. The medical clinic should also 
invest in a new storage system which updates the stock levels of medicines automatically, and 
also makes it possible to see how much of each medicine is available in each facility and 
storage. The arrangement of the facilities storage is also an area that could be improved by 
implementing the Leans’ 5S, which would improve the doctors’ and nurses’ time distribution 
and increase the value-adding work assignments. By also planning and clarify when a reporting 
is ongoing, as well as relocate or invest in more printers and telemetry computers, the facilities 
doctors’ and nurses’ time distribution will be improved and also increase the amount of work 
assignments that is value-adding.  
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LÄSANVISNINGAR 
Nedan följer en kort beskrivning av samtliga kapitel som ingår i detta examensarbete för att 
läsaren lättare skall kunna hitta till vilka kapitel som kan vara av intresse. 
 
Kapitel 1 - Inledning 
Ger en snabb överblick för läsaren om examensarbetets bakgrund, syfte och frågeställningar. 
Intressant för den läsare som vill få en övergripande bild av examensarbetets utgångspunkt och 
mål. 
 
Kapitel 2 - Verksamhetsbeskrivning 
Allmän beskrivning av Vrinnevisjukhuset och Vision 2020 samt en mer detaljerad beskrivning 
av AVD1s uppbyggnad. Intressant att läsa för den som vill vet mer om verksamheten.  
 
Kapitel 3 - Metod 
Redovisar inriktningen och de metoder som har använts i examensarbetet. Intressant för den 
läsare som vill ha större förståelse teoretiskt för hur resultatet av examensarbetet har tagits fram. 
 
Kapitel 4 - Teoretisk referensram 
Beskriver begreppen logistik, Lean och Lean i sjukvård, samt tidigare studiers resultat kring 
examensarbetets syfte. Ger läsaren en grundläggande förståelse kring olika 
förändringsprinciper och redan identifierade problem och förbättringsområden utifrån tidigare 
resultat.  
 
Kapitel 5 - Resultat av observationer 
Presenterar det resultat som författarna fått fram utifrån de datainsamlingar som gjorts. Är 
intressant för de läsare som vill ta reda på examensarbetets resultat. 
 
Kapitel 6 - Förbättringsområden 
Innehåller rekommendationer på vad som kan förbättras utifrån författarnas observationer och 
examensarbetets resultat. Intressant att läsa för den person som vill veta hur AVD1 kan 
förbättras.  
 
Kapitel 7 - Diskussion 
Diskussion angående examensarbetets resultat och dess rekommendationer utifrån de studier 
som presenterades i den teoretiska referensramen. Intressant för den läsaren som kritiskt vill 
granska samtliga slutresultat. 
 
Kapitel 8 - Slutsats 
Sammanfattning av examensarbetets resultat och förbättringsförslag. För läsaren som önskar 
en kort summering över vad författarna kom fram till.  
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Inom sjukvården idag och i framtiden finns det ett antal utmaningar att övervinna. En av de 
största utmaningarna är det ökande behovet av vård, som är en direkt följd av människans ökade 
livslängd. Andra utmaningar som också behöver övervinnas är den bristande tillgången på 
vårdpersonal inom sjukvården, samt utmaningen med att hälso- och sjukvårdssektorn får allt 
mindre pengar. Kraven på sjukvården och dess personal ökar också som en följd av att 
patienterna har tillgång till mer kunskap, via exempelvis Internet. Genom att öka 
kostnadseffektiviteten inom vården och använda sina resurser på ett mer effektivt sätt kan 
sjukvården svara mot dagens utmaningar och ge patienterna bättre vård. (Socialstyrelsen, 2009) 
 
Vision 2020 är ett projekt som bedrivs på Vrinnevisjukhuset för att möta upp de krav och 
utmaningar som ställs inom dagens och framtidens sjukvård. För att lyckas möta upp de nya 
kraven och öka samverkan mellan och inom sjukhusets olika verksamheter behöver 
Vrinnevisjukhuset en ombyggnation. I samband med ombyggnationen har varje enskild 
vårdavdelning på Vrinnevisjukhuset identifierat möjliga effektiviseringsåtgärder för deras 
verksamhet. Avdelning 1 (AVD1) är en av dessa vårdavdelningar som vill arbeta för att 
utveckla och effektivisera sin verksamhet.  
 
AVD1 är en avdelning på Vrinnevisjukhuset som tillhör medicinkliniken med inriktning på 
stroke och rehabilitering av stroke. Stroke är ett akut tillstånd och vid insjuknade är det vitalt 
att strokepatienten snabbt får tillgång till den vård och behandling som behövs för att möjliggöra 
en effektiv vård1. Vid trombolys (vanlig behandling vid hjärninfarkt) är det exempelvis 
angeläget att strokepatienten får behandling senast inom tre timmar från insjuknandet för att 
behandlingen ska ge en bra effekt. Att erbjuda en god, effektiv och sammanhängande 
strokevård är därför en utmaning då många aktörer och specialister är involverade längst med 
hela vårdprocessen för varje strokepatient. (Arvidsson, 2007; Sveus, 2015) 
 
Under våren och sommaren år 2014 genomförde Kallaste och Larsson (2014) ett examensarbete 
på AVD1. Författarna utförde en kartläggning av rörelseflödet för undersköterskorna på AVD1, 
samt en tidmätning av undersköterskornas arbetsuppgifter. Detta för att identifiera om några av 
undersköterskornas arbetsuppgifter kunde utföras av personal på Vårdnära Service (en tjänst 
som vårdavdelningar kan nyttja för omhändertagande och effektivisering av bland annat 
förrådshantering). Som ett fortsättningsarbete av Kallaste och Larsson (2014) har detta 
examensarbete genomförts med fokus på att identifiera tidfördelningen2 av en läkare respektive 
sjuksköterskas arbetsuppgifter på AVD1. 
 
Läkarna och sjuksköterskorna som arbetar på AVD1 har ett flertal olika arbetsuppgifter som tar 
olika lång tid att utföra. Genom att identifiera arbetsuppgifternas tidfördelning kan de icke-
värdeskapande och värdeskapande arbetsuppgifterna identifieras. De värdeskapande 
arbetsuppgifterna är uppgifter som tillför något värde för AVD1s patienter, medan de uppgifter 
som tar onödigt med tid och resurser utgör de icke-värdeskapande arbetsuppgifterna. 
Identifieringen av arbetsuppgifternas tidfördelning kan således leda till indikationer på 
problemområden och förslag till olika förbättringsarbeten för att öka effektiviteten på AVD1, 

                                                 
1 Effektiv vård innebär att befintliga resurser inom sjukvården används i högsta möjliga 
utsträckning för att nå målet om god hälsa för allmänheten. 
2 Den tid det tar att utföra de olika arbetsuppgifterna för läkare respektive sjuksköterskor, utifrån 
de olika arbetsuppgifternas totala tid. 
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och därmed ge en förbättrad tidfördelning och öka antalet värdeskapande aktiviteter. För att 
bedriva förbättringsarbeten kan logistikverktyget Lean användas för att eliminera slöserier och 
effektivisera resursanvändningen på AVD1, vilket skulle kunna bidra till en förbättrad 
vårdupplevelse för patienten och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att urskilja tidfördelningen av en läkares respektive 
sjuksköterskas arbetsuppgifter, samt att identifiera eventuella problem- och 
förbättringsområden på avdelningen med avseende på de identifierade arbetsuppgifterna. 

1.3 Frågeställningar  
Utifrån syftet har följande frågeställningar tagits fram:  
  Vilka arbetsuppgifter finns det för läkare respektive sjuksköterska?  Hur lång tid tar det att utföra olika arbetsuppgifter för läkare respektive 

sjuksköterska?  Vilka problemområden går det att identifiera utifrån tidfördelningen av läkarnas 
respektive sjuksköterskornas arbetsuppgifter?  Vilka förändringar utifrån Lean kan avdelningen göra för att förbättra tidfördelning 
av läkarnas respektive sjuksköterskornas arbetsuppgifter?  
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2 VERKSAMHETSBESKRIVNING  

2.1 Allmänt om Vrinnevisjukhuset 
Vrinnevisjukhuset är beläget i det naturnära området vid Vrinneviskogen, Norrköping. Idag är 
Vrinnevisjukhuset ett inarbetat akutsjukhus med bred verksamhet som har ett nära samarbete 
med Hälsouniversitetet vid Linköpings Universitet. Verksamheten har idag 310 vårdplatser 
med cirka 2 200 medarbetare, (Widborg, 2015a). Sjukhuset beskriver sig själva som: 
 

“Ett akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god 
samverkan och högklassig utbildning.” (Widborg, 2015a) 

 
När Vrinnevisjukhuset stod klart för cirka 20 år sedan var det ett modernt sjukhus som var 
planerat och anpassat efter sin dåtida verksamhet, men efter ett flertal organisationsförändringar 
under åren har bland annat verksamheter flyttas runt både internt på Vrinnevisjukhuset och 
externt mellan andra sjukhus inom region Östergötland. Detta har bidragit till att 
Vrinnevisjukhuset idag har förlorat sin logiska uppbyggnad och sitt naturliga samband som 
fanns för 20 år sedan. Därför har Vrinnevisjukhuset påbörjat projektet Vision 2020 för att 
sjukhuset återigen ska vara anpassat efter den verksamhet som bedrivs på plats. (Sweco 
Architects AB, 2012) 

2.2 Vision 2020 
I takt med att vården är i ständig utveckling och att många förändringar inom området har skett 
sedan verksamhetens invigning, vill Vrinnevisjukhuset anpassa sina lokaler till dagens 
sjukvård. Projekt med att anpassa sjukhuset har fått namnet Vision 2020, då Vrinnevisjukhuset 
planerar att denna ombyggnad av sjukhuset skall stå klart till år 2020. (Widborg, 2015b) 
 
Tanken med Vision 2020 är att Vrinnevisjukhuset skall bli ett modernt och flexibelt akutsjukhus 
med inbjudande och hälsofrämjande miljö, med fokus på vad som är bäst för patienten. 
Lokalplaneringen ska utgå från patienternas, medborgarnas och verksamheternas framtida 
behov och de nya lokalerna ska ge möjlighet till en trygg och säker vård. Vidare ska 
Vrinnevisjukhuset erhålla flexibla lokaler med stimulerande utvecklingsklimat och 
hälsofrämjande arbetsmiljö. (Sweco Architects AB, 2012; Widborg, 2015b) 
 
För att uppnå målen med Vision 2020 har ett utredningsarbete genomförts på Vrinnevisjukhuset 
där en plan har framställts för hur verksamhetsförändringarna skall gå till. De förändringar av 
verksamheten som skall göras är att förbättra och centralisera akutprocessen, separera elektiva3 
och akuta flöden för en effektivare operationsprocess och ökad tillgänglighet. 
Vårdavdelningarna skall moderniseras för att anpassas till en patient närmare vård och delas in 
i tre enheter för 24 vårdplatser (åtta vårdplatser per enhet). (Sweco Architects AB, 2012) 
 
För att få en överblick över de utbyggnader som skall göras i samband med Vision 2020, se 
figur 1. Figuren illustrerar de tänkta utbyggnationerna med lila färg och de befintliga 
byggnaderna med vit färg. 

                                                 
3 Ett kirurgiskt ingrepp bestämt på förhand. 
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De olika klinikernas mottagningar och vårdavdelningar skall placeras i nära anslutning till 
varandra för att integrera öppen- och slutenvård och på så sätt få kortare avstånd och större 
flexibilitet för Vrinnevisjukhusets personal och patienter. I samband med 
verksamhetsförändringar tillkommer nya verksamheter, som en nyktringsenhet i psykiatrihuset 
i samband med utbyggnad av psykiatribyggnaden och en mammografienhet. De 
konferenslokaler som idag finns centralt i Vrinnevisjukhuset flyttas till en separat utbyggnad 
för att ge mer plats åt patientnäravård. Denna separata utbyggnad kommer innehålla lokaler för 
konferens, utbildning, forskning och clinicum. Dagens huvudentré kommer även att byggas om 
för att ge en mer centraliserad huvudentré med både personligt mottagande och 
självregistrering. Det kommer även att tillkomma en ytterligare tillfartsväg till 
Vrinnevisjukhuset, samt breddning av befintliga vägar runt sjukhuset för att öka 
framkomligheten. (Sweco Architects AB, 2012) 
 
För att öka de hälsobefrämjande utrymmena för medarbetare och frigöra mer central yta 
kommer ett omklädningsrum byggas i en av de utbyggnationer som kommer att byggas. En 
teknisk förstudie har också att genomförts för att belysa de förutsättningar som finns för 
verksamhetsförändringarna. I förstudien har det även genomförts en analys av 
investeringskostnader och driftkostnader, samt en ekonomisk kalkyl. (Sweco Architects AB, 
2012) 
  

Figur 1 - Illustration över Vrinnevisjukhuset och de utbyggnationerna som kommer att genomföras på 
Vrinnevisjukhuset., (Sweco Architects AB, 2012) 
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2.3 Allmänt om AVD1 
AVD1 tillhörande Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset, se figur 2 med tillhörande tabell 1, 
är en akut medicinsk vårdavdelning med inriktning på stroke och rehabilitering av stroke. I 
dagsläget har AVD1 21 stycken vårdplatser, men upplever ofta överbeläggning som resulterar 
till att patienter placeras i avdelningens korridor. Totalt arbetar 20 stycken sjuksköterskor på 
AVD1. (Ekström, 2015) 

Tabell 1- Beskrivning av avdelning 1s olika lokaler 
och rumsutrymmen på Vrinnevisjukhuset. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVD1 är idag indelade i tre olika team (gula, röda och blåa teamet) för att underlätta 
patienternas behandling och rehabilitering, då teamen endast behöver fokusera på patienter som 
ingår i deras team och inte alla patienter på AVD1, (Ekström, 2015). Rummet för det gula 
teamet skiljer sig från det röda och blåa, då detta rum även innehåller AVD1s enda skrivare, 
telemetridator5 och läkemedelsförråd. I det gula teamrummet utförs även övriga administrativa 
arbetsuppgifter av annan personal som inte ingår i någon av AVD1s team.  
 
De olika teamen består av två läkare, en sjuksköterska, två till tre undersköterskor, en 
sjukgymnast, en logoped och en arbetsterapeut, men variationer kan förekomma. Dessa olika 
team tilldelas vardera sju patienter, exklusive överbeläggning, och har även ett eget rum för 
administrationsuppgifter. På AVD1 finns det även en överläkare som ansvarar för alla patienter 
och tillhör på så vis inget team. (Ekström, 2015)  
 

                                                 
4 Vid överbeläggningar placeras patienter i korridor. 
5 Visar resultatet av trådlös överföring av olika mätdata, exempelvis elektrokardiografi (EKG). 

Rum Beskrivning 
30 Patientrum (1 plats) 
31 Patientrum (4 platser) 
32 Sjukgymnast 
33 Patientrum (1 plats) 
34 Korridorsrum4 
35 Teamrum 
36 Toalett 
37 Sköljrum 
38 Patientrum (1 plats) 
39 Patientrum (1 plats) 
40 Patientrum (1 plats) 
41 Patientrum (4 platser) 
42 Patientrum (4 platser) 
43 Patientrum (2 platser) 
44 Korridorsrum 
45 Teamrum 
46 Toalett 
47 Sköljrum 
48 Patientrum (1 plats) 
49 Patientrum (1 plats) 
50 Behandlingsrum/förråd 
51 Teamrum 
52 Läkemedelsförråd 

Figur 2 - Illustration över de avdelning 1s olika lokaler 
och rumsutrymmen på Vrinnevisjukhuset. 
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AVD1s team arbetar efter tre olika arbetspass: ett dagspass, ett kvällspass och ett nattpass. Vid 
dagspassen arbetar fyra sjuksköterskor totalt, medan endast tre respektive två sjuksköterskor 
arbetar på kvälls- och nattpassen. Under dagspassen tar tre av de fyra arbetande 
sjuksköterskorna hand om sitt teams patienter, den fjärde sjuksköterskan har utöver sina 
patienter ansvar över larmtelefonen och tar de flesta prover på patienterna. Sjuksköterskorna 
har även administrativa arbetsuppgifter i form av journalhantering och vårdplanering. 
(Ekström, 2015) 
 
Under för- och eftermiddagar på vardagarna arbetar även cirka tre till sex läkare på AVD1 och 
utför bland annat olika former av dokumentation och journalhantering, val och beställning av 
behandling och prover för patienten, samt svarar på patienternas och sjuksköterskors frågor 
kring behandling. (Ekström, 2015) 
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3 METOD  

3.1 Inriktning av studie 
Beroende på den existerande kunskapsmängden som finns inom ett kunskapsområde kan en 
studie genomföras på olika sätt. När lite kunskap finns inom ett område genomförs en explorativ 
(undersökande) studie för att erhålla grundläggande förståelse. Deskriptiva (beskrivande) 
studier genomförs då det finns grundläggande kunskap och förståelse inom kunskapsområdet, 
och målet är att beskriva relationer inom området. Ifall en djupare kunskap och förståelse över 
området söks genomförs en explanativ (förklarande) studie, som både beskriver och förklarar 
relationer. Normativa (förutsägande) studier genomförs när kunskapen och förståelsen för 
området redan finns och studiens mål är att ge vägledning och föreslå åtgärder. (Björklund & 
Paulsson, 2012; Patel & Davidsson, 2012) 

3.1.1 Kvantitativa och kvalitativa studier  
En studie kan antingen bedömas som en kvalitativ eller kvantitativ studie, beroende på vilken 
typ av data det är som samlas in för att besvara studiens syfte. Kvantitativa studier omfattar den 
typ av data som kan mätas eller värderas numeriskt, medan kvalitativa studier tillämpas då en 
djupare förståelse för ett bestämt problem, händelse eller situation önskas. Därför lämpar sig 
kvantitativa studier för enkäter och användning av matematiska modeller, medan observationer 
och intervjuer lämpar sig bättre för kvalitativa studier. (Björklund & Paulsson, 2012) 

3.1.2 Kvantifiering  
Kvantifiering innebär att det går att räkna på något, ange det i siffror eller i termer och brukar 
därför delas upp i två olika kategorier: hårddata och mjukdata. Hårddata är data som går att 
behandla statistiskt, genom till exempel olika datorbaserad statistiska program. Genom att 
använda sig av datorbaserade statistiska program går det att identifiera slutsatser som inte hade 
gått att göra enbart med det insamlade materialet. Datorbaserade statistiska program ger även 
möjligheten att redovisa resultatet på ett tydligare och mer pedagogiskt sätt i form av tabeller 
och diagram. Hade resultatet exempelvis redovisats i textformat istället för i tabeller och 
diagram hade resultatet troligtvis både blivit svårare att skriva för författaren och tyda för 
läsaren. Exempel på mjukdata är fakta som inte går att skriva om till numeriska termer men 
som fortfarande går att dra slutsatser ifrån. (Ejvegård, 2009) 

3.1.3 Analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt 
En författares grundläggande syn på kunskap är avgörande för vilket mål författaren har med 
sin egen forskning. Björklund och Paulsson (2012) redogör totalt tre stycken olika synsätt en 
författare kan ha när denne utför sin forskning: analytiskt, system- och aktörssynsätt. Analytiskt 
synsätt strävar efter att förklara det område som studeras så fullständigt och objektivt som 
möjligt. Författaren letar efter så kallade orsak-verkan-relationer och summan av de olika 
delarna som ingår i det studerade området ses som en helhet av verkligheten. Ett annat synsätt 
som används för att försöka förklara verkligheten objektivt är systemsynsätt. Detta synsätt anser 
att helheten är skild från summan av de olika delarna som ingår i det studerade området. 
Systemsynsättet ser även till att synenergieffekterna6 mellan de olika delarna och de ingående 
relationer är viktiga för att kunna förstå bakomliggande faktorer till ett systems beteende. 
Aktörssynsätt lägger istället vikten på att verkligheten är beroende av människors och 
författarens egna handlingar och erfarenheter. Verkligheten är alltså en social konstruktion och 
påverkas av och påverkar människor, (Björklund & Paulsson, 2012). 

                                                 
6 När två eller flera influenser bildar en starkare influens tillsammans, jämfört vid direkt 
sammanläggning. 
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3.1.4 Examensarbetets inriktning 
Detta examensarbete har i huvudsak klassas som en kvantitativ studie, men har även inslag av 
kvalitativa och normativa studier. För att uppfylla syftet med examensarbetet har 
tidfördelningen av en läkares och sjuksköterskas arbetsuppgifter presenterats i hårddata, medan 
identifieringen av problem- och förbättringsområden har presenterats i mjukdata. Detta gör att 
arbetet består av både en kvantitativ och kvalitativ studie, varav den kvalitativa studien grundar 
sig i resultatet av den kvantitativa studien. Den normativa studien baserar sig på att det finns en 
grundläggande kunskap om hur läkare och sjuksköterskor spenderar sin arbetstid, samt att det 
finns information om vilka områden inom sjukvården som kan förbättras och på så viss ge en 
ökad effektivitet. Dessa kunskaper kan ses som en vägledning för vilka arbetsuppgifter som kan 
identifieras i samband med observationer och ge en indikation på de vanligaste 
problemområdena inom sjukvården för läkare och sjuksköterskor. 
 
Examensarbetet har även ett analytiskt synsätt, då alla arbetsuppgifter en läkare och 
sjuksköterska utför på AVD1 har studerats. Under examensarbetet kommer även författarna att 
se till vilka faktorer som påverkar läkarnas och sjuksköterskors arbetsuppgifter. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Vid en datainsamling går det att använda sig av antingen primärdata eller sekundärdata, eller 
båda beroende på studiens syfte.  Både sekundärdata och primärdata har olika roller vid studier 
av olika verksamheter. Användning av ny insamlad data kallas för primärdata, medan 
användning av redan befintlig data kallas för sekundärdata. Primärdata och sekundärdata kan 
fungera som komplement till varandra och även användas separat. En nackdel med att 
komplimentera sekundärdata med primärdata är att studien från sekundärdata kan vara skriven 
för en läsare som är välinsatt i ämnet. Detta kan leda till förvirring, då författaren som samlar 
in data kan misstolka informationen. Det finns även en risk att den/de som utför datainsamling 
kan få ta ansvar för felaktigheter i sekundärkällor, utan att ha haft kontroll över den ursprungliga 
utredningen. (Alvehus, 2013; Dahmström, 2011; Hellspong, 2001) 
 
Primärdata är ny data som kan samlas in på plats under en viss tidsperiod genom observationer, 
undersökningar, enkäter, intervjuer och/eller mätningar. Data som samlas in under en tidsperiod 
är ofta knuten till en specifik händelse, som ska undersökas eller studeras. Primärdata är 
lämpligt att använda vid skräddarsydda projekt för att kunna ge ett mer exakt resultat. (Alvehus, 
2013; Hellspong, 2001) 
 
Sekundärdata utgörs av redan befintlig data som redovisas i exempelvis läroböcker och 
vetenskapliga tidningsartiklar. Sekundärdata kan också komma ifrån företagets 
årsredovisningar och rapporter, eller tidigare datainsamlingar. Sekundärdata ger besparingar i 
tid och kostnad, eftersom det ofta går snabbare och är billigare att leta upp informationen än att 
själv samla in den. (Alvehus, 2013; Hellspong, 2001; Kristensson, 2014) 
 
Detta examensarbete använder sig av både primärdata och sekundärdata, då författarna både 
kommer att samla in ny och befintlig data. Ny data kommer samlas in i form av observationer 
och befintlig från tidigare gjorda studier inom samma eller närliggande områden. 

3.2.1 Observationer 
Enligt Wisén och Lindblom (2009) innebär observationer att studier och mätningar genomförs 
på den verksamhet eller del av verksamheten som skall studeras. För att genomföra en 
observation finns det ett flertal olika metoder som kan användas, till exempel studiebesök, 
självredogörelser, arbetsmätningar, kontaktstudier eller deltagande observation. Dessa 



9 
 

observationsmetoder ger dock ofta bara en ögonblicksbild av den studerade verksamheten och 
kan därför kompletteras med redan befintlig information från den studerade verksamheten, eller 
från intervjuer med till exempel personal.  
 
Utifrån Wisén och Lindblom (2009) och Björklund och Paulsson (2012) har det identifierats ett 
antal fördelar och nackdelar med observationer. Fördelarna med observation är att de till 
exempel kan fungera som ett komplement till intervjuer och enkäter, då de ger en mer relevant 
och objektiv information ifrån observatören. Information som samlas in under ett 
observationstillfälle av observatören kan även generera en säkrare information över det 
studerande systemet, som annars inte hade uppnåtts om observationerna inte hade gjorts. 
Observationer har även en fördel att de ger en direkt överblick av det studerade systemets 
nuläge. De största nackdelarna som har identifierats med observationer är att de är tids- och 
resurskrävande för observatören som måste befinna sig på plats under alla 
observationstillfällen. Informationen som insamlats under observationstillfället kan också vara 
svårtolkad, beroende på vilken metod som observatören har valt för att genomföra 
observationen. 
 
Observationer i form av skuggning har genomförts under detta examensarbete för att få en bättre 
bild över de olika arbetsuppgifterna som finns för läkare respektive sköterskor. Under 
skuggningarna har även en tidstudie gjorts för att identifiera hur lång tid det tar att utföra 
respektive arbetsuppgift. Detta för att fastställa de olika arbetsuppgifterna som finns på AVD1, 
samt för att få en bättre förståelse över vilka faktorer det är som påverkar tiden det tar att utföra 
de olika arbetsuppgifterna.  
 
Skuggning 
Skuggning är en metod för att utföra observationer och datainsamlingar. Metoden ger 
författaren friheten att följa den observerade på nära håll under den observerade tiden och under 
dennes utförande av arbetsuppgifter. Detta ger observatören en översikt av de dagliga aktiviteter 
som genomförs i det specifika område som studeras.  Denna form av datainsamling är 
användbar ifall författaren vill veta mer detaljerat om ett område, som till exempel om hur 
kommunikationen mellan personal och kund fungerar. Det är dock viktigt att författaren smälter 
in i miljön så gott som det går och inte är deltagande under observationstillfället eller stör den 
som observeras. Om författaren inte skulle smälta in eller vara deltagande kan det leda till ett 
missvisande resultat, genom att exempelvis den observerade arbetar på mer än vanligt för att 
den känner sig övervakad, eller får hjälp av författaren att utföra vissa arbetsuppgifter. 
(Arnholdts-Olsson, et al., 2014; McSherry, et al., 2013) 
 
Tidsstudier 
Enligt De Geer (2015) delas arbetet vid tidsstudier upp i olika moment. I de olika momenten 
mäts sedan de tider, med hjälp av ett stoppur, som uppkommer i samband med utförandet av 
arbetsuppgiften. Med hjälp av tiderna som fås från stoppuret, kan sedan olika värden erhållas 
och beräknas. 
 
Hanauer D, Zheng K och Guo M. (2011) har tagit fram ett förslag på en checklista, STAMP 
(Suggested Time And Motion Procedures), se bilaga 1, som kan användas som underlag inför 
och under tidsstudier. Tanken med checklistan är att den ska ses som en indikation på vad som 
kan vara relevant att studera inför och under observationer. Checklista har även utvecklats i 
syfte att främja framtida forskning inom tid- och rörelsestudier. STAMP innehåller 29 
informationselement organiserade i åtta nyckelområden. 
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3.2.2 Intervjuer  
Intervjuer sammanfattar olika former av utfrågningar som kan ske genom personlig 
direktkontakt eller via olika kommunikationssystem som telefoner och e-post. Genom 
intervjuer erhåller författaren primärdata, alltså data som har samlats in specifikt för att kunna 
användas i den aktuella studien. (Björklund & Paulsson, 2012; Ejvegård, 2009) 
 
Beroende på vad författaren vill få ut för information av intervjuerna kan de genomföras på tre 
olika sätt: strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. När frågorna till en 
intervju är bestämda på förhand och tas upp i en bestämd ordning kallas detta för strukturerad 
intervju. Under semi-strukturerade interjuver är endast ämnesområdena förbestämda och 
frågorna kan formuleras under intervjuns gång, beroende på respondentens svar och reaktioner 
från tidigare frågor. Ostrukturerade intervjuer är intervjuer som är mer av ett samtal och 
frågorna uppkommer efterhand under intervjun. (Björklund & Paulsson, 2012; Ejvegård, 2009) 
 
Antalet och vilka det är som kallas till intervjuerna (respondenterna) varierar beroende på vad 
författaren efterfrågar och vilken typ av information eller data författaren vill få fram av 
intervjuerna. Intervjuerna kan också genomföras i form av gruppintervjuer där flera personer 
intervjuas samtidigt, eller personliga intervjuer där endast en person intervjuas. Det kan också 
vara fler än en författare som deltar vid intervjun. Frågorna under intervjun kan också vara mer 
eller mindre ledande, dock bör ledande frågor undvikas av författaren för att öka 
intervjuresultatets objektivitet. Beroende på hur känsligt ämnet och frågorna är under intervjun 
kan den spelas in, nedtecknas eller memoreras. (Björklund & Paulsson, 2012; Ejvegård, 2009) 
 
Det positiva med att genomföra en intervju är att den erhållna informationen är av direkt 
relevans för studies syfte. Intervjuer ger även en möjlighet för att få djupare förståelse inom 
kunskapsområdet, då frågorna kan anpassas till varje individuell respondent beroende på 
dennes tidigare svar. Som intervjuare finns även möjligheten att tolka andra signaler, som till 
exempel kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan ge en bättre förståelse över respondentens 
svar. En nackdel med intervjuer är att de behöver resurser för att kunna genomföras, i form av 
kostnader för bland annat resor och telefonsamtal. En annan nackdel är att intervjuer som 
genomförs genom direktkontakt med respondenten ger författaren som håller intervjun ansvar 
över att sitt beteende eller relation med respondenten inte påverkar intervjuresultatet. 
(Björklund & Paulsson, 2012; Ejvegård, 2009) 
 
Under examensarbetets genomförda intervjuer har personen/personerna som blivit intervjuade 
själva fått tagit ställning till om de vill vara anonyma eller inte. Ifall personerna har velat vara 
anonyma har författarna anonymiserat den erhålla informationen. Om anonymiteten har 
påverkat examensarbetet eller inte är svårt att avgöra i form av tillbakahållning av information. 
Det går däremot att anta att arbetets resultat inte har påverkats av anonymiteten, då intervjuer 
endast utgör en liten del av hela examensarbetet. 

3.2.3 Litteraturstudier 
Enligt Björklund och Paulsson (2010) omfattar litteraturstudier information som kan fås genom 
skrivet och mångfaldigt material, från exempelvis böcker, tidskrifter och essäer. Informationen 
består således av sekundärkällor, alltså information som redan finns och kan ha tagits fram i ett 
annat syfte än det som förekommer i den aktuella studien. Litteraturstudiens trovärdighet 
bygger därför på att författaren till den aktuella studien kritiskt granskar innehållet i 
sekundärkällorna och kontrollerar att informationen inte är vinklad eller heltäckande. Hur 
litteraturstudiens sökningsprocess går tillväga är också en avgörande faktor för att 
litteraturunderlaget till en studie skall vara fullständigt och trovärdigt. Sökning av 
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litteraturstudier bör därför ske i exempelvis en bibliotekdatabas och med lämpliga sök- eller 
nyckelord. (Björklund & Paulsson, 2012; Ejvegård, 2009) 
 
Styrkorna med att genomföra litteraturstudier är att det går att ta del av mycket information på 
kort tid och med relativt små ekonomiska resurser. Litteraturstudier kan även vara ett 
hjälpmedel för kartläggning av existerande kunskap inom det studerande området och för att 
kunna bygga upp en teoretisk referensram. En svaghet med litteraturstudier är dock att de är 
sekundärdata, alltså framgår det inte alltid exakt vilka metoder som har använts för insamlandet 
av information eller för vilket syfte som studien ursprungligen gjordes. (Björklund & Paulsson, 
2012) 
 
Underlaget för detta examensarbetets teoretiska referensram bygger på en genomförd 
litteraturstudie. Den teoretiska referensramen har att används för att kontrollera validiteten och 
reliabiliteten av examensarbetets resultat, samt som hjälpmedel för identifiering och verifiering 
av eventuella problem- och förbättringsområden inom vården. Examensarbetets litteraturstudier 
har genomförts genom sökning efter relevant litteratur på olika databaser och bibliotek. Den 
största svårigheten med litteratursökningarna har varit att de framtagna litteraturer har varit 
svårbegripliga och ofta utelämnat fakta som författarna har tyckt varit centralt för just 
litteraturstudien, exempelvis vad olika kategorier av arbetsuppgifter innehåller.  

3.3 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel presenteras examensarbetets arbetsmodell och dess fyra olika faser. De fyra olika 
faserna som arbetet innehåller är följande: planeringsfas, datainsamlingsfas, analysfas och 
slutfas. 
 
Planeringsfasen skapade en bild över examensarbetet och hur det skulle behöva utformas för 
att besvara dess syfte och frågeställningar. Detta inkluderade även val av metod och vilken fakta 
som skulle användas för den teoretiska referensramen och litteraturstudien, samt beslut om 
arbetets avgränsningar. Utifrån planeringsfasen samlades sedan data in genom observationer, 
intervjuer och litteraturstudier, vilket gav underlaget för examensarbetets resultat. Insamlandet 
av datan utfördes under datainsamlingsfasen, och sammanställdes sedan i analysfasen för att 
fastställa tidfördelningen och eventuella problem- och förbättringsområden av en läkares och 
sjuksköterskas arbetsuppgifter på AVD1. I slutfasen diskuterades sedan resultatet från 
analysfasen för att kunna ge möjliga förbättringsförslag och rekommendationer som 
effektiviserade tidfördelningen av arbetsuppgifter. 

3.3.1 Planeringsfasen 
För att utforma och bestämma inriktning av examensarbetet anordnades först ett möte på 
Vrinnevisjukhuset tillsammans med Elisabeth Gunnarson, verksamhetsutvecklare av Vision 2020. 
På mötet bestämdes vilken inriktning examensarbetet skulle ta, samt vilket syfte och mål som skulle 
eftersträvas. För att få en bättre förståelse för hur AVD1 är uppbyggd och fungerar hölls även en 
semi-strukturerad intervju tillsammans med Lena Ekström, vårdenhetschef för AVD1 och Malin 
Åström, verksamhetsutvecklare av Vision 2020. Under intervjun ställdes några allmänna frågor om 
AVD1, och kring läkarnas och sjuksköterskornas arbetsuppgifter, se bilaga 2, för att få djupare 
förståelse vilket fokus examensarbetet skulle ha. 
 
Inför intervjun sammanställdes ett antal frågor som sedan skickades ut via mail till Lena Ekström, 
vårdenhetschef på AVD1, så att hon kunde förbereda eventuella svar som skulle kunna vara svåra 
att ta reda på under intervjun. Författarna valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer, då det 
gav möjligheten att ställa följdfrågor under intervjun till Lena, samt att hon kunde diskutera fritt 
kring frågorna och berätta om vad hon tyckte var väsentligt för examensarbetet. Under intervjun 



12 
 

hade författarna i förväg bestämt vem som skulle ställa frågorna och vem som skulle ta anteckningar 
av svaren. Efter intervjun presenterades AVD1 närmare via en rundvandring. 
 
Då detta examensarbete är ett fortsättningsarbete från ett tidigare arbete som gjordes på samma 
avdelning, AVD1, spenderades en del av planeringsfasen på att analysera det tidigare arbetet. 
Främst fokuserade författarna på att läsa det tidigare arbetets metod för datainsamling, för att erhålla 
en djupare förståelse över arbetets tillvägagångssätt. Efter denna inläsning insåg författarna att den 
tidigare använda metoden inte lämpade sig för detta examensarbete, och valde därför att utveckla 
metoden så att författarna kunde observera läkarna och sjuksköterskorna på AVD1 nära inpå genom 
skuggningar, istället för att observera på håll som det tidigare examensarbetet hade gjort. 
Metodutvecklingen utgick från en litteratursökning av lämpliga datainsamlingsmetoder via olika 
internetdatabaser, böcker och gamla examensarbeten. 
 
En förstudie genomfördes även på AVD1 för att identifiera de mest förekommande 
arbetsuppgifterna som läkarna och sjuksköterskorna har under ett arbetspass. Förstudien gick till på 
så sätt att författarna följde en läkare respektive sjuksköterska under ett arbetspass för att observera 
vilka arbetsuppgifter som utfördes. Arbetsuppgifter som observerades generaliserades och slogs 
samman eller exkluderades sedan i en tabell som användes som arbetsblad under datainsamlingen, 
se bilaga 3 och 4. 

3.3.2 Datainsamlingsfas 
I samband med förstudien påbörjades även en litteraturstudie för att samla in information om 
tidigare gjorda studier och forskning inom ämnesområdet. Sökningen av litteraturer gjordes via 
artiklar, rapporter och böcker som hittades via olika internetdatabaser. Litteraturinsamlingen 
genomfördes i syfte att se vilket resultat andra författare hade kommit fram till vad gäller en 
läkares och sjuksköterskas tidfördelning och dess problem- och förbättringsområden, samt 
vilken metod som studien hade använt för att samla in data genom observationer. Detta för att 
författarna för detta examensarbete skulle få en större förståelse över i vilken grad som 
ämnesområdet tidigare har studerats och vilka arbetsuppgifter som bör fokuseras på under 
examensarbetets observationstillfällen. 
 
Efter litteraturstudien genomfördes observationer av läkarna och sjuksköterskorna på AVD1 i 
form av skuggning. Genom att använda skuggning som observationsmetod kunde författarna få 
möjlighet att observera läkarnas respektive sjuksköterskornas arbetsuppgifter på nära håll utan 
att störa deras arbete. Under skuggningarna genomfördes en tidsstudie för att mäta hur lång tid 
det tog för en läkare respektive sjuksköterska att utföra sina olika arbetsuppgifter. För att mäta 
tiden användes ett manuellt tidtagarur med inbyggd varvmätare. Tidtagningen startade efter 
läkarens eller sjuksköterskans samtycke i samband med att en arbetsuppgift påbörjades och 
varvades vid varje byte av sysselsättning/arbetsuppgift. Tiden för den nyss genomförda 
arbetsuppgiften skrevs sedan ned på ett arbetsblad, se bilaga 3 och 4, som tidigare hade skapats 
i förstudien. Utöver hur lång tid en läkares eller en sjuksköterskas arbetsuppgifter tog att 
genomföra, skrevs även datum och klockslag ned för när observationen genomfördes på 
arbetsbladet. På arbetsbladet fanns det även möjlighet att anteckna utförda arbetsuppgifter som 
inte stod med sedan tidigare i arbetsbladet, iakttagelser och övriga kommentarer eller frågor 
som uppstod under observationerna.  
 
Totalt observerades läkare respektive sjuksköterskor under sju dagar vardera, se tabell 2 och 3. 
Vid observationerna av sjuksköterskor skuggade författarna varsin sjuksköterska på 
förmiddagen respektive eftermiddagen, enligt ett arbetsschema som hade tilldelats författarna 
av AVD1 utifrån de förbestämda observationstiderna som hade meddelats i förväg. I samband 
med observationerna av läkare, observerade författarna de två läkare som först kom till AVD1 
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på förmiddagen. Om den observerade läkaren hade en utbildning på eftermiddagen följdes en 
annan läkare på eftermiddagen. Totalt observerades författarna 9 stycken läkare, varav 4 AT-
läkare och 5 ST-läkare, och 12 stycken sjuksköterskor under de 14 dagar som observationerna 
pågick. Under observationerna deltog båda författarna av examensarbetet, vilket ger en 
datainsamling på totalt 14 dagar och 26 stycken olika arbetspass.  
 
 Tabell 2 - Observationsdagar och tider för läkare på Vrinnevisjukhuset, AVD1. 

 
 Tabell 3 - Observationsdagar och tider för sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset, AVD1. 

 

3.3.3 Analysfas 
För att sammanställa resultatet från författarnas observationer av läkare och sjuksköterskor 
hanterades de insamlade data i datahanteringsprogrammet Excel. I Excel tilldelades 
observationerna av läkare och sjuksköterskorna varsin fil, där varje observationsdag fick sitt 
eget arbetsblad som författarna redovisade den insamlade data i. Genom att sedan använda 
förinstallerade funktioner i Excel kunde den totala tiden det tog att genomföra en arbetsuppgift 
sammanställas i ett utsett arbetsblad, där även dess procentuella del av ett helt arbetspass 
beräknades.  
 

Observationsdagar läkare 
 

Datum för observation Pass: Tid 
 

Pass: Tid 

Onsdag: 2015-04-22 
 

Förmiddag: 08:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Torsdag: 2015-04-23 
 

Förmiddag: 08:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Fredag: 2015-04-24 
 

Förmiddag: 08:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Måndag: 2015-04-27 
 

Förmiddag: 08:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Tisdag: 2015-04-28 
 

Förmiddag: 08:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Torsdag: 2015-04-30 
 

Förmiddag: 08:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Måndag: 2015-05-04 
 

Förmiddag: 08:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Observationsdagar sjuksköterskor 
 

Datum för observation Pass: Tid 
 

Pass: Tid 

Fredag: 2015-04-10 
 

Förmiddag: 07:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Lördag: 2015-04-11 Förmiddag: 07:00-14:00 
 

Eftermiddag: 14:00-17:00 

Söndag: 2015-04-12 - Eftermiddag: 17:00-21:30 
 

Måndag: 2015-04-13 
 

Förmiddag: 10:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-19:00 

Tisdag: 2015-04-14 
 

Förmiddag: 07:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Onsdag: 2015-04-15 
 

Förmiddag: 07:00-14:00 Eftermiddag: 14:00-17:00 

Torsdag:2015-04-16 
 

Förmiddag: 07:00-14:00 - 
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För att sedan kunna redovisa resultatet av observationerna i denna rapport skapades tabeller och 
diagram utifrån data i de två Excel filerna. I kapitel 5 redovisas dessa tabeller och diagram 
tillsammans med beskrivande texter som även kommenterar eventuella faktorer som påverkade 
resultatet.  
 
Utifrån resultatet av läkarnas och sjuksköterskornas tidfördelning och deras icke-
värdeskapande respektive värdeskapande arbetsuppgifter identifierade sedan författarna ett 
antal arbetsuppgifter som skulle kunna genomgå vissa förbättringar utifrån Lean för att 
effektivisera tidfördelningen för läkare och sjuksköterskor på AVD1. Förslagen för de olika 
förbättringsområdena för läkare respektive sjuksköterskor sammanställdes sedan för varje 
arbetsuppgift. 

3.3.4 Slutfas 
I slutfasen jämfördes likheter och skillnader mellan de utvalda artiklarna, rapporterna och 
böckerna från litteraturstudien med examensarbetets resultat av tidfördelning och 
förbättringsområden för examensarbetets validitet och reliabelt av resultat. I slutfasen 
sammanställdes även examensarbetets resultat för att kontrollera att syftet och samtliga 
frågeställningar hade blivit besvarade. 

3.4 Metodkritik 
De litteraturkällor som har använts i examensarbetet har granskats kritiskt av författarna för att 
säkerhetsställa att källan och metodiken är trovärdig. Det som granskades var hur trovärdig 
litteraturen kunde anses vara med avseende på dess författare, hur källhänvisning var gjord, 
vilket årtal som litteraturen publicerades och var litteraturen hade blivit publicerad. 
Granskningarna gjordes för att författarna ville att de artiklar, rapporter och böcker som 
presenterades i rapporten skulle vara relevanta och trovärdiga. Flertal litteraturer har även 
kompletterats med andra källor för att kontrollera att de presenterade litteraturerna är 
tillförlitliga. 
 
Examensarbetet har granskats av Vision 2020s verksamhetsutvecklare för att fastställa att den 
information som presenteras stämmer överens med verkligheten. Detta gav examensarbetet 
möjlighet att utvecklas och förbättras. 

3.4.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet  
För att kontrollera om en studie är trovärdig används mått som validitet, reliabilitet och 
objektivitet. Validitet är ett mätinstrument som handlar om att mäta rätt sak vid rätt tillfälle, och 
att det som mäts är relevant i sitt sammanhang. Inom forskning är validitet att kunna ange i 
vilken situation och för vilken studerande grupp resultatet är giltigt. Reliabilitet utgör 
tillförlitligheten av att de mätningar som genomförs har genomförts på ett sådant sätt att de kan 
anses trovärdiga. (Gustafsson, 2015; Malterud, 1998) 
 
För att uppnå en trovärdig studie som presenterar mätningar eftersträvas alltid en hög validitet 
och reliabilitet. Hög reliabilitet är ingen garanti för en hög validitet, däremot är validiteten alltid 
låg om reliabiliteten är låg. (Gustafsson, 2015; Malterud, 1998) 
 
Vidare går det även att med hjälp av måttet objektivitet mäta ifall en studie är trovärdig eller ej. 
Objektivitet sammanfattar i vilken utsträckning värderingar har påverkat studien. För att uppnå 
en hög objektivitet skall fakta som återges i rapporten vara korrekt. Det betyder att faktaurvalet 
sammanfattar alla de argument som finns om ett ämne, och inte endast de synpunkter som 
förespråkar författarens egna åsikter. I objektiva rapporter undviks även värdeladdade ord som 
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kan signera att författaren anser att den ansvarige har en felaktig uppfattning. (Björklund & 
Paulsson, 2012) 
 
För att stärka examensarbetets validitet bygger arbetet på både primär- och sekundärdata. 
Primärdata utgörs av observationer och intervjuer, medan sekundärdata utgörs av 
litteraturstudier. Genomgående under primärdatainsamlingen har författarna av detta 
examensarbete varit objektiva i syftet att undvika ett vinklat eller felaktigt resultat. 
Examensarbetets resultat gällande validitet och reliabilitet har även kunnat kontrolleras med 
hjälp av litteraturstudien. 
 
 
 

  



16 
 

4 TEORETISK REFERENSRAM  
4.1 Logistik 
Logistikens övergripande mål är att erbjuda en kostnadseffektiv leveransservice där alla kunder 
som efterfrågar produkter ska kunna få produkterna i rätt tid till rätt plats med rätt kostnad. 
Logistik beskrivs därför ofta genom de fem R:en;   
 

“Rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt 
kvalitet” (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2013) 

 
Logistik omfattar alltså att både planera och genomföra, samt kontrollera att det slutliga 
resultatet blir som önskat. För att uppnå ett önskat slutgiltigt resultat handlar det följaktligen 
mer om att göra saker rätt, än att göra rätt saker. Sammanfattningsvis handlar logistik om att 
göra förändringar i strukturen som leder till att arbetet som utförs på arbetsplatsen utförs på ett 
bättre sätt till en så låg totalkostnad och hög leveransservice som möjligt. (Lumsden, 2012; 
Oskarsson, et al., 2006) 
 
Logistikens frågeställningar kan delas in i struktur- och styrningskaraktär. Hur produkt-, 
distributions-, produktions- och materialförsörjningssystem bör utformas för det specifika 
förhållandet är exempel på strukturfrågor. Planering och genomföring av effektiva 
materialflöden med utgångspunkt i de befintliga strukturerna är områden som avser 
styrningsfrågor. Genom att effektivisera dessa moment kan lösningar hittas som minskar 
kostnader och förbättrar verksamhetens service. (Aronsson, et al., 2013; Jonnson & Matsson, 
2011) 
 
Inom logistiken idag har det blivit allt viktigare att både kunna se till helheten samt skapa 
effektiva flöden och funktioner. Många företag strävar därför efter att uppnå ett process- eller 
flödestänkande, se figur 3. I praktiken handlar det ofta om att hitta lämpliga avvägningar mellan 
funktion- och processtänkande. (Aronsson, et al., 2013; Jonnson & Matsson, 2011) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tydliga 
kunder 

Funktion 1 Funktion 3 Funktion 2 

Produkt 2 

Produkt 1 

Produkt 2 

Produkt 1 

Funktionsorienterat företag 

Processorienterat företag 

Otydliga 
kunder 

? 

Figur 3 - Funktions - och processorienterad organisation (Aronsson et al, 2013) 
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Funktionstänkande sammanfattar att en verksamhet fokuserar på att effektivisera funktioner i 
olika delar av verksamheten, vilket ofta kan leda till problematik som följd av att slutkunden 
inte syns. Verksamheter med processtänk har istället sitt fokus på slutkunden genom hela 
verksamheten, vilket ökar samarbetet mellan verksamhetens olika funktioner, (Aronsson, et al., 
2013; Jonnson & Matsson, 2011). Aronsson, et al., (2013) menar då på att företag blir mer 
lönsamma ifall en verksamhets processer sätts i första hand och låter verksamhetens funktioner 
anpassa sig till processerna. 
 
Logistik är således inte enbart en uppsättning av metoder, tekniker eller verktyg, utan även ett 
synsätt som kan bidra till att öka företagets lönsamhet, genom mindre kostnader och arbetande 
kapital7 samt högre intäkter. För att studera logistiken i ett företag kan en del av ett eller flera 
verksamheter observeras, beroende på vilket flöde det är som skall studeras. Det är dock ofta 
nödvändigt att ha ett bredare perspektiv på ett logistiksystem än just den studerade 
verksamheten, eftersom det är ofta flera aktörer som är beroende av varandra i systemet och 
synergier kan erhållas om förutsättningar och konsekvenser utreds i de involverande aktörerna. 
(Jonsson & Matsson, 2011) 

4.2 Materialförsörjning 
Materialförsörjning innebär att en verksamhet förses med det material som behövs när det 
efterfrågas. Genom att erhålla en effektiv materialförsörjning kan de befintliga resurserna 
utnyttjas till att tillföra värdeskapande aktiviteter inom verksamheten. (Aronsson, et al., 2013; 
Jonsson & Matsson, 2012) I kapitlet nedan presenteras ett antal försörjningssystem som kan 
användas vid leverans av material. 

4.2.1 Försörjning från leverantörer in till verksamhetens lager 
De flesta företag och verksamheter har idag någon form av lager som kräver en inleverans av 
material. Nedan presenteras tre metoder som kan användas vid fastläggning av 
materialbeställningar. (Aronsson, et al., 2013) 
 
Beställningspunktssystem – Beställningspunktsystem används när det finns en förbestämd 
minsta lagernivå, även kallad för beställningspunkten. När lagret sjunker under denna nivå 
skickas en order till leverantören som sedan levererar enligt den ledtid som fastställts. Metoden 
lämpar sig för verksamheter med relativt stor förbrukning och med fast orderkvantitet, alltså att 
det beställs lika mycket material varje gång. (Aronsson, et al., 2013) 
 
Periodbeställningssystem - Vid periodbeställning görs beställningar vid bestämda tidpunkter, 
exempelvis varje tisdag eller varje dag klockan 10:00. Beställningarna behöver inte ha någon 
förbestämd orderkvantitet, utan det går att beställa så mycket som behövs till varje beställning. 
Metoden används bäst då beställningen går till en leverantör och innehåller ett stort antal artiklar 
i ordern. (Aronsson, et al., 2013) 
 
Leverantörstyrda lager - Leverantörstyrda lager innebär att leverantören får tillgång till 
verksamhetens lagersaldo och kan på så viss se till att verksamheten alltid har det material som 
behövs i lager. (Aronsson, et al., 2013) 

4.2.2 Försörjning av produktion från eget lager 
Ifall en verksamhet har ett eget lager av material på produktionsplatsen är det inte längre 
nödvändigt att beställa material direkt från en leverantör, då materialet kan hämtas direkt ur 
                                                 
7 Ett begrep som innefattar summa av tillgångar minus räntefria skuldposter, begreppet brukar även 
kallas för sysselsatt kapital. 
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verksamhetens egna lager. Utmaningen blir då att fastställa när materialet skall hämtas ifrån 
lagret, vilket kan göras genom ett flertal olika metoder. Två av dessa metoder presenteras nedan.  
 
Kanban - Kanban-kort är ett kort som fungerar precis som vid en beställningspunkt och placeras 
ut på lämpligt ställe i produktionen eller i materialförrådet. Allt eftersom materialet plockas blir 
det allt mindre material i omlopp. När det finns en viss mängd material kvar dyker kanban-
kortet upp och påvisar att det är dags att hämta mer material ifrån förrådet. Kortet skickas då 
till förrådet med information om artikelnummer, kvantitet och leveransadress. (Aronsson, et al., 
2013) 
 
Materialsatser (Kittning eller Just-in-time) - Det material som behövs till en specifik order 
plockas ihop till en materialsats och levereras så nära behovstillfälle som möjligt. (Aronsson, 
et al., 2013) 

4.3 Sjukvårdslogistik 
Logistik är ett kunskapsområde inom vården som funnits under många år, men som först nu 
under de senaste åren blivit allt mer intressant och uppmärksammat. I takt med att logistiken 
har börjat växa sig allt starkare inom sjukvården har vården börjat organisera sig utefter 
vårdproduktion, med ett fokus på patientens väg genom sjukvården. Även landstingens ökade 
krav på kostnadseffektivitet i vården har medverkat till att sjukvården har börjat erhålla ett ökat 
logistikssynsätt i utformningen av verksamheter. Tidigare har sjukvården varit organiserad efter 
medicinska discipliner och behandlingar av organ och erhållit ett logistikfokus på enskilda 
flöden av material, människor och mediciner. I industriella termer skulle denna 
verksamhetsförändring kallas för att gå från ett produktionsorienterat system till ett 
marknadsorienterat system. Detta innebär att sjukvården tidigare var organiserad utifrån en 
medicinsk synvinkel men nu planeras vården utifrån patientens bästa. (Arvidsson, 2007; 
Aronsson, et al., 2013)  
 
Traditionellt innefattar logistik förflyttningen av varor enligt de flöden som finns inom en 
verksamhet, exempelvis information- och penningflöden. Likheter av dessa flöden går även att 
identifiera inom sjukvården, då även varor förflyttas i detta flöde tillsammans med människor. 
Exempelvis motsvarar det logistiska flödet av material som transporteras och lagras mellan 
olika funktioner patientflödet i vårdlogistiken. Patienterna flyttas (transporteras) alltså mellan 
olika funktioner, och får vänta (lagras) innan varje funktion kan genomföras. Inom 
vårdlogistiken finns det även material som transporteras och lagras precis som i det logistiska 
flödet. Se även figur 4 och 5 för en övergripande bild över ett materialflöde och en vårdkedja. 
(Arvidsson, 2007; Aronsson, et al., 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänta Provtagning Väntan

UndersökningVäntanBehandling

Vänta Kontroll

Leverantör Lager Inköp

LagerProduktionLager

Distrubition Lager Kund

Figur 4 – Exempel på ett materialflöde i ett 
producerande företag (Arvidsson, 2007) 

Figur 5 - Exempel på en vårdkedja för en 
patient på ett sjukhus (Arvidsson, 2007) 
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Förutom likheter i flöden mellan den traditionella logistiken och vårdlogistiken, har även 
vårdlogistik motsvarighet för logistikens fem R. Dessa R inom vårdlogistiken består totalt av 
sju stycken och lyder följande: 
 

“rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, 
vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad” (Arvidsson, 2007) 
 

Detta innebär att patienten ska bli färdigbehandlad på kortast möjliga tid, från det att sjukdomen 
har blivit upptäckt, behandlad och tills att patienten fått rehabilitering och medicinering. Precis 
som vid den traditionella logistiken kan även vårdlogistikens olika steg inom dessa funktioner 
optimeras för att effektivisera användningen av resurser, vilket skulle kunna resultera till att 
varje färdigbehandlad patient får rätt kvalitet av vård och till rätt kostnad på det snabbaste sättet. 
(Little, 1991) 
 
Vårdlogistikens fokus ligger därmed på organisationens kapacitet att utföra service, och klassas 
därför som en serviceorganisation. Detta kan jämföras med en producerande verksamhet som 
har sitt fokus på det fysiska flödet och lagrandet av material. Hur organisationens kapacitet mäts 
beror på hur man har valt att definiera ordet kapacitet, då olika källor anger olika förklaringar 
av ordet. Sammanfattat beskrivs dock kapacitet som den maximala mängd output eller nivån av 
värdeskapande aktiviteter som kan ges en specifik tidsperiod av ett system, (Chase, et al., 2007; 
Slack, et al., 2007). 
 
Vårdverksamheter har även unika logistikutmaningar som är speciella för sjukhus och dess 
serviceorganisation. Till exempel krävs det att resurser som exempelvis specialiserade läkare 
är tillgängliga vid behov, samt att samtliga resurser är tillgängliga dygnet runt alla dagar om 
året då sjukhuset ständigt är öppet. Sjukhusen saknar också ofta en huvudansvarig för 
logistiken, vilket kan försvåra arbetet med att förbättra vårdverksamheten. (Little, 1991) 
 
Vidare är det en utmaning för vården att ta till sig logistiken och anpassa den till att hantera 
människors liv och hälsa, eftersom att kunden själv deltar i produktionen. Detta har givit vården 
höga krav på både precision och säkerhet, samt regleringar i form av exempelvis patientmängd. 
Vården finansieras även av offentliga medel, vilket har bidragit till att det är viktigt för 
verksamheten att hålla en hög kvalitet och vara effektiv på en övergripande systemnivå. 
(Edgren, 1991; Nyström & Sjöberg, 2007) 
 
Sammanfattningsvis handlar vårdlogistik om att på ett effektivt sätt planera, genomföra och 
kontrollera alla aktiviteter på patientens väg från vårdbegäran till avslutat vårdåtagande för att 
tillfredsställa patientens vårdbehov och önskemål. I vårdlogistik innefattas även det 
informationsflöde som behövs för att patientens vårdkedja. (Edgren, 1991; Nyström & Sjöberg, 
2007; Arvidsson, 2007) För att kunna effektivisera vården krävs det att vissa logistiska 
förändringsprinciper som finns i producerande verksamheter ses över och anpassas så att de 
kan implementeras i vårdverksamheten. I kapitlet nedan presenteras några av de 
förändringsprinciper som kan vara tillämpbara i en vårdverksamhet. 

4.4 Lean production 
Lean production, som även kan kallas för resurssnål produktion, är en förändringsfilosofi där 
företagets kostnader minskar genom effektivisering av de befintliga resurserna. Lean 
productions syfte är att identifiera alla de aktiviteter längs värdekedjan som är icke-
värdeskapande och eliminera dessa. Sammanfattningsvis används verksamhetens resurser, som 
till exempel arbetskraft, lager och lokaler, mindre eller mer effektivt genom införandet av Lean 
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production. Förändringsfilosofin har därmed blivit uppskattad av industriföretag, men har även 
blivit uppmärksammad som ett användbart hjälpmedel för sjukvården. (Ohlager, 2000; 
Lindgaard, et al., 2003) 
 
För att Lean ska bli ett framgångsrikt koncept för verksamheten krävs det att verksamhetens 
värderingar stämmer överens med principerna för Lean. Det är även viktigt att ha en helhetssyn 
utifrån verksamheten och att alla är delaktiga i förbättringsarbetet som sker varje dag. 
(Alsterman, Blücher, Broman, Johansson & Petersson, 2008) 
 
Alsterman, et al., (2008) beskriver inte Lean som en metod som kan införas i ett befintligt 
system, utan något som kan eliminera slöserier steg för steg för att nå en verksamhets 
långsiktiga mål. Eliminering av slöserier är inte alltid så enkelt, då slöserierna inte bara finns i 
enskilda processer utan går att hitta längst hela flödet. Svårigheterna med Lean är alltså att 
upptäcka slöseriet, analysera slöseriet och att hitta rätt åtgärder för att slöseriet inte ska uppträda 
igen. 

4.4.1 Slöserieliminering inom Lean 
Totalt har sju stycken olika typer av slöserier identifieras av Womack och Jones (2003), samt 
Hines och Rich (1997). Dessa slöserier definieras som överproduktion, overksam tid, onödiga 
transporter, onödig bearbetning, onödig lagerhållning, onödiga rörelser och även defekta 
produkter. Förklaring till vartdera slöseriet ses nedan: 
 
Överproduktion anses var den av de sju identifierande slöserierna som påverkar en verksamhet 
i form av kvalitet och produktivitet. Vid överproduktion uppstår ofta negativa effekter i form 
av ökade ledtider och högre lagernivåer. Dessutom ökar risken för att fel i verksamheten 
upptäckts långt in i processen, vilket ger en försämrad kvalitet av slutprodukten. 
 
Overksam tid innebär att tiden inte används på ett effektivt sätt vid exempelvis köbildning. 
Normalt så eftersträvas ett kontinuerligt flöde utan väntetider. När väntetider uppstår är det 
viktigt att verksamheten är uppmärksam så att de inte börjar överproducerar utan använder 
väntetiden till att göra förbättringar av arbetsstationen. 
 
Onödiga transporter består av långa transportsträckor och transporter fram och tillbaka inom 
den egna verksamheten. Alla transporter anses vara onödiga inom verksamheten då målet är att 
minimera antalet transporter inom sin egen verksamhet. 
 
Onödig bearbetning uppstår när enkla problem får komplexa lösningar, till exempel när en stor 
och onödig maskin används vid tillverkningen. I ett bättre utfall hade en mindre och billigare 
maskin använts. 
 
Onödig lagerhållning uppstår exempelvis när ledtiden ökar på grund av mellanlager. I lager 
finns det även risk att större problem med lagerhållning göms, vilket skapar onödiga kostnader 
för lagerhållningen.   
 
Onödiga rörelser uppstår då personalen måste gå längre sträckor för att hämta material eller 
verktyg. Det kan också handla om att personalen måste böja eller sträcka på sig för att nå de 
olika verktygen. Alla rörelser som medför en dålig arbetssituation ses som ett slöseri. 
 
Produkter som har skadats brukar kallas för defekta. Om en produkt blir defekt och inte går att 
sälja skapar den direkta kostnader för verksamheten. Defekterna som upptäcks av verksamheten 
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kan även ses som en förbättringsmöjlighet, då de i framtiden kan undvikas och på så sätt 
minimera verksamhetens kostander. 

4.4.2 5S inom Lean 
5S är en metod inom Lean i kampen mot slöserierna, vilket kan ses som ett verktyg för att 
bibehålla en ren och säker arbetsplats. Genom att implementera 5S kan slöserier elimineras och 
på så viss effektivisera flödena och spara tid. De fem kategorierna som innefattar 5S är följande 
(Aronsson & Olsson, 2014): 
  Sortera - Sortera bort allt material som inte använts, så att enbart det material som 

behövs på arbetsplatsen finns tillgängligt.  Systematisera - Allt material eller saker som finns kvar på arbetsplatsen ska ha en 
specifik plats, gärna märkt. Materialet ska även gärna arrangeras utefter hur det används.  Städa - Genom att kontinuerligt städa arbetsplatsen hålls stationen ren.  Standardisera - För att upprätthåll ordning på arbetsplatsen är det bra att skapa ett 
dokument som beskriver hur en standard på arbetsplatsen ska upprätthållas.    Skapa vana - Är det svåraste steget och innebär att lära alla medarbetare att få en vana 
att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. 

4.4.3 Fem sätt att reducera tid inom Lean 
För att genomföra tidsreduktioner inom en verksamhet är det viktigt att de arbetsuppgifter som 
utförs inom verksamheten utförs på rätt sätt redan från början, vilket även eliminerar Leans 
slöserier. Genom att genomföra arbetsuppgifterna rätt minskar kostnaderna som uppstår när 
saker går fel, samt så minskar tiden för de olika flödena. (Aronsson & Olsson, 2012; Hines & 
Rich, 1997; Oskarsson, et al., 2006; Womack & Jones, 2003) 
 
Tid är ett bra sätt att mäta kostnader som finns inom en verksamhet, eftersom att de flesta förstår 
vad begreppet tid innebär och kan relatera till det. För att minska tiden i de olika flödena har 
fem åtgärder identifierats: eliminering, förenkling, integrering, parallellisering, och 
synkronisering. Åtgärderna bör utföras i den ordning som de presenteras nedan. (Aronsson & 
Olsson, 2012; Oskarsson, et al., 2006) 
  Eliminera - Innebär att man tar bort de aktiviteter som inte tillför något värde.  Förenkla - Omfattande aktiviteter förenklas så att de blir lättare att genomföra.  Integrera - Aktiviteter som utförs var för sig knyts samman för att generera ett 

mervärde.  Parallellisera - Oberoende processer utförs parallellt istället för sekventiellt.  Synkronisera - Genom att styra flödet av aktiviteter går det att uppnå att aktiviteter 
påbörjas direkt efter den föregående utan någon väntetid mellan aktiviteterna. Vilket 
innebär att den passiva tiden mellan aktiviteter reduceras eller i bästa fall försvinner. 

 
Det finns även två allmänna åtgärder som kan användas i kombination med de fem som 
presenterades ovan. De två allmänna åtgärderna som finns är förbereda och kommunicera, 
(Oskarsson, et al., 2006): 
  Förbereda - När det material som behövs tas fram i förväg, underlättas arbetet för 

personalen och tid sparas.  Kommunicera - genom att få en snabbare, säkrare och mer korrekt information blir 
kommunikationen mycket effektivare. 
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4.5 Lean inom sjukvård 
Leans förändringsfilosofi har använts frekvent inom producerande verksamheter för att driva 
ut slöserier och endast behålla de aktiviteter som tillför någon form av värde för verksamheten. 
Enligt Byrne, et al., (2005) är denna förändringsfilosofi även implementerbar i sjukvården, då 
det finns likheter mellan de producerandeverksamheterna och sjukvårdsverksamheterna. 
Exempelvis kan liknelsen med att en kund går in i en affär för att inhandla en produkt vara 
motsvarigheten till att en patient uppsöker medicinsk hjälp på ett sjukhus. Både kunden och 
patienten är med i hela processen fram tills att inköpet eller behandlingen är avklarad. I båda 
fallen kan inte heller något lager användas, och det enda alternativet är att köa och vänta på 
assistans av antingen en försäljare eller sjukvårdspersonal. (Abrahamsson, Aronsson & Spens, 
2011) Håkansson och Persson (2004) har även identifierat tre trender inom 
produktionsverksamheter: reducera kostnader, öka specialisering, samt öka graden av 
produktbyten och nya lanseringar. Samma trender kan även ses inom sjukvården, vilket har 
bidragit till en ökad användning av Lean.  
 
Lean införs inom sjukvården för att effektivisera processer, minska kostnaderna och öka 
möjligheten att behandla fler patienter med samma resurser. Sjukvårdens fokus bör därmed 
ligga på både patienternas vårdprocess och sjukvårdens produktionsprocess för att öka 
effektiviteten i de olika resurserna och processerna, och därmed minska kostnaderna. Lean i 
sjukvården handlar även om att minska och eliminera slöserier, samt anpassa Leans 
förändringsfilosofi som i huvudsak finns i producerade verksamheter till 
sjukvårdsverksamheten. (Abrahamsson, et al., 2011; Byrne, et al., 2005) Slöserier i sjukvården 
uppstår när arbetsuppgifter som inte tillför något värde för patienten utförs, så kallade icke-
värdeskapande arbetsuppgifter. Förutom slöserierna så uppstår även icke-värdeskapande 
arbetsuppgifter när patienten får vänta eller stå i kö för behandling eller utvärdering, samt när 
vårdpersonalen utför arbetsuppgifter som inte är patientrelaterade. Motsatsen till de icke-
värdeskapande arbetsuppgifter är de värdeskapande arbetsuppgifterna, alltså de arbetsuppgifter 
som tillför värde för patienten och uppstår genom samverkan mellan vårdpersonalen. 
Exempelvis uppstår dessa när patienten medicineras, utvärderas eller träffar en läkare. 
Värdeskapande arbetsuppgifter är också de arbetsuppgifter som tillför indirekt värde för 
patienterna, genom exempelvis inskrivning av information i journal eller kommunikation om 
patienten mellan vårdpersonalen. (LHC, 2011; Modig & Åhlström, 2013) 

4.5.1  Slöserieliminering inom Lean i sjukvård 
Enligt Graban (2012) förekommer de slöserier som har fastställts av Lean för 
produktionsverksamheter, se kapitel 4.4.1, även inom sjukvården. Inom sjukvårdssammanhang 
definieras slöserier som alla aktiviteter som inte tillför något värde för patienten, liknande 
produktionsverksamheter där slöserier definieras som alla aktiviteter som inte tillför något 
värde för kunden. Nedan presenteras definitionerna av de 7 slöserierna för 
sjukvårdsverksamheten.  
 
Överproduktion inom sjukvården sker exempelvis när onödiga diagnostiska procedurer 
genomförs, eller när läkemedel som en patient inte behöver förbereds för medicinering.  
 
Overksam tid beskrivs som väntan inför nästa arbetsuppgift eller händelse. För sjukvården sker 
denna väntan när sjukvårdspersonalen väntar på provsvar eller när patienten väntar på nästa 
undersökning eller behandling.  
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Onödiga transporter inkluderar onödiga rörelser av patienter, prover och material inom 
sjukvården. Detta uppstår när sjukhuset har en dålig layout i förhållande till hur patienterna, 
proverna och materialen rör sig inom avdelningarna och vårdprocessen.  
 
Onödig bearbetning inom sjukvården uppkommer exempelvis när sjukvårdspersonalen gör 
onödiga beställningar av prover eller när en patient sätts på en telemetri som egentligen inte är 
behövlig.   
 
Onödig lagerhållning leder till att läkemedel och material som inte behövs binder upp onödiga 
kostnader, samtidigt som de riskerar att passera bäst före datum eller skadas. Detta gäller även 
för utrustningar som används inom sjukvården.  
 
Onödiga rörelser av sjukvårdspersonal sker bland annat i samband med de rörelser som uppstår 
när personalen letar efter läkemedel, material eller utrustning. Onödiga rörelser uppstå även när 
saker som används ofta är placerade på oergonomiska ställen. 
 
Defekter inom sjukvården uppstår när tid spenderas på att göra något felaktigt eller inspekterar 
och fastställer felaktigheter. Felaktigheter kan till exempel vara när en journal är ofullständig, 
om en läkemedelsvagn saknar ett läkemedel eller om en patient blir felmedicinerad.  

4.5.2 5S inom Lean i sjukvård 
Genom att eliminera slöserierna inom sjukvården med hjälp av Lean kan en bättre arbetsmiljö 
för sjukvårdspersonalen skapas, samtidigt som en förbättring av patientvården uppnås. De 5S:n 
är grundläggande regler för att skapa en effektiv och organiserad arbetsplats, se kapitel 4.4.2. 
De 5S inom Lean som finns i sjukvård skiljer sig inte ifrån Lean production, utan fungerar på 
samma sätt för att eliminera slöserier, dock tillkommer läkemedel och sjukvårdsutrustning som 
material i kategorin materialhantering. (Fabrizo, Hadfield, Holmes, Kremer & Tapping, 2006). 

4.6 Läkarnas arbetsuppgifter 
På en vårdavdelning är en läkare endera överläkare, specialist (ST-läkare) eller underläkare 
(AT-läkare). Överläkaren tar beslut om patientens behandling, specialisten verkar som 
rådgivare för både läkare och patient, och underläkaren utbildar sig till specialist genom praktik. 
Underläkarna är team-organiserade och fördelade över ett antal patienter. Det är oftast 
underläkarna som är närvarande på en vårdavdelning, samt läser och skriver rapporter i ett rum 
avsett för dokumentation. Överläkarna måste också, som underläkarna, läsa igenom all 
patientdokumentation och signera alla lästa dokument och provsvar. Överläkaren har även 
andra arbetsuppgifter på vårdavdelningen som att besöka de mest problematiska patienterna 
och genomföra uppföljning av patienterna. Överläkaren utför även flera arbetsuppgifter utanför 
vårdavdelningen, bland annat på akutmottagningen och i operationssal. (Steen & Koch, 2012) 
 
Alla läkare har en relation till övriga vårdavdelningar utöver sin avdelning. Bland annat 
konsulterar de med andra specialister och behandlar provsvar från laboration. Läkarna är också 
uppkopplade i ett världsomfattande nätverk inom sitt specifika yrke, både för att dela och ta 
emot ny väsentlig information om sitt huvudämne. (Steen & Koch, 2012) 

4.6.1 Tidigare studier över en läkares tidfördelning av arbetsuppgifter 
Arnholdts-Olsson, Edvardsson och Jeppsson (2014) genomförde en enkät- och tidsstudie på 
fyra kliniker i Sverige och fyra kliniker i England år 2014 som jämförde svenska och engelska 
läkares arbetsuppgiftsfördelning. Enkätstudien genomfördes endast i Sverige och inkluderade 
överläkare, specialister, ST-läkare och underläkare, medan tidsstudien genomfördes i både 
England och Sverige, men endast inkluderade ST-läkare inom kirurgi. Enkätstudien fick en 
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svarsfrekvens på 44 % och innehöll frågor som exempelvis om läkarna själva anser att de hinner 
med sina arbetsuppgifter, respektive vilka arbetsuppgifter som verkade överflödiga, tog mest 
tid och vilka arbetsuppgifter som skulle kunna effektiviseras. Majoriteten av läkarna som 
svarade på enkäten sa att de hade arbetsuppgifter som de inte hann med på grund av tidsbrist 
och ansåg att administrativa arbeten, som informationssökning i patientjournaler och signering, 
tog mest tid. Läkarna svarade också att många av de administrativa arbetsuppgifterna var 
överflödiga och skulle kunna hanteras av till exempel en sekreterare. Läkarna i 
enkätundersökningen kom även med andra förslag till åtgärder om hur deras arbetsdag kunde 
förbättras, som ett effektivare datorsystem och en ökning av den avsatta tiden för administrativa 
arbetsuppgifter. 
 
Tidsstudien som genomfördes av Arnholdts-Olsson, et al., (2014) skuggades två läkare på varje 
kliniken. Alla skuggade läkare skuggades under en vecka på åtta timmarspass, under en läkares 
ordinarie arbetstid och övertid. Genom användning av ett tidtagarur klockades varje 
arbetsuppgiftstid, och delades sedan in under passande kategorier som patientarbete, 
administrativt arbete, forskning med mera. Resultatet visade att totalt lägger svenska läkare sin 
största arbetstid på patientarbete som operation och patientmöten tätt följt av administrativa 
arbetsuppgifter som innefattar signering av provsvar och journalhantering. Engelska läkare 
lägger dock mer tid på patientarbete och mindre tid på administrativa arbeten. Däremot har de 
engelska läkarna kortare pauser jämfört med en svensk läkare, men har mer tid att lägga på 
utbildning än svenska läkare. Vad gäller till exempel icke patientrelaterad administration lägger 
en engelsk läkare ner ungefär lika mycket tid som en svensk läkare, dock är det endast svenska 
läkare som har tid åt forskning. Översikt av den procentuella fördelningen kan ses i tabell 4. 
 
Tabell 4 - Översikt av procentuell arbetsfördelning för svenska och engelska läkare, (Arnholdts-Olsson, et al., 2014). 

Procentuell arbetsfördelning för svenska och engelska läkare 
 

Arbetsuppgift 
 

Sverige England 

Patientarbete 
 

40 % 66 % 

Patientrelaterat 
administrativt arbete 
 

37 % 15 % 

Lunch/paus 
 

9 % 5 % 

Utbildning 
 

2 % 4 % 

Forskning 
 

3 % 0 % 

Annat 
 

9 % 10 % 

 
En annan studie av Englert, et al., (2010) visar att läkare på vårdavdelningar i USA spenderar 
sin största tid på administrationsarbeten (34 %). Kommunikation med kollegor tog upp den näst 
största delen (30 %), följt av direkt patienttid (17 %). Resterande arbetsuppgifter innehöll 
utbildningar (7 %), resor (6 %), väntan (0,4 %) och övriga arbetsuppgifter (6 %). Studien 
genomfördes genom att 24 läkare på vårdavdelningar skuggades av en observatör i över 10 
timmar på två dagar, på ett akademiskt stadssjukhus. Förutom att observera tiden det tog för en 
läkare att utföra sina arbetsuppgifter, antecknade Englert, et al., (2010) bland annat det totala 
antalet patienter som läkaren hade hand om i början respektive i slutet av dagen och antal 
vårdtillfällen. Englert, et al., identifierade också att läkare spenderar en stor tid av sin arbetsdag 
på att göra flera saker samtidigt, vilket resulterade att i endast små intervall av olika 
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arbetsuppgifter genomfördes löpande. Detta gav en mindre effektivitet för läkarna vad gäller 
deras utförande av respektive arbetsuppgift. Studien visade även att de dagar som 
vårdavdelningarna hade fler patienter per läkare så lades mindre tid ned på administrativt arbete 
än dagar med färre patienter per läkare. Enligt Englert, et al., (2010) kan det bero på att läkarna 
förskjuter det administrativa arbetet till en dag då de har hand om färre patienter, vilket ger 
mindre patienttid för de patienter som befinner sig på plats och ett fortsatt arbete med patienter 
som redan har skrivits ut och inte längre befinner sig i deras vård. Englert, et al., kommenterar 
även i sin studie att ett effektivare administrationsprogram skulle kunna vara värdefullt, för att 
tillhandahålla mer tid för direkt patientvård och minska den kommunikation som krävs för att 
samordna vård. 
 
Sammanfattningsvis identifierade både Arnholdts-Olsson, et al., (2014) och Englert, et al., 
(2010) att det finns administrationsproblem i vården idag som tar upp en stor tid av läkarnas 
arbetspass, vilket kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. 

4.6.2 Tidigare studier av läkares direkta patienttid 
Enligt Dugdale, Epstein och Pantilat (1999) och Gandek, Greenfield, Kaplan och Ware (1996) 
har de ökade administrationsarbetsuppgifterna minskat tiden för direkt patienttid, vilket är 
väsentligt för de läkare som bedömer mycket av patientens behandling utifrån den tid de 
spenderar med patienten. Gandek, et al., identifierade även att läkare som var delaktiga i 
beslutsfattandet tillsammans med patienten hade 30 % mindre risk att patienterna lämnade sin 
vård behandling, eftersom läkaren hade mer kontakt med patienten. Även Beek, et al., (1985) 
och Mawardi (1979) hittade kopplingar till att läkarnas minskade direkta patienttid skapade 
större missnöje för patienterna kring vården. Genom att prioritera den direkta patienttiden kan 
därmed patienten uppleva bättre sjukvård. Dugdale, et al., (1999) nämner även några exempel 
som kan förbättra patientens upplevelse under det direkta möte och som också effektiviserar 
läkarens arbetsuppgift, som exempelvis att lyssna aktivt och uppmärksamma patientens 
känslor. 
 
Dugdale, et al., (1999) jämför även Sveriges, USA:s och Englands direkta patienttider. För olika 
avdelningars läkare i Sverige och i USA ligger genomsnittet för den direkta patienttiden mellan 
10 till 20 minuter, medan den direkta patienttiden i England ligger i genomsnitt på endast 5 till 
8 minuter. Dock bör det tilläggas att när denna studie gjordes var många patientbesök i England 
endast för påfyllning av medicin och sjukare patienter besöktes i sina egna hem. I en annan 
studie av Kane och Peckham (2014) som sammanställde data från över 24 000 läkare som 
representerade 25 olika specialister i USA visade att majoriteten spenderade runt 13-16 minuter 
med sina patienter, följt av 17-20 minuter och 9-12 minuter per patientbesök. Enligt en tidigare 
studie av Medscape (2013) som är genomförd på samma sätt, där nästan 22 000 läkare som 
representerade 25 olika specialister svarade, har procentandelen som spenderar 16 minuter eller 
mindre per patient under de direkta patienttiderna minskat med 5 %. Medscape har även 
genomfört flera studier tidigare år med samma syfte och tillvägagångssätt, men för att studierna 
skall hålla sig relevanta för detta examensarbetes resultat valde författarna att endast ta med de 
senaste två åren. För att se en total sammanställning av Kane och Peckham (2014) och 
Medscape (2013) resultat, se tabell 5. 
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Tabell 5 - Procentuell översikt av läkarnas tid spenderat med deras patienter i USA år 2013 och år 2014, (Kane & 
Peckham, 2014; Medscape, 2013). 

Tid läkarna spenderar med patienter i USA 
 

Läkarnas tid spenderat med patienter 
 

År 2013 År 2014 

< 9 minuter 
 

5 % 3 % 

9 – 12 minuter 
 

20 % 18 % 

13 – 16 minuter 
 

30 % 29 % 

17 – 20 minuter 
 

21 % 25 % 

21 – 24 minuter 
 

9 % 11 % 

> 25 minuter 
 

12 % 13 % 

 
4.6.3 Tidigare studier av läkares förbättringsområden kring deras 

arbetsuppgifter 
Från Almlöf och Montell (2013) går det att utläsa att det finns ett flertal förbättringsmöjligheter 
inom läkarnas administrativa arbetsuppgifter i Sverige. Rapporten framställdes genom 
litteraturer- och dokumentationsstudier, samt olika intervjuer med intressenter, experter och 
landstingsföreträdare. Almlöf och Montell (2013) utförde även en enkätundersökning som 
skickades ut till olika yrkesgrupper inom vården. Totalt identifierades 4 stycken 
utvecklingsområden i rapporten: 
 
Prioritering mellan administrativa krav - Kraven på en läkares administrativa arbete kring 
patienternas mätningar, redovisningar och uppföljningar är idag omfattande och dess relevans 
har ifrågasatts. För att effektivisera det administrativa arbetet bör därför en prioritering kring 
detta arbete genomföras.  
 
Förbättring av IT-stöd - Att de verktyg som finns idag för att utföra de administrativa 
arbetsuppgifterna som beskrivs i det första utvecklingsområdet (prioritering mellan 
administrativa krav) har potential till förbättring, vad gäller dess användarvänlighet och 
kompatibilitet. 
 
Utveckling av arbetsfördelning mellan olika arbetsgrupper - Att arbetsfördelningen mellan 
läkare, sjuksköterskor och annan personal kan förbättras genom inkludering och exkludering 
av olika arbetsuppgifter för de olika yrkena, exempelvis vissa av läkarnas administrativa 
arbetsuppgifter och utvalda vård behandlingar kan förbättras. 
 
Optimering av läkarbemanning utifrån patienternas behov - Att planering för 
läkarbemanningen på klinik och -vårdcentraler kan förbättras i relation till patienternas behov 
och annan vårdpersonal. Det finns även möjligheter till en effektiv läkarbemanning inom 
nuvarande regler och avtal som idag inte utnyttjas av landstingen. 
 
Almlöf och Montell (2013) beskriver även att ifall något av dessa utvecklingsområden skulle 
genomgå en förändring, kan detta påverka de andra utvecklingsområdena då de är nära 
sammankopplade. Almlöf och Montell beskriver vidare att det är läkarnas administrativa 
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arbetsuppgifter som har störst möjlighet till förbättring och utveckling, och att det är just dessa 
arbetsuppgifter som stjäl tid från direkt patienttid. Enligt Almlöf och Montell är det möjligt att 
överlåta vissa administrativa arbetsuppgifter till annan personal inom sjukvården, så länge som 
personen ifråga har rätt kompetens. Aronsson, Bejerot och Härenstam (2012) identifierade även 
i sin studie där cirka 1 500 läkare från Läkarförbundets medlemsregister besvarade en enkät att 
det finns arbetsuppgifters som är onödiga och oskäliga för läkare, i form av överflödiga 
arbetsuppgifter inom administration. Dessa arbetsuppgifter leder ofta till att läkare arbetar mer 
än sin planerade tid, vilket enligt Bengt, Petersson och Prag (2002) kan leda till utmattningar 
och stress. Bengt, et al., (2002) studie baseras på en enkätundersökning där nästan 1 200 läkare 
fanns bland de svarade.  
 
En studie gjord av Hansson, Klinga, Sachs och Sharp (2014) pekar också på att läkarnas 
administrativa arbetsuppgifter har störst möjlighet till effektivisering inom sjukvården och ge 
en förbättrad arbetsmiljö för läkarna inom den svenska sjukvården. Studien granskade totalt 98 
journalanteckningar från 10 olika elektroniska patientjournaler och visade att läkarnas 
dokumentationsrutiner bidrar till ineffektivitet i kommunikationen när journalen används som 
informations- och kommunikationskälla. De delar inom dokumentationsrutinerna som bidrog 
till ineffektiviteten inkluderar kopiering av journalanteckningar, insprängning av ny text i äldre 
anteckningar, bristande riktlinjer vid val av mallar och rubriker, och otydligt språkbruk i form 
av förkortningar och medicinskt fackspråk. Resultatet av studien visade att kopiering av 
anteckningar och införande av ny text i kopierade anteckningar förekom i genomsnitt två till 
tre gånger per arbetspass och att cirka 70 % av journalanteckningarna består av upprepningar. 
Hansson, et al., (2014) menar att dessa brister i dokumentationen inte nödvändigtvis beror på 
journalsystemet, utan på saknad av användningsrutiner och förståelse över systemet. För att öka 
läkarnas administrativa arbetsuppgifters effektivitet föreslår Hansson, et al., (2014) vidare 
forskning kring dessa arbetsuppgifter som kan ge eventuella förbättringsförslag som genomförs 
och implementeras. (Hansson, 2014; Ström, 2014) 
 

4.7 Sjuksköterskornas arbetsuppgifter 
Sjuksköterskan ansvarar för vårdavdelningens omvårdnad och dess medicinska hantering. 
Frågor och information om omvårdnaden sker oftast genom kommunikation mellan 
sjuksköterskan och undersköterskan, medan medicinska frågor sker endera digitalt eller vid 
arbetspasset med läkaren, beroende på hur akut frågan eller situationen är. Förutom att 
informera består även sjuksköterskans huvuduppgift av att sammanställa information kring 
patientens eventuella komplikationer och biverkningar, samt utföra medicineringen enligt 
läkarens föreskrifter och ta blodprov. Sjuksköterskans administrativa arbete utgör också en 
central arbetsuppgift som innefattar både journalläsning och rapportering, samt kontakt inom 
och utanför deras organisation. Sjuksköterskan förbereder även för patientens hemgång eller 
överflyttning, vilket medför ytterligare kontakter och skrivarbete. Sjuksköterskor är de som 
dessutom främst bemannar nattskift och genomför överlämningen till morgonskiftet. (Steen & 
Koch, 2012) 

4.7.1 Tidigare studier över en sjuksköterskas tidfördelning av arbetsuppgifter 
McSherry och Wright (2013) genomförde en skuggning på en specifik vårdavdelnings 
sjuksköterskor, i syfte att observera hur mycket tid sjuksköterskor lägger på sina patienter. 
Under skuggningen medtogs ett arbetsblad, där de olika tiderna för aktiviteterna kunde skrivas 
upp, allt eftersom de utfördes. Under skuggningstillfällena avgränsades observationerna till att 
endast skugga sjuksköterskorna på vårdavdelning från klockan nio på morgon till fem på 
eftermiddagen, den tid då flest aktiviteter utförs. Utöver resultatet av hur mycket tid 
sjuksköterskor lägger på patienterna, identifierade McSherry och Wright (2013) ett antal 
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faktorer som påverkade i vilken bredd resultatet var representant. Bland annat beskriver 
McSherry och Wright att på grund av vårdavdelningens egna bestämmelser av besökstider, 
överlämningar av information mellan personal och ronder så kan resultatet vara missvisande 
för den totala vårdavdelningens och andra vårdavdelningars aktiviteter. För att erhålla ett 
resultat som presenterar den totala vårdavdelnings sjuksköterskor behöver alltså skuggningar 
av sjuksköterskor på varenda vårdavdelning genomföras. 
 
Creswick, Duffield, Li och Westbook (2011) genomförde en tidsstudie på ett offentligt sjukhus 
i Sidney av 57 sjuksköterskor, år 2005/2006 och år 2008. Sjuksköterskorna observerades genom 
skuggning under vardagar från klockan sju på morgon till sju på kvällen, då dessa tider hade 
identifierats som de mest händelserika. Observatörerna som skuggade sjuksköterskorna hade 
med sig ett arbetsblad där de mest förekommande arbetsuppgifterna stod uppskrivna, vilket 
underlättade arbetet med att skriva upp hur lång tid det tog för en sjuksköterska att genomföra 
en arbetsuppgift. Totalt observerades sjuksköterskorna 109,8 timmar år 2005/2006, och 810,5 
timmar år 2008. 
 
Resultatet från Creswick, et al., (2011) visade att tidfördelningen av arbetsuppgifter var 
liknande för olika klassificeringar av sjuksköterskor, med undantag att blivande sjuksköterskor 
tillbringade en större mängd av sitt arbetspass med direkt patientarbete. De övriga 
sjuksköterskorna spenderade desto mer tid på läkemedelsuppgifter och 
vårdavdelningsrelaterade uppgifter. Resultatet visade även sammanfattat att sjuksköterskorna 
som observerades lade ner mer tid på direkt och indirekt patienttid, samt läkemedelsuppgifter, 
från år 2005/2006 till år 2008. En minskning av dokumentationsarbete, kommunikation mellan 
kollegor och gång mellan olika aktiviteter hade också skett från år 2005/2006 till år 2008. 
Resterande procentuella tidfördelning av arbetsuppgifter hade ungefär samma tidfördelning 
över de båda observerade åren. Se även tabell 6 för en mer detaljerad beskrivning av resultatet. 
 
Tabell 6 - Översikt av Creswick, et al., (2001) resultat av sjuksköterskornas tidfördelning av arbetsuppgifter under ett 
arbetspass 

Sjuksköterskornas tidfördelning av arbetsuppgifter under ett arbetspass 
 

Arbetsuppgift 
 

År 2005/2006 År 2008 

Direkt patientarbete 
 

20 % 25 % 

Indirekt patientarbete 
 

13 % 16 % 

Läkemedelsuppgifter 
 

19 % 21 % 

Dokumentation 
 

10 % 7 % 

Kommunikation mellan kollegor 
 

24 % 19 % 

Vårdavdelningsaktiviteter 
 

3 % 4 % 

Gång 
 

7 % 5 % 

Övervakning av patient 
 

2 % 3 % 

Övrigt 
 

13 % 11 % 

 



29 
 

En faktor som kan ha bidragit till ökningen av patienttiden och minskningen av dokumentation 
är att flertalet arbetsuppgifter övergick till elektronisk kommunikation och underlättade vissa 
arbetsuppgifter för sjuksköterskorna. (Creswick, et al., 2011) 
 
Förutom detta resultat konstaterade även Crewsick, et al., (2011) att de observerade 
sjuksköterskorna byter arbetsuppgift var 55 sekund, vilket resulterade i ungefär totalt 72 olika 
arbetsuppgifter per timme. Av alla observerade arbetsuppgifter som en sjuksköterska 
genomförde var det endast 5 % som pågick längre än 2 minuter. Enligt Creswick, et al., (2011) 
ökade detta felaktigheter i arbetsuppgifterna och gav även en sämre arbetsuppgiftsprestanda. 
Förutom detta identifierades även att sjuksköterskorna spenderade ungefär 6 % av sin tid till att 
göra flera saker samtidigt och fick avbryta sina arbetsuppgifter ungefär två gånger per timme.  
 
I Chow, Hendrich, Lu, & Skierczynski (2008) tids- och rörelsestudie observerades totalt 767 
sjuksköterskor på 36 olika amerikanska sjukhus genom användning av fyra olika 
datainsamlingsmetoder. De sjuksköterskor som deltog i den första metoden tillhandahölls en 
personlig handdator för att registrera in alla dokumentrelaterade aktiviteter som utfördes under 
ett arbetspass. Sjuksköterskorna fick då själva mata in information om vilka dokument de 
hanterade, samt start- och sluttid för varje dokument för att kunna mäta den mängd tid som 
sjuksköterskorna lägger på dokumentrelaterade arbetsuppgifter. De sjuksköterskor som 
observerades i den andra metoden tillhandahölls även med en personlig handdator i syfte att 
mäta hur mycket tid sjuksköterskor spenderar på arbetsuppgifter som anses vara omvårdnad, 
icke-kliniska, enhetsrelaterade eller slöserier. Den personliga handdatorn vibrerade totalt 25 
gånger under ett 13-timmars pass med ett minimumintervall på 10 minuter mellan varje 
vibration och frågade då vad sjuksköterskorna utförde för arbetsuppgift, samt hur länge de hade 
utfört arbetsuppgiften. I den tredje metoden tilldelades varje observerad sjuksköterska en 
Radio-frequency identification (RFID) tagg för att övervaka deras placering och rörelser. Den 
sista metoden använde ett speciellt armband som fästes på varje sjuksköterska. Armbandet 
mätte fysiologiska mått som bland annat hudtemperatur, galvaniskt hud svar8 och värmeflöde 
för att kunna bedöma hur sjuksköterskors arbetsbelastning och stress påverkar dem fysiskt. 
Sammanställning av alla metoders resultat kan ses i tabell 7. 
 
Tabell 7 - Sammanställning av Chow, et al., (2008) studie av sjuksköterskors tidfördelning av arbetsuppgifter 

Sjuksköterskors tidfördelning av arbetsuppgifter 
 

Arbetsuppgift 
 

Minuter Procent 

Dokumentation 
 

147,5 min 35,3 % 

Medicinering 
 

72 min 17,2 % 

Vård samordning 
 

86 min 20,6 % 

Patientvårdverksamhet 
 

81 min 19,3 % 

Patient bedömning 
 

31 min 7,2 % 

 
Chow, et al., (2008) studie påvisar precis som Creswick, et al., (2011) att genom förbättringar 
av dataanvändning och dataprogram kan sjuksköterskors effektivitet av omvårdnad öka och 
stärka leveransen av säker vård. Chow, et al., identifierade dessutom tre huvudsakliga 

                                                 
8 Ger information om mängden svett på huden. 
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arbetsuppgifter som borde ligga i fokus när en ökad effektivitet av sjuksköterskors tid 
efterfrågas: medicinering, vårdsamordning och dokumentation. 

4.7.2 Tidigare studier av sjuksköterskornas direkta och indirekta patienttid 
Flertal studier påvisar att sjuksköterskor spenderar mer tid med patienter än någon annan 
vårdgivare. Den direkta patienttidens procentuella fördelning av en sjuksköterskas arbetspass 
sträcker sig från 26 % till 31 %, och inkluderar uppgifter som utförs vid sängkanten, exempelvis 
medicinering, (Hendrickson, Doddato, & Kovner, 1990; Hobgood, Villani & Quattlebaum, 
2005; Hollingsworth, Chisholm, Giles, Cordell, & Nelson, 1998). En studie av Page (2004) som 
observerade sjuksköterskor under en fyratimmarsperiod visade att sjuksköterskor spenderar i 
genomsnitt 31 minuter i patientrum och 46,5 minuter per patient på att utföra olika 
omvårdnadsprocesser som planering och bedömning. Resultatet av studien visade även att den 
mest förekommande arbetsuppgiften för sjuksköterskor var medicinering till patienter. 
 
Enligt Hobgood, et al., (2005) spenderar sjuksköterskorna även stor del av sin arbetstid med 
indirekt patienttid. Den indirekta patienttiden inkluderar arbetsuppgifter som förberedelse av 
medicinering, kartläggning och samordning av vård. Tillsammans med resultat från Hendricks, 
et al., (1990) och Hollingsworth, et al., (1998) spenderar sjuksköterskor 39 % till 48 % av sin 
arbetstid med att utföra arbetsuppgifter med indirekt patientid. En stor del av denna tid 
involverade även dokumentation och kommunikation med kollegor. Totalt uppgick 23 % av 
den indirekta patienttiden till att dokumentera och 26 % till kommunikation med kollegor. 
(Boxerman, Evanoff, Grayson, Potter, Sledge, Wolf, 2006) 

4.7.3 Tidigare studier om sjuksköterskors förbättringsområden kring deras 
arbetsuppgifter 

De arbetsuppgifter som kan genomgå förbättringar för att öka en sjuksköterskas effektivitet 
under ett arbetspass beskrivs i flertalet studier vara hantering av medicinering, dokumentation 
och kommunikation mellan sjuksköterskor och kollegor. Enligt Chow, et al., (2011) kan en 
ökad användning och förbättring av teknologi inom vården förbättra dessa områden på olika 
nivåer. Exempelvis kan teknologin underlätta sökandet av olika föremål för sjuksköterskorna, 
som Page (2004) beskriver vara ett överflödigt arbetsmoment för sjuksköterskorna. En 
förbättrad teknologi kan även hjälpa sjuksköterskorna med att behandla information och minska 
eventuella kommunikationer med kollegor. Jetisi och Nilsson (2007) beskriver väsentligheten 
av detta, då för mycket information att behandla själva för sjuksköterskorna leder till 
ineffektivitet av deras arbetspass och arbetsuppgifter. Carlsén (2014) tydliggör dock att 
kommunikationen endast kommer att minskas om informationen som sjuksköterskorna skriver 
in i journalerna håller en god vårdkvalitet. Carlsén fann bland annat i sin studie att 120 av 200 
granskade journaler innehöll information som inte ansågs vara journalrelaterade, som 
exempelvis tidsangivelser av olika slag som när en patient ankom eller lämnade avdelning i 
samband med undersökningarna. Studien visade även att i 119 av 200 granskade journaler så 
förekom dubbeldokumentation och förkortningar med olika betydelse i samma journal. Carlsén 
(2014) rekommenderar att en överenskommelse inom vårdverksamheten över vilken 
information som skall dokumenteras och vem som skall dokumentera information bör 
genomföras för att öka vårdkvaliteten och därmed också patientsäkerheten. 
 
Creswick, et al., (2011) redovisar vidare att patientsäkerheten kan ökas om sjuksköterskorna 
inte blir avbrutna under en arbetsuppgift, vilket infaller specifikt vid avbrytande under 
medicinering eller förberedelse inför medicinering av patienter. DeLucia, Ott och Palmieri 
(2009) stöder även detta resultat, där studier som presenteras i artikeln visar att den största delen 
av medicinska fel beror på att sjuksköterskor distraheras eller blir avbrutna under 
arbetsuppgiften. Distraktionerna och avbrotten leder till att sjuksköterskorna glömmer av vad 
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de utförde eller hur långt de har kommit med arbetsuppgiften. Sjuksköterskorna kan dessutom 
bli stressade beroende på vad distraktionen eller avbrytandet handlade om, vilket ökar 
möjligheten för fel. Chow, et al., (2011) menar då att en förbättrad teknologi och användning 
av den kan minska antalet sjuksköterskorna blir avbrutna av andra sjuksköterskor och kollegor, 
då sjuksköterskorna kan hitta information som de förstår via en databas istället för att fråga 
varandra. Detta skulle på så sätt öka effektiviteten och ge en säkrare vård till patienten. 
  
Enligt resultatet av ett projekt utfört av Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska 
Läkaresällskapet (SSF & SLS, 2013) skulle också ett ökat samarbete mellan olika 
vårdprofessioner öka vårdsäkerheten för patienten. Projektet beskriver de fördelar som uppstår 
vid ett samarbete, då olika kompetenser och kunskaper delas mellan de olika professionerna 
och tas på så sätt tillvara. 
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Diagram 3 - Tidfördelningen på eftermiddagen för läkare. 

5 RESULTAT AV OBSERVATIONER 

5.1 Tidfördelning av läkarnas arbetsuppgifter 
Totalt observerades läkare på AVD1 i sju dagar under cirka 81,0 timmar, varav 45,7 timmar 
observerades under förmiddag och 35,3 timmar under eftermiddagen. Resultatet av läkarnas 
procentuella tidfördelning av arbetsuppgifter ses i diagram 1, 2 och 3. Diagram 1 presenterar 
den totala tidfördelningen av arbetsuppgifter, medan diagram 2 och 3 presenterar tidfördelning 
av arbetsuppgifter under förmiddagen respektive eftermiddagen för läkare. 

 
 
Diagram 1 - Den totala tidfördelningen för läkare. 

 
Diagram 2 - Tidfördelningen på förmiddagen för läkare. 
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Diagram 1 visar att läkarna på AVD1 lägger den största tiden av sin arbetstid på att utföra 
administrativa arbetsuppgifter i hälso-systemet Cambio Cosmic, totalt 28 % av den observerade 
tiden. 15 % av tiden kommunicerade läkarna med överläkare och andra i personalen på AVD1 
samt genom telefonsamtal, för att ställa frågor om behandling, diagnoser och liknande, även 
samtal med anhöriga till patienterna på AVD1 förekom. Tiden läkarna spenderade med 
patienterna utgjorde totalt 15 %, medan övriga administrations- och arbetsuppgifter tog 12 % 
respektive 10 %. Läkarnas rapportering och hantering av intyg, remisser och ordination tog 
totalt 9 % respektive 8 %. Den resterande tiden spenderade läkarna på att gå och leta efter 
personal och saker, totalt 3 %. 
 
Enligt resultatet från diagram 2 och 3 går det att utläsa att läkarna lägger ungefär lika mycket 
tid på det administrativa arbetet i Cambio Cosmic på förmiddagen (28 %) jämfört med 
eftermiddagen (27 %). Det som skiljer eftermiddagen från förmiddagen angående det 
administrativa arbetet är att under förmiddagarna går mycket tid åt till att läsa om patienterna i 
journalen, beställa prover och skicka iväg remisser. Under eftermiddagen utför läkarna istället 
administrativa arbetsuppgifter i Cambio Cosmic som att skriva och göra ändringar i 
journalanteckningar, då de har fått en bättre överblick av patienterna efter att ha träffat och fått 
information om respektive patient från förmiddagens rapportering. 
 
Att kommunikationen tar mer tid på förmiddagen (17 %) än eftermiddag (13 %) beror på att 
läkarna har mest frågor och diskussioner kring patienterna innan rapporteringen på 
förmiddagen, då de också lättare kan få tag i en överläkare. Läkare lägger också mer tid på 
patienterna på förmiddagen (16 %) än på eftermiddagen (14 %), eftersom de vill träffa 
patienterna på förmiddagen och på så vis få ut mer information om deras nuvarande tillstånd, 
utöver det som står i patienternas journal. Eftersom att förmiddagsuppgifterna vanligtvis går åt 
till att läkarna läser på och bekantar sig med patienterna, ger eftermiddagarna mer tid åt de 
övriga administrations- och arbetsuppgifterna (14 % respektive 17 %) mot förmiddagens (9 % 
respektive 7 %). 
 
Att rapporteringen utgör en längre tid på förmiddagen (12 %) än eftermiddagen (5 %) beror på 
att läkarna med tillhörande teampersonal utför ett större informationsbyte om teamets patienter 
på AVD1 på förmiddagen. På eftermiddagen sker informationsutbytet enbart mellan teamets 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. De flesta remisser skickas även i samband med 
förmiddagens rapportering, då läkarna har fått diskutera med överläkaren och sjuksköterskorna, 
samt annan personal på AVD1 om patientens tillstånd. Detta resulterar till att intyg, remisser 
och ordinationer utgör den största tiden på förmiddagen (9 %) jämfört med på eftermiddagen 
(6 %). På eftermiddagen utförs istället fler ordinationer av läkemedel och ifyllning av olika 
blanketter och intyg inför patientens hemgång. 
 
Läkarnas gång och letande efter överläkare, andra i personalen och saker utgör en större 
tidfördelning på eftermiddagarna (4 %) än på förmiddagarna (2 %). Detta beror på att läkarna 
exempelvis letar efter sekreterare under eftermiddag i samband med journalanteckningar, samt 
att de utför längre gångturer för att hämta papper från det gula teamrummet eller information 
från sina egna postfack. 

5.1.1 Förklaring till varje arbetskategori  
För att sammanställa resultatet av observationerna delades liknande arbetsuppgifter upp i olika 
arbetskategorier. Vilka arbetsuppgifter varje arbetskategori innehåller presenteras nedan, samt 
hur stor dess procentuella fördelning är inom varje arbetskategori. Förklaringar till varje 
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arbetskategori kommer också att presenteras för att kunna redogöra varför den procentuella 
delen ser ut som den gör. 
 
Administrativt arbete i Cambio Cosmic 
Utav de totalt observerade 81,0 timmarna så utförde läkarna administrativa arbetsuppgifter i 
hälso-systemet Cambio Cosmic i totalt 22,0 timmar. Läkarnas administrativa arbete i Cambio 
Cosmic innehåller alla de arbetsuppgifter som inkluderar läsning och inskrivning av 
information om patienternas tillstånd och medicinering på AVD1. Eftersom att läkarna ansvarar 
för patienternas behandling behöver de en större översikt över patienternas hälsotillstånd än vad 
övrig personal på AVD1 behöver. Detta innebär att läkarna måste läsa en relativt omfattade 
information om varje patient som finns skrivet i flera olika delområden i Cambio Cosmic. För 
att få en större förståelse över vilka av dessa delområden som tar längst respektive minst tid för 
läkarna att samla eller skriva in information från, valde författarna att dela upp de administrativa 
arbetsuppgifterna i de mest förekommande delområdena som presenteras nedan i tabell 8. 
 
Tabell 8 - Översikt över de administrativa arbetet i Cambio Cosmic i timmar och procent för läkare. 

Administrativt arbete i Cambio Cosmic, 28 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift Timmar Procent 
 

Journal Läsning av journaler på dator i hälso-
systemet Cambio Cosmic, inklusive 
journaltabeller, patientkort och 
inskrivningsöversikt.  
 

11,5 h 53 % 
 

Journalanteckning 
(dator) 

Inskrivning via dator av information i hälso-
systemet Cambio Cosmic. 
  

4,2 h 19 % 

Journalanteckning 
(hand) 

Skriva ned information från hälso-systemet 
Cambio Cosmic för hand. 
 

1,7 h 8 % 

Ändra i 
journalanteckningar 
(dator) 
 

Ändrar information eller spränga in ny text i 
journalanteckningar i hälso-systemet 
Cambio Cosmic. 

1,2 h 6 % 

Ordinationslista 
(Journal) 
 

Läsning av patienternas ordinationer i 
hälso-systemet Cambio Cosmic. 

1,0 h 4 % 

Läkemedelslista 
(Journal) 
 

Läsning av patienternas läkemedel, 
infusioner9 och läkemedel vid behov i hälso-
systemet Cambio Cosmic. 
 

0,8 h 4 % 

Signera i Cambio 
Cosmic 
 

Signering av provsvar i hälso-systemet 
Cambio Cosmic. 

0,6 h 4 % 

Osignerade och 
ovidimerade 
vårddata 
 

Läsning av osignerade och obekräftade 
vårddata, som exempelvis beställningar från 
röntgen, i hälso-systemet Cambio Cosmic. 
 

0,6 h 3 % 

Patienternas 
svarslista 
 

Läsning av patienternas svarslista om 
exempelvis remisser i hälso-systemet Cambio 
Cosmic. 

0,31 h 1 % 

                                                 
9 Att kontinuerligt ge en patient vätska, läkemedel och/eller näring via injektioner. 
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Att läkarnas största tidfördelning är läsning av journaler (53 %) beror på att deras val över 
vilken behandling och medicinering patienterna skall få för att kunna rehabiliteras grundar sig 
i den information som de får från journalerna, detta inkluderar även läsningen av ordinations- 
(4 %), läkemedels- (4 %) och patienternas svarslista (1 %), samt osignerade och ovidimerade 
vårddata (3 %). Signering av provsvar (4 %) utförs även ofta i samband med journalläsningen 
av den läkare som har ansvar över den patient som proverna tillhör, och bekräftar att läkaren 
har läst provsvaret som kan ge indikationer på vilken behandlingsmetod som kan rehabilitera 
patienten. Journalläsningen utgör således en viktig del för att hålla en hög patientsäkerhet och 
ger läkarna en trygghet i att deras val av ordination till patienterna är lämpliga. 
 
Att journalanteckningar (19 %) utgör den näst största tidfördelningen av de administrativa 
arbetsuppgifter i Cambio Cosmic är en följd av att de bland annat skriver in information om 
patienterna efter att de har besökt dem och ger eventuella beskrivningar till vad deras 
behandlingsbeslut grundar sig i. Journalanteckningarna för hand (8 %) förekom flest gånger då 
läkarna läser på om de patienter som de skall vårda för dagen, samt när de förberedde sig inför 
att träffa patienten. Några läkare antecknade även ned information för hand ifrån journaler på 
datorn som förberedelse inför diktering, vilket underlättade genomförandet av dikteringen då 
de inte samtidigt behövde leta upp diverse journalinformation. 
 
Att ändra journalanteckningar (6 %) förekom flest gånger för AT-läkare, då de fick 
kommentarer från andra läkare med högre utbildning som kollade igenom deras anteckningar 
och gav feedback på förändringar så att ingen information kunde feltolkas. Insprängning av ny 
text i gamla journalanteckningar utfördes framförallt av ST-läkare, då de tyckte att 
informationen från de gamla anteckningarna inte var relevant eller tillräcklig och ville därför 
tillägga eller förbättra informationen. 
 
Kommunikation 
Utav de totalt observerade 81,0 timmar så spenderade läkarna 12,4 timmar på kommunikation. 
Läkarnas kommunikation innehåller alla de samtal de har med överläkaren och andra i 
personalen på AVD1, samt de samtal och telefonsamtal som de har utfört med andra specialister 
i olika områden. För mer information om de olika delkategorierna som ingår i kommunikation, 
se tabell 9 nedan. 
 
Tabell 9 - Översikt över kommunikationsarbetet i timmar och procent för läkare. 

Kommunikation, 15 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift Timmar Procent 
 

Samtal med 
Kollegor 
 

Samtal med personal på AVD1 för 
uppdatering av information om patienter. 
 

6,9 h 56 % 

Samtal med 
överläkare 
 

Samtal med överläkare på AVD1 för 
exempelvis, rådfrågning om beslut för 
patienternas behandling. 
 

3,6 h 29 % 

Samtal med andra 
specialister (pers.) 
 

Samtal med specialister på andra 
avdelningar på Vrinnevisjukhuset för frågor 
om behandlingsbeslut och provsvar. 
 

0,8 h 7 % 

Samtal med andra 
specialister (tel.) 

Telefonsamtal med specialister om frågor 
kring behandlingsbeslut och provsvar. 

0,6 h 5 % 
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Samtal med anhöriga 
 

Samtal med patienternas anhöriga på AVD1 
om information kring patienterna, samt svar 
på deras frågor kring behandlings- och 
medicineringsbeslut. 
 

0,5 h 4 % 

 
Att läkare kommunicerar den största delen med andra läkare och sjuksköterskor på AVD1 (56 
%) beror på att de vill ha mer informationen om patienterna utöver det som står i journalen, 
samt för att sjuksköterskorna ofta diskuterar med läkaren om vilka läkemedel och 
medicineringar som skall ordineras till patienten. De samtal läkarna hade sinsemellan bestod 
ofta av rådgivning och funderingar kring patienternas olika symptom och behandlingar. Genom 
dessa samtal kunde den observerade läkaren få en annan synvinkel och även erhålla ett större 
informationsunderlag vid val av behandlingsbeslut. Dessa samtal utfördes flest gånger då den 
observerade läkaren inte fick tag på eller hittade en överläkare att samtala med (29 %) på AVD1, 
som annars skulle kunna ge en större inblick i vad själva problemet ligger. Läkarna valde därför 
ofta att först försöka hitta en överläkare innan de tillfrågade en annan läkare på AVD1, eftersom 
det även är överläkaren som har det största ansvaret för patienterna och kan ge ett mer lämpligt 
svar över vad som behöver göras för att rehabilitera patienten. 
 
Samtalen med de olika specialisterna på Vrinnevisjukhuset (7 %) genomfördes i samband med 
att läkarna vill ha ett mer utförligt svar kring patienternas provresultat, då informationen från 
hälso-systemet Cambio Cosmic och provsvars-systemet WEADO Ros inte ansågs vara 
tillräckligt utförliga eller korrekta enligt läkaren själv. Samtalen med anhöriga (4 %) på AVD1 
förekom dock endast när de anhöriga själva tog tag i läkaren när hen var i AVD1s korridor för 
att ställa frågor. 
 
Patienttid 
Av den observerade tiden på 81,0 timmar spenderade läkarna 12,1 timmar på direkt patienttid. 
Patienttiden inkluderar all den tid som läkarna lägger direkt på patienterna för att undersöka 
deras tillstånd, samt samtala om hur patienterna mår och vad de upplever för problem. Genom 
dessa undersökningar och samtal kan läkarna få större information om vad som behöver 
ordineras och vilken behandling som skall väljas för att göra det bästa för patienten och dennes 
rehabilitering. Patienttiden ger också läkarna möjligheten att skriva in korrekt information i 
olika journaler, vilket underlättar arbetet för andra i personalen på AVD1 samt resterande 
sjukvårdspersonal som vill ha tillgång till information om patienten via journal. Se tabell 10 
nedan för mer information kring patienttiden.  
 
Tabell 10 - Översikt över arbetet med patienter i timmar och procent för läkare. 

Patienttid, 15 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift 
 

Timmar Procent 

Direkt patienttid 
 

Tiden läkaren spenderade direkt med 
patienten. 
 

12,1 h 100 % 

 
Övriga administrationsuppgifter 
Utav de totalt observerade 81,0 timmarna så utförde läkarna övriga administrationsuppgifter i 
andra program, utöver hälso-systemet Cambio Cosmic, i 9,9 timmar. Detta administrativa 
arbete inkluderar uppgifter som att kontrollera och signera provsvar i olika program, samt 
sökning av läkemedel, symptom och möjliga behandlingar. Författarna valde att göra alla dessa 
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arbetsuppgifter till en egen kategori, då det skulle bli för omfattande att ha alla administrativa 
arbetsuppgifter under en och samma kategori, inklusive de som utförs i Cambio Cosmic. För 
en överblick av vilka arbetsuppgifter som ingår i övriga administrationsuppgifter, se tabell 11 
nedan. 
 
Tabell 11 - Översikt över de övriga administrativa arbetet i timmar och procent för läkare. 

Övriga administrationsuppgifter, 12 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift 
 

Timmar Procent 

Provsvar i WEADO 
Ros 
 

Kontrollering av provsvar i programmet 
WEADO Ros, ett program avsett för att 
kunna beställa och få översikt av en patients 
provsvar. 
 

3,1 h 31 % 

Diktering 
 

Spela in röstfiler med information kring 
patienter som en sekreterare senare lyssnar 
av och skriver in i journalanteckningar. 
 

3,0 h 30 % 

Sökning av 
information  
 

Sökning av information kring provsvar, 
läkemedel och symptom via region 
Östergötlands egna intranät LISA, 
läkemedelsinformationen FASS 
vårdpersonalens hemsida. 
 

2,0 h 14 % 

Zenicor-EKG 
 

Ett program för diagnostisering av 
hjärtrytmrubbningar och strokeprevention. 
 

0,6 h 6 % 

Sectra PACS 
 

Ett program som de observerade läkarna 
använde för att kontrollera provsvar och 
bilder från röntgen. 
 

0,4 h 4 % 

Astra Zeneca 
 

Ett program för information kring 
läkemedel. 
 

0,4 h 4 % 

Telemetridator 
 

Kontroll och utvärdering av en patients 
EKG genom hantering av en telemetridator i 
det gula teamrummet på AVD1. 
 

0,3 h 3 % 

Pascal 
ordinationsverktyg 
 

Internetbaserad tjänst för ordinationer av 
dosförpackade läkemedel. 
 

0,3 h 3 % 

Signera provsvar i 
WEADO Ros 
 

Signering av provsvar i svar och beställning 
av prover. 

0,3 h 3 % 

 
Att kontroll av provsvar i programmet WEADO Ros (31 %) tar största tiden av läkarnas övriga 
administrativa arbetsuppgifter beror på att dessa provsvar grundar sig i en del av läkarnas 
medicinska bedömning av patienterna. Provsvaren ger indikationer på eventuella infektioner 
eller biverkningar av läkemedel, samt svar på om den redan givna medicineringen har givit de 
önskade effekterna. Att dikteringen (30 %) utgör en nästan lika stor tidfördelning av övriga 
administrativa arbetsuppgifter som kontrollering av provsvar beror på att läkarna som spelar in 
patientinformationen genom en mikrofon ofta måste gå mellan olika program eller 
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journalanteckningar för att hitta all den väsentliga informationen som behövs för att kunna 
genomföra dikteringen, vilket ökar dikteringens tidfördelning. 
  
Sökning av information om provsvar och symptom (14 %) förekom oftast då läkarna var osäkra 
på en diagnos och önskade en större säkerhet kring sina behandlingsbeslut, medan sökning av 
läkemedel skedde flest gånger i samband med att patienten hade allergier eller inte kunde svälja 
hela tabletter, vilket resulterade till att läkaren fick söka efter supplement med samma effekt. 
Användningen av de olika programmen som nämns i tabell 11 minskade även läkarens 
osäkerhet kring fastställning av diagnos, då de gav en bredare information om patienten och 
andra läkemedel (totalt 6 % för Zenicor-EKG, 4 % för Sectra PACS och 4 % för Astra Zeneca). 
  
Läkarnas kontroll av informationen som erhölls av telemetridatorn (3 %) gav dem indikationer 
på en patients olika symptom och var de befinner sig i rehabiliteringen. Kontrollen genomfördes 
flest gånger tillsammans med en överläkare eller annan läkare för att diskutera informationen 
och komma fram till en behandling. Genom användning av Pascal (3 %) kunde läkarna också 
vara säkra på att deras val kring ordinationens dosering var korrekta. Signeringen av provsvar 
i WEADO Ros (3 %) gav dessutom läkaren en extra kontroll av att deras bedömning av diagnos 
överensstämmer med de provresultat som tagits fram. 
 
Övriga arbetsuppgifter 
Utav de totalt observerade 81,0 timmarna spenderade läkarna på AVD1 7,7 timmar på övriga 
arbetsuppgifter som författarna inte kunde hitta en bra placering på i någon av de större 
tidfördelningskategorierna. Dessa arbetsuppgifter var främst uppgifter som läkarna behövde 
utföra för att kunna utföra sina centrala arbetsuppgifter, se kapitel 2 för mer information. Tabell 
12 redovisar en beskrivning av de övriga arbetsuppgifterna. 
 
Tabell 12 - Översikt över det övriga arbetet i timmar och procent för läkare. 

Övriga arbetsuppgifter, 10 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift Timmar Procent 
 

Utbildning 
 

Utbildningar som läkarna deltog på för att 
få bredare kunskap.  
 

3,3 h 42 % 

Enkäter, mail och 
schemaläggning 
 

Ifyllning av personalenkäter, läsning av 
mail på dator och uppdatering av läkarnas 
arbetsscheman inför kommande veckor. 

2,4 h 31 % 

Inget att göra 
 

Brist på arbetsuppgifter som lämnade 
läkarna sysslolösa. 
 

0,12 h 17 % 

Väntan på datorer 
 

Den tid som läkarna väntade på att 
datorerna på AVD1 skulle antingen logga in 
på deras användare eller öppna olika 
program. 
 

0,8 h 10 % 

Rast 
 

Tiden de observerade läkarna tog raster 
under sina arbetspass utöver luncher. 
 

0,6 h 9 % 

 
Läkarnas utbildningar (42 %) genomförs för att de ska få en bredare kunskap kring sina 
yrkesområde, samt erhålla den senaste forskningen och dess resultat. De utbildningar som 
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observerades har varit cirka 1 timme långa och har varit frivilliga för ST-läkare och 
obligatoriska för AT-läkare, samt endast genomförts på eftermiddagarna direkt efter lunch. 
 
Ifyllning av enkäter för frågor (31 %) om hur långt läkarna har kommit i sin utbildning och 
inläsning av schema skedde ofta i samband med att läkarna hade brist på andra arbetsuppgifter. 
Läsning och svarande på mail förekom dock flest gånger när läkaren hade en mailkonversation 
med en annan på Vrinnevisjukhuset om exempelvis en patient eller frågor kring 
rehabiliteringsåtgärder, provsvar eller läkemedel. Mailkonversationerna kunde också ske i 
samband med att det var flera som skrev i en och samma journal, och läkarna uppdaterade 
varandra om när de var klara eller vad för information de skulle tillägga i journalanteckningen. 
 
Resterande arbetsuppgifter som är samtliga cirka en tiondel vardera (totalt 10 % för inget att 
göra, 9 % för väntan på datorer och 8 % för rast) är uppgifter som uppstår när läkaren inte har 
något att göra eller när de inväntar nästa arbetsuppgift. Dessa arbetsuppgifter utgör ungefär en 
tredjedel av hela läkarnas övriga arbetsuppgifts tidfördelning och uppkom flest gånger när det 
fanns ett överskott av läkare på AVD1 eller när teamets patienter inte krävde några 
arbetsuppgifter som behövde utföras av en läkare. 
 

Rapportering 
Utav de totalt observerade 81,0 timmarna spenderade läkarna 7,4 timmar på rapportering. 
Rapportering inkluderar de ronder som utfördes tillsammans med AVD1s teams sjuksköterskor, 
läkare, arbetsterapeuter, logopeder och annan sjukvårdspersonal som hjälper till med 
rehabilitering av patient. Ronderna genomförs i syfte att uppdatera och diskutera mellan alla 
berörda parter om patientens aktuella tillstånd med avseende på förbättring och eventuellt 
försämrat tillstånd. Under dessa ronder får läkarna större förståelse över vilka läkemedel som 
skall ordineras för bästa möjlighet till rehabilitering av patient, samt vilka remisser som bör 
skickas och vilka patienter som kräver en större tillsyn än övriga. Se tabell 13 för en mer 
information kring rapporteringen. 
 
Tabell 13 - Översikt över rapporteringstiden i timmar och procent för läkare.  

Rapportering, 9 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift Timmar Procent 
 

Rapportering 
 

Inkluderar ronder och överrapporteringar 
mellan personalen på AVD1. 
 

7,4 h 100 % 

 
Beroende på vilket team börjar rapporteringen runt klockan 10:00, 10:30 och 11:00 på 
förmiddagen och runt klockan 15:00 på eftermiddagen. Ronder på eftermiddagen sker varje dag 
i samband med byte av personal och inkluderar endast ett teams läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor. Rondtiderna har varit ungefär detsamma under varje observationstillfälle, 
cirka 30 minuter långa på förmiddagen och cirka 15 minuter långa på eftermiddagen, med 
avvikelser på cirka tio minuter. 
 
Intyg, remisser och ordinationer 
Utav de totalt observerade 81,0 timmarna så utförde läkarna arbetsuppgifter som inkluderade 
skrivande av intyg, skickande av remisser och val av ordinationer i 6,4 timmar. För att få en 
översikt över vilka intyg som läkarna på AVD1 utför, samt resterande arbetsuppgifters om ingår 
i denna tidfördelningskategori, se tabell 14. 
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Tabell 14 - Översikt över arbetet med intyg, remisser och ordinationer i timmar och procent för läkare. 

Intyg, remisser och ordinationer, 8 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift 
 

Timmar Procent 

Skicka remisser 
 

Beställning av behandlingar, prover eller 
undersökningar av patienterna på AVD1. 
 

2,3 h 35 % 

Sjukintyg 
 

Skrivning av ett intyg på att en patient på 
AVD1 har varit sjuk som kan lämnas till 
en arbetsgivare. 
 

1,8 h 27 % 

Utskrivningsinformation 
m. läkemedelslista 
 

Skedde i samband med att patienter 
skrevs ut från AVD1. Läkaren som 
ansvarade för patienten sammanfattade 
då deras vård behandling under den tid de 
spenderade på sjukhuset, samt vilka 
läkemedel som hade ordinerats under 
tiden på AVD1. 
 

1,3 h 20 % 

Ordination 
 

Bestämmelse av vilket läkemedel som 
skall ges till patient, när dem ska ges och 
hur mycket. 
 

1,1 h 17 % 

Läkarintyg 
 

Skrivning av intyg till exempelvis 
försäkringskassan som beskriver 
eventuella nedsättningar i 
arbetsförmågan och liknande. 
 

0,06 h 0,6 % 

Reseintyg 
 

Skrivning av ett intyg där läkaren ger ett 
medgivande att en patient på AVD1 får 
eller inte bör resa till olika platser, ofta i 
samband med flygresor. 
 

0,02 h 0,35 % 

 
Att läkarnas val och skickande av remisser (35 %) tar den största tidfördelning beror på att 
dessa ofta görs i samband med samtal om vilken remiss som skall beställas tillsammans med 
en annan läkare eller överläkare på AVD1. Samtalen och diskussionerna kring detta ledde ofta 
till att de tog längre tid att skicka remissen, men ökade däremot säkerhetsställningen att den 
skickade remissen var nödvändig. Samma tillvägagångssätt skedde även vid val av ordinationer 
(17 %), dock inte lika ofta och med kortare samtal, vilket visas av den mindre tidfördelningen. 
 
Att skrivandet av sjukintyg (27 %) och utskrivningsinformation med läkemedelslista (20 %) 
tog längst tid av alla intyg att skriva beror på att dessa intyg sammanfattar hela patientens 
vårdprocess, från första vårdkontakten till utskrivningen, vilket resulterar till att läkaren måste 
läsa samtliga journalanteckningar mer ingående och välja de delar som anses vara de mest 
väsentliga för arbetsgivaren och patienten. Resterande intyg (0,6 % för läkarintyg och 0,35 % 
för reseintyg) kräver inte ett lika stort omfång av information, vilket gör att det går snabbare för 
läkarna att fylla i dessa intyg.   
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Gång och letande 
Utav de totalt 81,0 observerade timmarna spenderade läkarna på AVD1 2,2 timmar på 
aktiviteter som gång mellan olika patientrum på AVD1 eller till andra avdelningar och rum på 
Vrinnevisjukhuset, samt sökning efter personal eller saker. Tabell 15 ger en mer utförlig 
beskrivning av varje aktivitet, samt dess tid och procentuella del. 
 
Tabell 15 - Översikt över tiden som läggs ner på gång och letande i timmar och procent för läkare. 

Gång och letande, 3 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift 
 

Timmar Procent 

Gång 
 

Representerar all den gång som läkarna 
utförde på AVD1 samt tiden för gång till 
andra avdelningar eller specialister. 
 

0,8 h 37 % 

Leta efter personal 
och saker 
 

Sökande av samtliga i personalen på AVD1, 
exklusive överläkare, och redskap för att 
kunna göra en utförlig undersökning av 
patient, som ficklampor och spatel, eller 
lediga datorer med dikteringsmikrofoner. 
 

0,6 h 26 % 

Leta efter sekreterare 
 

Sökande av saknad sekreterare på AVD1. 
 

0,3 h 13 % 

Hämta papper från 
skrivare 
 

Gång av läkare från det blåa eller röda 
teamets läkare för att hämta utskrivna 
papper i det gula teamrummet. 
 

0,2 h 10 % 

Leta efter överläkare 
 

Läkarna letar efter AVD1s överläkare. 0,2 h 10 % 

Gång till läkarnas 
postrum 
 

Den gång läkarna som arbetade på AVD1 
utförde för att gå till sina postrum och 
hämta diverse information från sina egna 
postfack. 
 

0,09 h 4 % 

 
Att läkarna spenderar sin största del av att gå i kategorin gång (37 %) beror på att de behövde 
gå mellan de olika rummen för att kunna träffa patienterna, skriva och läsa information från 
journal på datorer, samt för att kunna gå och prata med läkare från andra team och specialister. 
Den stora tidfördelningen av att leta efter personal och saker (26 %) i kategorin gång och letande 
orsakas av att personalen ofta rör sig mellan de olika rummen på avdelningen vilket gör dem 
svåra att hitta, samt att läkarna inte vet vart sakerna finns på avdelningen. Att de observerade 
läkarna också ibland letade efter sekreterare (13 %) på AVD1 tyder på att läkarna inte heller 
vet hur AVD1 är administrativt uppbyggd. 
 
Tidfördelningen av att hämta papper (10 %) i kategorin gång och letande uppstod endast av 
observerade läkare som tillhörde det blåa eller röda teamet. Eftersom AVD1s enda skrivare 
finns i det gula teamrummet måste de läkare som tillhör ett annat team alltid gå en längre sträcka 
för att hämta sina utskrivna papper. Sökning av överläkare (19 %) på AVD1 utfördes av läkare 
från samtliga team, och uppstod när den observerade läkaren hade någon fråga kring exempelvis 
en patients behandling eller läkemedel. Ofta avbröt läkarna personalen från andra team för att 
fråga om var överläkaren befann sig, men fick ofta som svar att ingen visste.  
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Gång till läkarnas postrum (4 %) skedde fyra gånger under författarnas observationer och är 
alltså inte en arbetsuppgift som utförs dagligen utifrån observationerna. Tiden det tar att gå dit 
från AVD1 är dock relativt lång i jämförelse med andra aktiviteter i denna kategori, vilket 
förklarar den relativt stora tidfördelningen i kategorin gång och letande med tanke på att denna 
arbetsuppgift inte observerades många gånger för denna kategori. 

5.1.2 Övriga kommentarer till observationerna av läkare 
Eftersom avdelningarna på Vrinnevisjukhuset har olika upplägg och rutiner vad gäller team, 
sekreterare, överläkare, dokumentplacering och rapporteringar blir läkarna som arbetar ofta 
förvirrade och osäkra kring vilka bestämmelser det finns på just AVD1. Läkarna på AVD1 har 
även angivna datorer i teamrummet där särskilda program som bara läkarna använder är 
installerade, exempelvis dikteringsmikrofoner. Sjuksköterskorna på avdelningen bortser dock 
ofta från detta då de också behöver använda datorer och hittar inga andra lediga, vilket leder till 
att läkare ibland får leta reda på sjuksköterskor som är inloggade på de datorer som de behöver. 
Det har dessutom inträffat situationer då läkaren inte hittar sjuksköterskan som har varit 
inloggad på de angivna datorerna och då fått kompenserat genom att byta teamrum. Detta 
resulterar att läkarna inte kan diskutera eller fråga sjuksköterskorna om vissa funderingar kring 
patienterna som tillhör deras team. Under observationerna har det även identifierats att det är 
problem att lägga in läkemedel som inte finns i programmet Cambio Cosmic i läkemedelslistan 
samt att sjuksköterskorna måste lägga in ett vårdtillfälle för patienten för att läkare ska kunna 
skapa läkemedelslistor. 
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5.2 Tidfördelning av sjuksköterskornas arbetsuppgifter 
Totalt observerades sjuksköterskorna på AVD1 i sju dagar under cirka 103,1 timmar, varav 
55,4 timmar observerades under förmiddagen och 47,7 timmar under eftermiddagen. Resultatet 
av sjuksköterskornas procentuella tidfördelning av arbetsuppgifter ses i diagram 4, 5 och 6. 
Diagram 4 presenterar den totala tidfördelningen av arbetsuppgifter, medan diagram 5 och 6 
presenterar tidfördelning av arbetsuppgifter under förmiddagen respektive eftermiddagen för 
sjuksköterskor. 

 
 
Diagram 4 - Den totala tidfördelningen för sjuksköterskor.  
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Diagram 6 - Tidfördelningen på eftermiddag för 
sjuksköterskor. 

Diagram 5 - Tidfördelningen på förmiddagen för 
sjuksköterskor. 
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Diagram 4 visar att sjuksköterskorna på AVD1 lägger ungefär lika mycket tid på det 
administrativa arbetet (26 %) som på patienterna (24 %), vilket tillsammans utgör 50 % av den 
totalt observerade tiden. 20 % av tiden kommunicerade sjuksköterskorna med varandra och 
andra i personalen, anhöriga och genom telefonsamtal på AVD1 för att uppdatera varandra om 
kollegor, patienter eller arbetsuppgifter. Tiden sjuksköterskorna rapporterade och hanterade 
läkemedel utgjorde vardera totalt 10 %, medan tiden de går mellan rummen på avdelningen, 
letar och hämtar diverse saker står för 6 % av tiden. De övriga arbetsuppgifter tog 4 % av den 
observerade tiden. 
 
Den observerade tidfördelningen av sjuksköterskornas arbetsuppgifter på förmiddagen visar att 
de lägger mindre tid på det administrativa (22 %) jämfört med eftermiddagen (30 %). Detta 
beror till stor del på att de sjuksköterskor som har arbetat på kvällspasset kvällen innan, även 
arbetar förmiddagspasset dagen efter. Detta leder till att dessa sjuksköterskor inte behöver läsa 
på lika mycket om de patienter som de skall vårda innan det nya arbetspasset, som motsvarande 
sjuksköterskor behöver göra inför eftermiddagspasset. Det är också ofta på eftermiddagen som 
förberedelser inför eventuell hemgång av patient och vårdplanering sker, vilket ökar den 
procentuella delen för det administrativa arbetet på eftermiddagen. Dessa moment tar tid ifrån 
patienttiden på eftermiddagen (20 %), som då utgör en mindre procentuell andel än 
förmiddagens patienttid (28 %). Förmiddagens större patienttid beror också på att patienterna 
kräver mer tillsyn och omsorg på morgonen, då de vaknar och behöver förberedas inför dagen, 
samt inta sina olika morgonmediciner.  
 
Kommunikationen skiljer sig inte stort mellan förmiddagen (20 %) och eftermiddagen (21 %). 
Att kommunikationen är mindre på förmiddagen än eftermiddagen bygger på samma argument 
som vid det administrativa arbetet: sjuksköterskorna har större koll på patienterna då de 
inkommer från kvällspasset dagen innan, än sjuksköterskorna som börjar arbeta under 
eftermiddagspasset. Detta leder till att sjuksköterskorna under förmiddagspasset inte har lika 
mycket frågor kring patienterna och behöver heller inte uppdatera varandra lika mycket om 
vardera patient. Att rapporteringen är längre på förmiddagen (11 %) än eftermiddagen (10 %) 
beror på att under förmiddagen träffas samtlig personal tillhörande de olika teamen på AVD1 
för att få ett större informationsutbyte kring varje patient. 
 
Att läkemedelshanteringen är mindre på förmiddagen (9 %) än på eftermiddagen (11 %) beror 
på att sjuksköterskorna ofta förbereder olika läkemedel mer genomgående på eftermiddagen för 
att underlätta de kommande medicineringarna. Det mesta av läkemedelshanteringen har även 
skett under förmiddagen och under den tiden får sjuksköterskorna även hjälp under vardagarna 
av en apotekare, vilket underlättar arbetet och minskar tiden för detta moment. Att de två övriga 
posterna, gång och leta samt övrigt, utgör en större del under förmiddagen (6 % respektive 5 
%) än eftermiddagen (4 % respektive 3 %) beror på att de flesta patientnära aktiviteterna, som 
exempelvis medicinering och omvårdnad, utförs på förmiddagen. I samband med dessa 
aktiviteter uppstår mycket spring och letande efter både personal, material och mediciner. På 
eftermiddagarna är det mer administrativt arbete, exempelvis förberedelse inför vårdplanering 
och hemgång, vilket innebär att sjuksköterskorna inte rör på sig lika mycket som under 
förmiddagarna. 

5.2.1 Förklaring till varje arbetskategori 
För att sammanställa resultatet av observationerna delades liknande arbetsuppgifter upp i olika 
arbetskategorier. Vilka arbetsuppgifter varje arbetskategori innehåller presenteras nedan, samt 
hur stor dess procentuella fördelning är inom varje arbetskategori. Förklaringar till varje 
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arbetskategori kommer också att presenteras för att kunna redogöra varför den procentuella 
delen ser ut som den gör. 
 
Administrativt arbete 
Utav de totalt observerade 103,1 timmar spenderade sjuksköterskorna 26,3 timmar på det 
administrativa arbetet. Det administrativa arbetet för sjuksköterskorna innehåller all 
journalhantering som inkluderar läsning och skrivning av journal på både dator och vanligt 
pappersark. Variationen mellan vilka program och på vad sjuksköterskorna tittade på när de 
läste och skrev i journalen på datorn är liten, då de endast antingen granskade i journaltabeller 
och journalöversikten för att få grundläggande kunskap om varje patient och vilken 
medicinering de kräver. Författarna valde därför att göra en sammanslagning av allt 
journalarbete på dator och endast dela upp det i delkategorier som journal och 
journalanteckningar. Dessa och de övriga delkategorierna i det administrativa arbetet för 
sjuksköterskor presenteras i tabell 16. 
 
Tabell 16 - Översikt över de administrativa arbetet i timmar och procent för sjuksköterskor. 

Administrativt arbete, 26 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift 
 

Timmar Procent 

Journal Läsning av journaler i en pärm som 
innehåller information om varje patient i 
pappersformat och i hälso-systemet Cambio 
Cosmic. 
 

7,9 h 30 % 
 

Journalanteckningar 
(dator) 

Inskrivning via dator av information i hälso-
systemet Cambio Cosmic. 
 

7,7 h 29 % 

Läsa journal, 
förberedelse inför 
arbetspass (dator) 
 

Läsning av de olika patienternas journaler 
inför eftermiddagens arbetspass. 
  

4,5 h 17 % 

Journalanteckningar 
(hand) 

Skriva ned information från hälso-systemet 
Cambio Cosmic för hand på pappersblad. 
 

4,6 h 17 % 

Förberedelse inför 
vårdplanering 

Inläsning av information om patient inför 
vårdplanering. 
 

1,5 h 6 % 

Beställa 
sjuktransport 
 

Administrativ beställning av sjuktransport 
 

0,1 h 0,4 % 

 
Som kan utläsas av tabell 16 så gick nästan hälften av sjuksköterskornas administrativa arbete 
åt till att läsa i journalen på datorn, journal (30 %) och läsa journal, förberedelse inför arbetspass 
(17 %). Att skriva in information i journalen via datorn utgjorde 29 %. Tillsammans utgör dessa 
tre kategorier ihop 76 % av det totala administrativa arbetet.  Att anteckna ned information från 
journalerna på pappersark bestod totalt av 17 % av det observerade administrativa arbetet, 
medan förberedelser inför vårdplanering stod för 6 % och beställning av sjuktransporter för än 
0,4 %. 
 
De stora procentuella delarna av läsning och skrivning av journal på datorn beror på att 
sjuksköterskorna behöver den tiden för att sätta sig in i vardera patientens behov och på så sätt 



46 
 

höja vårdsäkerheten. Detta inkluderar även läsning och inskrivning av vilka uppdateringar som 
har skett med patienten före och under deras arbetspass, samt kontroll över vilka mediciner som 
har ordinerats. Detta arbetsmoment är väsentligt för att öka säkerheten för patientens 
rehabilitering och kontroll för rätt medicinering. Journalanteckningarna som sjuksköterskorna 
skriver för hand är ofta egna anteckningar som används vid genomgång av rapportering, samt 
för att snabbt kunna hitta information som kan vara relevant för patienterna utan att behöva läsa 
igenom journaltabellerna på datorn flera gånger. 
 
Delkategorin förberedelse inför vårdplanering kan dock vara missvisande i detta resultat, då 
endast en förberedelse observerades klart och tog cirka 31 minuter, medan den andra blev 
avbruten redan efter 10 minuter. Vårdplanering är inte heller någon arbetsuppgift som utförs av 
sjuksköterskorna varje dag, utan något som sker kontinuerligt beroende på när patienterna 
närmar sig sin hemgång ifrån AVD1. Beställning av sjuktransport är även en delkategori som 
inte genomförs varje dag utan endast vid behov. Anledning till att författarna valde att behålla 
den som en egen delkategori är för att den ansågs vara för skild från de övriga delkategorierna 
för att kunna inkluderas i någon, samtidigt som den direkt hörde till det administrativa arbetet. 
 
Patienttid 
Utav de totalt observerade 103,1 timmarna så spenderade sjuksköterskorna 24,9 timmar på 
patienttid. Patienttiden inkluderar direkt och indirekt patienttid. Beskrivningar av dessa två 
sammanfattas i tabell 17. 
 
Tabell 17 - Översikt över arbetet med patienter i timmar och procent för sjuksköterskor. 

Patienttid, 24 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift 
 

Timmar Procent 

Direkt patienttid Tiden sjuksköterskorna spenderade direkt 
med patienten. 
 

23,7 h 95 % 

Indirekt patienttid Tiden sjuksköterskorna utförde 
arbetsuppgifter som exempelvis bädda 
patientbäddar, hämtade glas till 
medicindelningen eller mat till patienterna. 
 

1,2 h 5 % 

 
Enligt tabell 17 är den tid som sjuksköterskorna spenderade direkt med en patient 95 % av 
patienttiden, medan resterande 5 % spenderas genom indirekt patienttid. Anledningen till att 
den direkta patienttiden utgör en mycket större del än den indirekta patienttiden beror på att 
medicinering och vård av patienten tar lång tid och tillhör en sjuksköterskas arbetsuppgifter.  
 
Den direkta patienttidens stora procentuella del beror bland annat på att sjuksköterskornas 
arbetsuppgifter med patienternas medicinering och hantering tar lång tid och är väsentliga för 
full rehabilitering. Den indirekta patientiden uppkommer i samband med att sjuksköterskorna 
exempelvis hämtar sondmat åt patienterna eller hjälpte undersköterskorna med några av deras 
arbetsuppgifter som exempelvis bädda sängar eller servera mat till patienterna. 
 
Kommunikation 
Utav de totalt observerade 103,1 timmarna så spenderade sjuksköterskorna 20,8 timmar på 
kommunikation. Kommunikation sammanfattar all den kommunikation som sjuksköterskorna 
har med varandra eller annan personal på AVD1, samt samtal med anhöriga och telefonsamtal. 
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Författarna valde att kategorisera vilka olika samtal som sjuksköterskorna utförde via 
telefonsamtal och via direkta samtal med anhöriga och kollegor. De olika kategorierna och 
tidfördelningarna presentera i tabell 18 nedan. 
 
Tabell 18 - Översikt över kommunikationsarbetet i timmar och procent för sjuksköterskor. 

Kommunikation, 20 % 
 

Arbetsuppgift 
 

Beskrivning av arbetsuppgift Timmar Procent 

Samtal med kollegor Samtal med övrig personal på AVD1, för 
uppdatering av information kring kollegor, 
patienter och arbetsuppgifter. 
 

15,2 h 76 % 

Telefonsamtal med 
anhöriga 
 

Samtal med patientens anhöriga på telefon. 
 

1,8 h 9 % 

Telefonsamtal om 
läkemedel 

Telefonsamtal i syfte att få information om 
läkemedel till patienter, exempelvis för att ta 
reda på om läkemedel som saknas på AVD1 
finns på annan avdelning.  
 

1,5 h 8 % 

Telefonsamtal om 
hemkörning 

Ringa telefonsamtal i syfte av koordinera 
hemkörning av patient. 
 

1,4 h 7 % 

Samtal med anhöriga Samtal med patienternas anhöriga som 
befinner sig på AVD1 om information kring 
patienterna, samt svar på deras frågor kring 
medicinering och placering av patient. 
 

0,8 h 4 % 

Telefonsamtal med 
annan avdelning 

Samtal med annan avdelning för att 
rådfråga annan personal än den på AVD1, 
eller i samband med förflyttning av 
patienten. 
 

0,1 h 0,3 % 

 
Att samtal med kollegor (76 %) upptar mycket tid för sjuksköterskorna beror på att 
sjuksköterskorna ofta rådfrågar varandra och diskuterar olika patienters problem, samt att det 
ofta uppstår frågor som är lättare att direkt fråga en annan i personalen om än att leta upp 
informationen själva i journalen. Samtalen som sjuksköterskorna genomförde med de anhöriga 
till patienterna på AVD1 och via telefonsamtal (9 %) bidrar även till en bättre vårdupplevelse 
för de inkluderade parterna. Samtalen ger anhöriga de svar och uppdatering de behöver för att 
kunna förstå situationen och var patienterna befinner sig i behandlingen. Anledningen till varför 
detta moment då inte är större är för att författarna endast har inkluderat den tid som 
sjuksköterskorna har talat med de anhöriga privat utan sällskap av patient. Ifall samtalen har 
skett i sällskap med både patient och anhöriga, vilket så ofta är fallet, har denna tid istället 
inkluderats i direkt patienttid. 
 
De övriga telefonsamtalen (8 % för telefonsamtal om läkemedel, 7 % för telefonsamtal om 
hemkörning och 0,3 % för telefonsamtal med annan avdelning) har även varit viktiga trots att 
de inte upptar en stor del av delkategorin kommunikation. Telefonsamtalen har minskat på 
onödiga transporter för sjuksköterskorna, annan personal och för patienterna och har i regel 
varit korta (under 1 minut) eftersom endast ärendet har presenterats och varit i fokus under hela 
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samtalet. Detta har bidragit till deras mindre procentuella andel i delkategorin kommunikation 
för sjuksköterskor.  
 
Alla kategori av samtal och telefonsamtal genomfördes inte heller varje dag, utan berodde på 
hur arbetssituationen sett ut under själva arbetspasset.  
 
Rapportering 
Utav de totalt observerade 103,1 timmar så spenderade sjuksköterskorna 10,5 timmar på 
rapportering, se tabell 19. Rapportering inkluderar de ronder som har genomförts tillsammans 
med AVD1s sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, logopeder och övrig sjukvårdspersonal 
som hjälper till med rehabilitering av patient. Ronderna genomförs i syfte att uppdatera och 
diskutera mellan alla berörda parter om patientens aktuella tillstånd med avseende på 
förbättringar eller försämringar i patienternas sjukdomstillstånd. Detta skapar en större 
samordnad mellan alla som ingår i sjukvårdspersonalen på avdelningen och ökar även 
kunskapen om patienten, då olika yrken fokuserar på och upptäcker olika saker. 
 
Tabell 19 - Översikt över rapporteringstiden i timmar och procent för sjuksköterskor. 

Rapportering, 10 % 
 

Arbetsuppgift 
 

Beskrivning av arbetsuppgift Timmar Procent 

Rapportering Inkluderar ronder och överrapporteringar 
mellan personalen på AVD1. 
 

10,5 h 100 % 

 
Beroende på vilket team den studerande sjuksköterskan tillhör börjar rapporteringen antingen 
runt klockan 10:00, 10:30 eller 11:00 på förmiddagen. På eftermiddagen börjar alla 
rapporteringar runt klockan 15:00 i samband med byte av personal. Rondtiderna har varit 
ungefär detsamma under varje observationstillfälle, cirka 30 minuter långa på förmiddagen och 
cirka 15 minuter långa på eftermiddagen, med avvikelser på cirka tio minuter. 
 
Läkemedelshantering 
Utav de totalt observerade 103,1 timmar så spenderade sjuksköterskorna 10,2 timmar på 
läkemedelshantering. Läkemedelshantering inkluderar all den hanteringen som sker i samband 
med utdelning läkemedel. För sjuksköterskorna består hanteringen av att förbereda och hämta 
alla läkemedel från AVD1s läkemedelsförråd, kontrollering av provsvar och signering att 
samtliga läkemedel har medicinerats till patient. Sammanfattningsvis delades 
läkemedelshanteringen upp i två olika kategorier, dessa kan ses i tabell 20.  
 
Tabell 20 - Översikt över arbetet med läkemedel i timmar och procent för sjuksköterskor. 

Läkemedelshantering, 10 % 
 

Arbetsuppgift 
 

Beskrivning av arbetsuppgift Timmar Procent 

Läkemedel Förberedelse och hämtning av läkemedel 
från AVD1s läkemedelsförråd, samt 
signering att följande läkemedel har 
medicinerats till patienter i hälso-systemet 
Cambio Cosmic. 
 

9,8 h 96 % 
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Provsvar Kontrollering av provsvar i programmet 

Lambros, ett program avsett för att kunna 
beställa och få översikt av en patients 
provsvar. 
 

0,4 h 4 % 

 
 
Läkemedelshanteringen består till majoriteten av kategorin läkemedel (96 %) medan provsvar 
endast består av övriga 4 %. Detta beror på att läkarna är de som oftast läser av provsvaren i 
hälso-systemet Cambio Cosmic, sjuksköterskorna kan istället få den informationen som de 
behöver för att hantera läkemedel från andra journaler i Cambio Cosmic.  
 
Läkemedelshanteringen är en arbetsuppgift som pågår varje dag och dess tidfördelning beror 
på hur mycket och variationen av medicin som de olika patienterna behöver. Tiden som behöver 
användas för förberedelse av medicinhantering (96 %) beror också på om hur mycket av själva 
hanteringen som har gjorts före sjuksköterskan börjat sitt arbetspass, hur stor arbetsbelastningen 
är på AVD1 och hur sjuksköterskan väljer att prioritera sin arbetstid. Kontrollering av 
provsvaren (4 %) skedde också i samband med förberedelsen för medicinering, då 
sjuksköterskorna ville få information från programmet WEADO Ros som inte kunde hittas i 
journalanteckningarna. Sammanfattningsvis spenderar sjuksköterskorna på AVD1 cirka 1 
timme på att hantera läkemedel per arbetspass. 
 
Gång och letande 
Utav de totalt observerade 103,1 timmar så spenderade sjuksköterskorna 5,8 timmar på att gå 
och letande. Denna delkategori innehåller all den tid som sjuksköterskorna gick mellan olika 
rum på AVD1 och delades upp i olika kategorier beroende på vad syftet med gången var. Nedan 
i tabell 21 redovisas samtliga kategorier. 
 
Tabell 21- Översikt över tiden som läggs ner på gång och letande i timmar och procent för sjuksköterskor. 

Gång och letande, 6 % 
 

Arbetsuppgift Beskrivning av arbetsuppgift 
 

Timmar Procent 

Gång Den tid det tog för sjuksköterskorna att 
förflytta sig mellan olika rum på 
avdelningen. 
 

3,4 h 59 % 

Förråd När sjuksköterskorna befann sig i något 
annat förråd än läkemedelsförrådet för att 
hämta diverse utrustning, material eller 
andra sjukvårdsrelaterade saker.  
 

1,3 h 23 % 

Leta/hämta 
läkemedel 

Gång till och från AVD1 för att leta eller 
hämta läkemedel som inte finns i AVD1s 
egna läkemedelsförråd. 
 

0,6 h 10 % 

Leta efter personal 
och saker 

Den tid det tog för sjuksköterskorna att gå i 
korridorerna och mellan olika rum för att 
hitta material, föremål eller personal. 
 

0,5 h 8 % 
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Att gång (59 %) utgör den största procentuella andelen grundar sig i att sjuksköterskorna 
behöver röra sig mellan olika platser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på respektive 
utsatt plats. Exempelvis behöver sjuksköterskorna hämta läkemedel som ordineras till 
patienterna från AVD1s läkemedelsförråd, gå tillbaka till sitt teamrum för att kontrollera 
ordineringen och senare gå till patientrummen för att förse patienten med läkemedlet. Detta 
leder till att sjuksköterskorna får gå onödigt mycket då saker som behövs inte alltid finns i 
närheten. Letandet leder även till att det uppstår avbrott i den direkta patienttiden, eftersom 
sjuksköterskorna går ifrån patienterna för att leta efter saker från olika förråd för att kunna 
fortsätta rehabilitering av patient, vilket förklarar varför den tidfördelningen är den näst största.  
 
Letandet efter just personal (8 %) förekom då sjuksköterskorna behövde rådfråga andra i 
personalen, speciellt läkare, om exempelvis läkemedel eller en patients rehabilitering. Letande 
av undersköterskorna förekommer också i samband med att sjuksköterskorna behöver få hjälp 
med en patient. På grund av AVD1s utformning och de enskilda patientrummen försvårades 
letandet och sjuksköterskorna fick ofta rådfråga någon annan och avbryta andra sjuksköterskors 
arbetsuppgifter för att få återkoppling. När sjuksköterskorna istället letade efter diverse saker 
(23 %), som medicineringskross och datorer, uppstod det flertal gånger på grund av att andra i 
sjukvårdspersonalen inte hade lagt tillbaka sakerna på deras respektive plats.  
 
Att leta och hämta läkemedel (10 %) uppkom endast ett fåtal gånger under författarnas 
observationer, men är ändå ett relativt stort problem då det tar lång tid att hitta de olika 
läkemedlen. Under datainsamlingarna observerades det även av författarna att det varje dag var 
någon av sjuksköterskorna som blev tvungna att leta eller hämta läkemedel från ett annat 
förrådd än AVD1s läkemedelsförråd. Sjuksköterskorna blev då tvungna att avbryta sina 
kommande arbetsuppgifter för att höra av sig till andra avdelningar om de hade det efterfrågade 
läkemedlet, för att sedan gå till den avdelning som kunde förse sjuksköterskan med läkemedlet.  
 
Övriga arbetsuppgifter 
Under sjuksköterskornas arbetspass identifierades även andra arbetsuppgifter som inte kunde 
kategoriseras direkt under några av de större delkategorierna. Bland dessa arbetsuppgifter 
inkluderas saker som sjuksköterskorna genomförde när de inte hade någonting direkt 
patientrelaterat att göra eller arbetsuppgifter som endast uppkom några fåtal gånger. Utav de 
totalt observerade 103,1 timmar så spenderade sjuksköterskorna 4,0 timmar på övriga 
arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter presenteras i tabell 22.  
 
Tabell 22 - Översikt över det övriga arbetsuppgifterna i timmar och procent för sjuksköterskor. 

Övriga arbetsuppgifter, 4 % 
 

Arbetsuppgift 
 

Beskrivning av arbetsuppgift Timmar Procent 

Sjuksköterskemöte 
(SSK-möte) 

Möte med vårdenhetschefen Lena Ekström 
och alla sjuksköterskor på AVD1. 
 

2,1 h 54 % 

Väntan på datorer Den tid som sjuksköterskorna väntade på att 
datorerna på AVD1 skulle antingen logga in 
på deras användare eller öppna olika 
program. 
 

0,9 h 23 % 

Inget att göra Tiden som sjuksköterskorna inte hade 
någonting att göra. 
 

0,5 h 13 % 
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Enkäter, mail och 
schemaläggning 

Ifyllning av personalenkäter om deras 
trivsel, läsning av mail på dator och 
uppdatering av deras arbetsscheman inför 
kommande veckor. 
 

0,3 h 6 % 

Hantering av papper 
efter rädda hjärnan 
larm10 
 

Pappersarbete i samband med rädda 
hjärnan larm. 

0,1 h 3 % 

Telemetridator Spara eller radera data från telemetridatorn 
i samband med patienternas 
elektrokardiografi (EKG). 
 

0,05 h 1 % 

 
Att SSK-mötet (54 %) utgör den största kategorin av tidfördelningen av sjuksköterskornas 
övriga arbetsuppgifterna beror på att de båda observerade sjuksköterskorna deltog i mötet, 
vilket var cirka en timme långt, och avbröt samtliga arbetsuppgifter som vanligtvis annars utförs 
under den tiden. De andra arbetsuppgifterna under kategorin tog endast mindre än ett par 
minuter att utföra varje gång de uppstod, och eftersom samtliga arbetsuppgifter som presenteras 
i kategorin övrigt är arbetsuppgifter som inte utförs av en sjuksköterska under varje arbetspass 
(med undantag för väntan på datorer) resulterade till SSK-mötets stora tidfördelning. 
 
Eftersom sjuksköterskorna på AVD1 utför administrativa arbetsuppgifter varje dag uppstår 
aktiviteten av att vänta på datorer (23 %) även varje dag i samband med att en sjuksköterska 
behövde logga in på en dator. Alla sjuksköterskor på AVD1 har varsin användare och 
inloggning som används för att ta del av information som skrivits i journaler och 
ordinationslistor. Under tiden som sjuksköterskorna väntade på datorerna utfördes ibland andra 
aktiviteter som att hämta pennor och papper för att kunna ha möjligheten att anteckna ned 
information när de kommer in på det önskade programmet.  
 
Under observationerna uppstod det även tillfällen då sjuksköterskorna inte hade någonting att 
göra (13 %), beroende på patienternas behov och personalinsatsen. Ofta så uppstod 
sysslolösheten när sjuksköterskorna endast inväntade tiden tills en patient skulle medicineras 
igen. Vissa sjuksköterskor valde då att göra andra arbetsuppgifter som inte var direkt 
patientrelaterade, exempelvis som att läsa mail och sina arbetsschema. 
 
Ifyllning av enkäter och uppdatering av mail och schema (6 %) är arbetsuppgifter som både 
hanteras manuellt via papper och administrativt via en dator. Att samtliga arbetsuppgifter slogs 
ihop beror på att de uppfyllde liknande syfte: förbättrade sjuksköterskornas arbetsplats, 
arbetsuppgifter och planering. Att denna arbetsuppgift utgjorde en så pass liten del av denna 
tidfördelningskategori beror på att dessa arbetsuppgifter gick snabbt att utföra, eller endast 
utfördes när sjuksköterskorna inte hade något annat att göra. 
 
Fylla i papper efter rädda hjärnan larm (3 %) skedde varje gång sjuksköterskorna fick ett samtal 
från larmtelefonen och behövde nedteckna information om samtalet. Denna arbetsuppgift 
uppkommer endast för den sjuksköterska som hade ansvaret för rädda hjärnan larmtelefonen 
eller för den som hade ansvar över det teamet som patienten kom att tillhöra. Liknande SSK-
mötet uppkom denna arbetsuppgift endast en gång under observationerna. 

                                                 
10 Är ett telefonsamtal som inkommer, oftast från en ambulans, till AVD1 vid misstanke om en 
stroke. 
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Hanteringen av telemetridatorn (1 %) är en arbetsuppgift som är mest förekommande hos 
sjuksköterskorna som arbetade i det gula teamet, eftersom datorn var placerad i det gula 
teamrummet. Hanteringen skedde i samband med att sjuksköterskorna granskade resultatet med 
andra från sjukvårdspersonalen för att kontrollera eventuella avvikelser från normen, eller när 
en patients hjärtbevakning (EKG) behövde påbörjas eller avslutas.  

5.2.2 Övriga kommentarer till observationerna av sjuksköterskorna 
Under observationstillfällena av sjuksköterskor på AVD1 identifierades även flera faktorer som 
påverkar tidfördelningen av arbetsuppgifterna. Bland annat så blir sjuksköterskorna ofta 
avbrutna under sina arbetsuppgifter av andra sjuksköterskor och undersköterskor för att svara 
på frågor eller för att hjälpa till med olika läkemedel. Detta förekom flest antal gånger för de 
sjuksköterskor som arbetade i det gula teamrummet, som idag även fungerar som en reception 
för anhöriga och har ingången till läkemedelsförrådet för AVD1. Sjuksköterskorna som 
arbetade i det gula teamet hade därför ofta svårare att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter, 
jämfört med sjuksköterskorna som arbetade i det röda eller det blåa teamet.  
 
Ett annat störningsmoment för sjuksköterskorna som arbetar i det gula rummet är att det är det 
enda av teamrummen som innehar en skrivare. Andra sjuksköterskor från de övriga 
teamrummen var därför alltid tvungna att gå till detta rum för att hämta sina utskrivna papper, 
vilket också ökade tidfördelning för gång. 
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6 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

6.1 Förbättringsområden av läkarnas tidfördelning 
Utifrån resultatet av läkarnas tidfördelning på AVD1 går det att identifiera icke-värdeskapande 
och värdeskapande arbetsuppgifter för patienten, se tabell 23 och 24. De arbetsuppgifter som 
klassificeras som icke-värdeskapande är de uppgifter som enligt Modig och Åhlström (2013) 
och LHC (2011) inte tillför något värde för patienterna, medan de arbetsuppgifter som tillför 
något värde för patienterna utgör de värdeskapande arbetsuppgifterna. I tabell 23 presenteras 
inte bara icke-värdeskapande arbetsuppgifter utan även en motivering till varför dessa 
arbetsuppgifter är en icke-värdeskapande arbetsuppgift, samt i vilken form arbetsuppgiften 
anses vara ett slöseri utifrån Graban (2013) definitioner av slöserier.  I kommande delkapitel 
kommer eventuella förbättringsområden presenteras utifrån författarnas observationer och 
resultat, vilka kan bidra till en förbättrad tidfördelning för läkarna. 
 
Tabell 23 - Översikt över läkarnas icke-värdeskapande arbetsuppgifter. 

Icke - Värdeskapande arbetsuppgifter 
 

Arbetsuppgift 
 

Motivering 

Ändra i journalanteckningar (dator) 
 

Att läkarna behöver göra ändringar eller 
tillägga av information i gamla 
journalanteckningar anses vara ett slöseri i 
form av onödig bearbetning och tillför inget 
värde för patienterna. 
 

Enkäter, mail och schemaläggning Tillför inget värde för patienterna på AVD1, 
då arbetsuppgifterna endast ger läkarna 
information som inte är behandlings- eller 
patientrelaterad. 
 

Väntan på datorer 
 

Att läkarna väntar på att datorer skall logga 
in är ett slöseri i form av overksam tid och 
tillför inget värde för patienterna. 
 

Inget att göra 
 

Att läkarna inte har något att göra tillför 
inget värde för patienterna och är ett slöseri i 
form av overksam tid och tillför inget värde 
för patienterna. 
 

Rast 
 

Att läkarna tar raster tillför inget värde för 
patienterna. 
 

Gång Läkarnas gång tillför inget värde för 
patienterna och är ett slöseri i form av 
onödiga transporter. 
 

Leta efter personal och saker 
 

Att läkarna ägnar sin arbetstid till att leta 
efter saker och personer är icke – 
värdeskapande och är ett slöseri i form av 
onödiga transporter.  
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Leta efter sekreterare 
 

Att läkarna ägnar tid åt att behöva leta efter 
sekreterare tillför inget värde för patienterna 
och är ett slöseri i form av onödiga 
transporter. 

Hämta papper från skrivare 
 

Att läkarna ägnar tid åt att behöva gå för att 
hämta papper från skrivaren tillför inget 
värde för patienterna och är ett slöseri i form 
av onödiga transporter. 
  

Leta efter överläkare 
 

Att läkarna ägnar sin arbetstid till att leta 
efter överläkare ett slöseri i form av onödiga 
transporter och tillför inget värde för 
patienterna. 
 

Gång till läkarnas postrum 
 

Är en arbetsuppgift som läkarna inte skall 
utföra när de är på AVD1 och resulterar till 
ett slöseri i form av onödiga transporter, 
samt tillför arbetsuppgiften inget värde för 
patienterna.  
 

 
 
Tabell 24 - Översikt över läkarnas värdeskapande arbetsuppgifter. 

Centrala värdeskapande arbetsuppgifter 
 

Journal 
 

Diktering 

Journalanteckning (dator) 
 

Sökning av information 

Journalanteckning (hand) 
 

Zenicor-EKG 

Ändra i journalanteckning (dator) 
 

Sectra PACS 

Ordinationslista (journal) 
 

Astra Zeneca 

Läkemedelslista (journal) 
 

Pascal ordinationsverktyg 

Signera i Cambio Cosmic 
 

Signera provsvar i WEADO Ros 

Osignerade och ovidimerade vårddata 
 

Utbildning 

Patientens svarslista 
 

Rapportering 

Samtal med kollegor 
 

Sicka remisser 

Samtal med överläkare 
 

Sjukintyg 

Samtal med andra specialister (pers.)  
 

Utskrivningsinformation med 
läkemedelslista 

Samtal med andra specialister (tel.) 
 

Ordination 

Samtal med anhöriga 
 

Läkarintyg 

Direkt patienttid 
 

Reseintyg 

Provsvar i WEADO Ros 
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6.1.1 Förbättringsområden för läkarnas administrativa arbete i Cambio Cosmic 
Under observationerna av de administrativa arbetsuppgifterna i Cambio Cosmic har författarna 
identifierat att värdeskapande arbetsuppgiften inskrivning av journalinformation 
(journalanteckningar (dator)) i hälso-systemet Cambio Cosmic kan effektiviseras. I dagsläget 
utför läkarna inskrivning av journalinformationen på olika sätt, då det inte finns några tydliga 
riktlinjer för hur informationen skall skrivas in i hälsosystemet. Detta resulterar att 
informationen skrivs om och upprepas genomgående i journalen, och försvårar läkarnas andra 
arbetsuppgifter som inkluderar läsning av journal. Enligt Graban (2012) är detta ett slöseri i 
form av onödig bearbetning, eftersom ett dubbelarbete utförs.  
 
För att eliminera slöseriet och förbättra tidfördelningen av läkarnas arbetsuppgifter bör det 
skapas riktlinjer för hur information ska skrivas in i journalen. Riktlinjerna skulle bidra med ett 
ökat logistiktänk på AVD1, då logistik enligt Lumsden (2012) och Oskarsson, et al., (2006) 
handlar om att göra saker rätt snarare än att göra rätt saker. Att göra saker rätt från början kan 
därför bidra till arbetsuppgiften journalanteckningar (dator) utförs på ett mer effektivt sätt. Vem 
eller vilka som skall skapa dessa riktlinjer för inskrivning av journalinformation är svårt för 
författarna att avgöra, eftersom att dessa personer kommer att behöva mycket tid och kompetens 
för att kunna skapa dessa riktlinjer, vilket kostar pengar. Personerna i fråga kommer även att 
behöva ha en god kunskap och insikt i hur Cambio Cosmic är uppbyggt, samt hur det idag 
används på AVD1 och Medicinkliniken. Att sedan implementera de nya riktlinjerna som har 
skapats kommer att ta en längre tidsperiod (cirka ett år), då alla i vårdpersonalen på AVD1 
måste lära och anpassa sig till det nya sättet att skriva in information i journalerna. Det är därför 
viktigt att personalen utbildas så att de får en förståelse till varför denna förändring genomförs 
och hur det berör dem, samt vad de tjänar på att skriva efter de nya riktlinjerna. Författarna 
rekommenderar därför att AVD1 skall hålla en utbildning för hur inskrivning av journal ska gå 
tillväga, vilket skulle skapa en enhetlighet inom avdelningen. Författarna betonar att det även 
är viktigt att tydliggöra under utbildningen att denna lösning endast fungerar om alla som 
skriver in information i journalen följer de nya riktlinjerna, eftersom det endast då skapas en 
enhetlighet som underlättar sökning och informationsinhämtning av 
journalanteckningar.  Utöver utbildningen ger författarna även som förslag att de nya 
riktlinjerna för inskrivning i journal skrivs ner i en manual som sedan placeras vid varje dator 
på AVD1 och Medicinkliniken. Genom att alltid ha en manual tillgänglig ökar personalens 
inlärning, då de har beskrivningar för hur riktlinjerna skall genomföras när osäkerheter eller 
funderingar uppstår under inskrivning av information i journalen. Författarna rekommenderar 
även att manualen innehåller tydliga texter med illustrationer, för att vårdpersonalen på AVD1 
och Medicinkliniken lättare skall förstå hur den nya inskrivningen av information skall gå till. 
Ifall denna lösning skulle genomföras av AVD1 skulle den påverka läkarnas totala tidfördelning 
avsevärt och resultera till ett mer effektivt arbetspass för läkarna, eftersom att det administrativa 
arbetet i Cambio Cosmic utgör ungefär en fjärdedel av hela tidfördelningen av läkarnas 
arbetsuppgifter.  
 
För att denna lösning skall få sin fulla verkan krävs det dock att hela Medicinkliniken, som 
AVD1 tillhör, deltar i utbildningen för att uppnå ett gemensamt tillvägagångssätt för hur 
information skrivs in i journalerna. Att uppnå gemensamma riktlinjer skulle inte enbart frigör 
tid från journalanteckningar (dator), utan även från de värdeskapande arbetsuppgifterna 
journal, journalanteckningar (hand) och den icke-värdeskapande arbetsuppgiften ändra 
journalanteckningar (dator) då dessa arbetsuppgifter påverkas av journalanteckningar (dator). 
Lumsden (2012) och Oskarsson, et al., (2006) beskriver även att genom att genomföra 
förändringar i strukturen kan en arbetsplats effektiviseras, vilket enligt Jonnson och Matsson 
(2011) och Aronsson, et al., (2013) kan leda till att totalkostnaden blir lägre och 
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leveransservicen högre. För AVD1 betyder detta att vårdpersonalens arbetspass skulle 
effektiviseras med avseende på tid och därmed bidra till en bättre patientservice till lägre 
kostnader. 
 
Ett annat problemområde som författarna identifierade var att vissa läkemedel inte fanns med i 
den värdeskapande arbetsuppgiften läkemedelslistan i Cambio Cosmic. Detta skapade problem 
för läkarna då de inte kunde lägga till läkemedlet i läkemedelslistan och tog därmed tid från 
läkarnas andra arbetsuppgifter, vilket resulterade till att ett slöseri i form av defekter skapades. 
Författarna rekommenderar att problemet löses genom att en kategori “övriga läkemedel” läggs 
till i läkemedelslistan och på så sätt eliminerar slöseriet och förbättrar läkarnas tidfördelning. 
Däremot vet inte författarna om denna lösning är lätt eller ens går att genomföra, då författarna 
saknar kunskap i programmets uppbyggnad. Ifall det skulle vara möjligt att genomföra 
rekommenderar författarna att förslaget lämnas till de som är administrationsansvariga för 
programmet Cambio Cosmic. Dessa personer kan därifrån välja om de vill genomföra denna 
förändring eller inte med avseende på tid och pengar. Författarna rekommenderar också till de 
administrationsansvariga för programmet Cambio Cosmic att de ser till risken som finns i och 
med denna förändring, då läkarna eventuellt skulle kunna använda kategorin övriga läkemedel 
lite för ofta eftersom det under observationerna har framkommit att kunskapen om vilka 
läkemedelskategorier som finns i Cambio Cosmics läkemedelslista saknas av flertal läkare. 
Detta skulle i så fall kunna minska patientsäkerheten, eftersom ett ökat missförstånd mellan 
vårdpersonalen kan förekomma eller eftersom att patienternas ordination av läkemedel inte är 
utförligt beskrivna vid informationshämtning av läkemedelslistan i Cambio Cosmic.  
 
För de övriga värdeskapande administrativa arbetsuppgifter i Cambio Cosmic (ordinationslista, 
patienternas svarslista, osignerade och ovidimerade vårdata och signering i Cambio Cosmic) 
har författarna inte hittat några förbättringsområden utifrån observationerna eller resultatet av 
tidfördelningen, eftersom att läkarna inte hade några svårigheter att använda programmet och 
fick ut relevant information från dessa arbetsuppgifter som utgörs av olika delområden i 
Cambio Cosmic. 

6.1.2 Förbättringsområden för läkarnas kommunikation 
Utifrån resultatets tidfördelning av läkarnas kommunikation (samtal med kollegor, samtal med 
överläkare, samtal med andra specialister (pers.), samtal med andra specialister (tel.) och samtal 
med anhöriga) har författarna inte identifiera några problem- eller förbättringsområden, då 
tidfördelningen anses rimlig i förhållande till de andra arbetsuppgifterna som observerats på 
AVD1. Författarna drar även slutsatsen utifrån observationerna, Modig och Åhlström (2013) 
och LHC (2011) att dessa värdeskapande arbetsuppgifter tillför värde till patienterna AVD1, 
eftersom de olika samtalen är patient-, behandlings- och läkemedelsrelaterade, samt handlar om 
diagnos eller undersökning av patient. 

6.1.3 Förbättringsområden för läkarnas patienttid 
Författarna identifierande inga problem- eller förbättringsområden inom läkarnas arbetsuppgift 
direkt patienttid utifrån observationerna eller resultatet av tidfördelningen. Enligt Modig och 
Åhlström (2013) och LHC (2011) är detta en värdeskapande aktivitet för patienten, då 
arbetsuppgifterna som läkarna utför under denna tidfördelningskategori skapar direkt värde till 
patienten genom utvärdering och behandling. Författarna anser även att arbetsuppgiften har en 
rimlig tidfördelning i jämförelse med de andra arbetsuppgifterna som utförs på AVD1 och 
utifrån resultatet av Arnholdts-Olssons, et al., (2014) och Englert, et al., (2010) patienttid. 
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6.1.4 Förbättringsområden för läkarnas övriga administrationsuppgifter 
Utifrån författarnas observationer och resultatets tidfördelning har inga förbättrings- eller 
problemområden identifierats av läkarnas övriga administrativa arbetsuppgifter (Provsvar i 
WEADO Ros, diktering, sökning av information, Zenicor-EKG, Sectra PACS, Astra Zeneca, 
Telemetridator, Pascal ordinationsverktyg och signering av provsvar i WEADO Ros). 
Arbetsuppgifter utförs idag på ett bra sätt enligt författarna, då datorprogrammen för de olika 
administrativa arbetsuppgifterna har en bra uppbyggnad och tydliga riktlinjer för hur 
arbetsuppgifterna i de olika datorprogrammen skall utföras. Arbetsuppgifterna tillför dessutom 
indirekt värde till patienterna enligt LHC (2011) och Modig och Åhlström (2013), då 
information som skrivs in eller kontrolleras i de övriga administrationsuppgifterna är 
patientrelaterade. 

6.1.5 Förbättringsområden för läkarnas övriga arbetsuppgifter 
Under författarnas observationer identifierades endast en värdeskapande arbetsuppgift 
(utbildning) av de övriga arbetsuppgifternas tidfördelningskategori. Författarna anser inte att 
arbetsuppgiften har några förbättringsmöjligheter, då utbildningarna gav läkarna en bredare 
kunskap inom deras yrkesområde, vilket bidrar till att patienterna på AVD1 kan få en bättre 
vård. 
 
Den icke-värdeskapande arbetsuppgiften ifyllning av enkäter, svar på mail och kontrollering av 
scheman (enkäter, mail och schema) är arbetsuppgifter som inte tillför något värde till patienten 
enligt LHC (2011) och Modig och Åhlström (2013) på AVD1, eftersom läkarnas planering av 
schema sker på veckonivå och inte på dagsnivå för AVD1. Dessutom inkluderar denna 
arbetsuppgift att svara på enkäter och mail som endast kan anses värdeskapande för läkarna 
själva, då arbetsuppgiften exempelvis ger dem information om när olika utbildningar äger rum 
eller om deras arbetsdagar på Vrinnevisjukhuset. Författarna kan dock inte ge några 
förbättringsförslag till dessa arbetsuppgifter, trots att de inte tillför något värde för patienterna. 
Detta beror på författarna inte identifierade några problemområden under observationerna och 
eftersom arbetsuppgifterna anses vara sådana som läkarna behöver utföra under sin arbetstid på 
Vrinnevisjukhuset. 
 
Författarna har under observationerna identifierat att den icke-värdeskapande arbetsuppgiften 
vänta på datorer uppstår när läkarna loggar in på datorn eller öppnar olika datorprogram. I vissa 
fall tar det längre tid att starta vissa datorprogram än andra, beroende på hur stort 
datorprogrammet är. Detta leder till att slöseriet som beskrivs av Graban (2012) som overksam 
tid uppstår för läkarna, eftersom de endast väntar på att respektive datorprogram skall öppnas 
för att kunna utföra den tänkta arbetsuppgiften. Eftersom författarna inte vet om slöseriet eller 
problemet uppstår på grund av att hårdvaran är gammal eller på grund av att mjukvaran är stor 
och ouppdaterad är det svårt att ge rekommendationer eller lösningar till hur slöseriet och 
problemet kan elimineras. Författarna föreslår därför att detta problem bör ses över för att kunna 
fastställa hur det kan lösas genom exempelvis investeringar av nya datorer eller uppgraderingar 
av programvaran. Kostnaderna för dessa investeringar är författarna däremot osäkra på, och 
rekommenderar att detta kontrolleras av en person med mer kompetens innan en eventuell 
investering. Författarna rekommendera vidare att kostnaderna jämförs med den nyttan som 
återfås, via exempelvis hur mycket pengar det är värt att investera för att läkarna (eller 
sjuksköterskorna) skall slippa vänta cirka en halv till en minut för att kunna logga in och starta 
på program på datorerna snabbare än i nuläget, vid en eventuell investering.  
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Den icke-värdeskapande arbetsuppgiften inget att göra är en följd av att läkarna måste vänta på 
att övrig personal på AVD1 skall bli klara med en patient, att överläkaren skall komma så att 
de kan diskutera olika patienter eller när de inte har något att göra på grund av att alla 
arbetsuppgifter för stunden är klara. Sysslolösheten resulterade även till att läkarna tog fler 
raster, utöver sina lunchraster, som de egentligen inte har schemalagda för att fylla ut tiden. 
Samtliga faktorer leder till att slöseriet overksam tid skapas, vilket bidrar till ett ineffektivt 
arbetspass för läkarna. För att minska på dessa arbetsuppgifter rekommenderar författarna att 
läkarna tillsammans med sitt team planerar när vissa arbetsuppgifter med patient kan utföras 
för att minska väntan på att övrig personal blir klar med patient. Författarna rekommenderar 
vidare att överläkaren även gör upp en plan med samtliga läkare för varje team om när hen kan 
komma och diskutera eventuella frågor, eftersom det enligt Little (1991) är det viktigt att 
specialiserade läkare är tillgängliga vid behov för att kunna erbjuda en bra vårdverksamhet. 
Denna rekommendation kommer dock att leda till att vårdpersonalen på AVD1 måste ta tid från 
andra arbetsuppgifter för att kunna genomföra en planering där samtliga berörda parter kan 
delta. Författarna tror även att denna planering till en början kan bli svår att genomföra då 
samtliga parter som tillhör varje team i större grad måste anpassa sig efter varandra, angående 
vilka arbetsuppgifter som de olika parterna utför och när arbetsuppgifter normalt utförs. 
Författarna tror dock att dessa problem kommer att försvinna allt eftersom teamen lär sig vad 
varje part i teamet har för olika arbetsuppgifter och hur de ska lägga upp dagen för att 
effektivisera arbetspasset. Detta kommer på så sätt leda till att AVD1 får ett bredare logistktänk, 
då det enligt Lumsden (2012), Oskarsson, et al., (2006) och Arvidsson (2007) bidrar till att 
teamets resurser planeras och används på det bästa sättet utifrån patienternas vårdprocess. Som 
förslag ger därför författarna att denna planering utförs i samband med rapporteringen som sker 
på förmiddagen. 
 
Den övriga tiden som läkarna upplever att de inte har något att göra kan de utnyttja till att 
exempelvis forska inom olika områden som tillhör deras yrkesområde eller val av framtida 
yrkesområde, vilket indirekt skulle kunna vara värdeskapande för patienterna på AVD1 
eftersom läkarna får en större kunskap som kan användas vid sina medicinska bedömningar av 
patienter.  

6.1.6 Förbättringsområden för läkarnas rapportering  
Eftersom olika yrkeskategorier närvarar under rapporteringarna på AVD1 under förmiddagarna 
säkerhetsställs det att rätt saker utförs av vårdpersonalen för att kunna rehabilitera patienten 
vilket enligt Lumsden (2012) och Oskarsson, et al., (2006) ger AVD1 ett logistiktänk. Under 
observationerna förklarade vårdpersonalen på AVD1 för författarna att den värdeskapande 
arbetsuppgiften rapportering genomförs något senare på förmiddagarna, jämfört med andra 
avdelningar på Vrinnevisjukhuset. Detta leder till att läkarna på AVD1 inte alltid kan utföra 
alla sina arbetsuppgifter innan rapporteringen. Exempelvis kan val av ordination, remisser och 
beställning av prover behöva göras efter rapportering, då dessa arbetsuppgifter ibland kräver 
den information som delas under rapporteringen. Författarna kan däremot inte ge som förslag 
att rapporteringen skall genomföras tidigare på AVD1, med hänsyn till att den övriga 
vårdpersonalen hinner utföra andra arbetsuppgifter på morgonen som ger dem större inblick i 
patientens tillstånd och därmed ger bättre informationsdelning vid rapporteringarna.  
 
Under observationerna har det även ett fåtal gånger identifierats av författarna att läkarna blev 
störda under rapporteringen i det gula teamrummet då annan personal på AVD1 kom in för att 
hämta läkemedel, utskrifter, fråga sjuksköterskorna frågor eller för att kolla telemetridatorn. 
Eftersom att detta problem upplevdes som så pass litet för läkarna, enligt författarna, behöver 
detta problem inga större åtgärder. Ifall läkarna på AVD1 upplever att de blir störda allt för ofta 
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under rapporteringen och vill genomföra åtgärder rekommenderar författarna att en skylt hängs 
upp på dörren där det står att rapportering pågår. För mer information kring denna lösning, se 
kapitel 6.2.4. 

6.1.7 Förbättringsområden för läkarnas intyg, remisser och ordinationer 
Samtliga arbetsuppgifter (skicka remisser, sjukintyg, utskrivningsinformation med 
läkemedelslista, ordination, läkarintyg och reseintyg) under kategorin intyg, remisser och 
ordinationer har identifierats enligt LHC (2011) och Modig och Åhlström (2013) som 
värdeskapande arbetsuppgifter, då dessa arbetsuppgifter som utförs på AVD1 ger läkarna den 
informationen om patienterna som behövs för att kunna ge patienterna rätt vård vid insjuknande 
av stroke. Det enda problemområde som författarna identifierade under observationerna av 
denna tidfördelningskategori var att det var svårt för läkarna att hitta den information som skulle 
skrivas in i de olika intygen och remisserna från journalen. Ifall journalen skulle utformas på 
ett bättre sätt med tydligare riktlinjer och rutiner skulle tidfördelningen för att skriva intygen 
minskas och bidra till ett mer effektivt arbetspass för läkarna. Enligt Edgren (1991) skulle detta 
även ge AVD1 ett bättre vårdlogistiktänk då informationsflödet effektiviseras, eftersom att 
informationen som skrivs in i journalen kontrolleras via riktlinjerna. Se kapitel 6.1.1 för mer 
information om författarnas lösning. Lösningen skulle även kunna påverka tidfördelningen för 
ordinationerna och på så sätt förbättra läkarnas totala tidfördelning, eftersom det då blir lättare 
för läkarna att hitta den information som behövs för att ordinera rätt läkemedel. 

6.1.8 Förbättringsområden för läkarnas gång och letande 
Under observationerna har författarna identifierat att läkarna i det blå och röda teamets icke-
värdeskapande aktivitet gång är större än för en läkare i det gula teamet. Detta beror på att de 
måste gå en längre sträcka för att kontrollera telemetridatorn, då telemetridator är placerad i det 
gula teamrummet, vilket enligt Graban (2012) är ett slöseri i form av onödiga transporter. För 
att minska gången till telemetridatorn föreslår författarna att den placeras mer centralt på AVD1 
eller att varje teamrum får sin egen telemetridator, vilket skulle minska tidfördelningskategorin 
gång. Ifall telemetridatorn skulle placeras mer centralt med hänsyn till de olika teamrummens 
placering, betonar författarna att det är viktigt att den fortfarande placeras så att den är under 
ständig uppsyn av någon i vårdpersonalen på AVD1, eftersom att den kan ge indikationer på en 
patients välmående. Det är även viktigt att telemetridatorns placering inte kan ses av personer 
som inte arbetar på AVD1 eller Medicinkliniken, eftersom att sekretess kring dess information 
förekommer. Ifall AVD1 istället skulle välja att investera i fler telemetridatorer för att eliminera 
slöseriet behöver detta alternativ utvärderas vidare ifall det skulle vara lönsamt eller inte, 
eftersom författarna inte har hittat någon information om vad detta skulle kosta. Vid investering 
av flera telemetridatorer är det även viktigt att tänka på att de kostnader som uppkommer i 
samband med investeringen, exempelvis installations- och underhållskostnader, inte överstiger 
den nyttan som tillkommer, såsom tidsbesparing av gång och minskning av störningsmoment i 
det gula teamrummet.  
 
Resterande arbetsuppgifter under kategorin gång och letande (leta efter personal och saker, leta 
efter sekreterare, hämta papper, leta efter överläkare och gång till läkarnas postrum) har 
klassificerats som icke-värdeskapande arbetsuppgifter utifrån LHC (2011) och Modig och 
Åhlström (2013), och bidrar enligt Graban (2012) till en form av onödiga transporter eller 
rörelser. De onödiga transporterna sker i samband med att läkarna letar efter personal, 
överläkare och sekreterare, samt hämtar papper på AVD1 eller post i läkarnas postrum. Att 
hämta post i läkarnas postrum är inte en arbetsuppgift som skall utföras under deras arbetspass 
på AVD1 då det inte är en patientrelaterad arbetsuppgift, och läkarna behöver därför kunna 
planera sina arbetspass i förväg och hämta post från postrummet när de inte arbetar på AVD1, 



60 
 

vilket skulle minska på de onödiga transporterna som enligt Graban (2012) då skulle 
effektivisera deras arbetspass. 
 
För att minska ytterligare på de onödiga transporterna skulle en investering av fler skrivare på 
AVD1, en till varje teamrum, bidra till en bättre tidfördelning för läkarnas gång och letande. 
Dock kan författarna inte svara på om denna lösning skulle vara lönsam med hänsyn till 
kostnaderna att köpa in och underhålla de nya skrivarna gentemot nyttan som uppnås i form av 
mindre transporter för det blåa och röda teamets läkare, samt minskning av störningsmomenten 
i det gula teamrummet. Som ett alternativ till att investera i nya skrivare, går det även att se 
över skrivarens befintliga placering på AVD1. Eventuellt skulle det gå att flytta skrivaren till 
ett annat rum där den inte stör de som arbetar i något utav teamen på AVD1 och samtidigt 
reducera gången för blå och röda teamet. Nackdel med att flytta skrivaren är att gången för 
läkarna i det gula teamet blir länge, författarna anser dock att denna nackdel är liten jämfört 
med vinsten av en lugnare arbetsmiljö i det gula rummet, då springet till skrivaren försvinner. 
Författarna rekommenderar därför att en utredning kring dessa faktorer genomförs innan några 
AVD1 genomför några förändringar. 
 
För att eliminera slöseriet onödiga rörelser som uppstår när läkarna letar efter saker kan Leans 
5S som beskrivs av Fabrizo, et al., (2006) implementeras på AVD1. Implementationen skulle 
ge AVD1 ett mer logistiskt tänkande enligt Aronsson och Olsson (2014), och underlätta 
sökandet av olika föremål, då tanken med 5S är att varje föremål som används skall ha en 
bestämd plats. 5S skulle även minska på tidfördelningen för letandet av saker och på så sätt ge 
en bättre tidfördelning av läkarnas arbetspass. För att framgångsrikt implementera 5S på AVD1 
är det dock viktigt att samtliga i vårdpersonalen lägger tillbaka alla redskap och utrustningar till 
sin respektive plats, vilket är det sista steget i Lean verktyget 5S. Utan detta samarbete kommer 
implementationen av 5S att misslyckas och inte ge några förbättringar kring AVD1s logistik 
eller läkarnas tidfördelning.  
 
Under observationerna har det även framkommit att mycket utav letandet beror på att läkarna 
saknar kännedom om vart saker finns på AVD1. En rekommendation är därför att på samtliga 
avdelningar på medicinkliniken skapa en station, exempelvis en hylla, för läkarna där deras 
mest efterfrågade verktyg och administrativa saker finns, såsom ett postfack till sekreterare, 
ficklampor och så vidare. Genom att få denna enhetlighet kan mycket tid sparas in på onödigt 
letande och gång och bidra till en förbättrad tidfördelning.  
 
En lösning för att minska läkarnas letande efter personal och överläkare på AVD1, skulle kunna 
vara att överläkarna meddelade övrig personal om när de tänker befinna sig på avdelningen 
eller säger till när de lämnar avdelningen. Letandet efter personalen på AVD1 skulle också 
kunna minskas ifall personalen uppdaterade varandra om när de lämnar avdelningen eller 
berättar för varandra när de exempelvis går in till en patient en längre stund. Enligt Little (1991) 
effektiviseras användningen av resurser vid kommunikation, eftersom att personalen lättare kan 
planera sitt arbete då de vet vad övrig personal planerar. Detta skulle resultera till att patienterna 
får rätt kvalitet av vård och till rätt kostnad på det snabbaste sättet, eftersom samtliga i 
vårdpersonalen skulle ha större koll på vilka arbetsuppgifter som utförs och ska utföras vilket 
effektiviserar deras arbetspass. För mer information om hur planeringen kan genomföras, se 
kapitel 6.1.6. 
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6.2 Förbättringsområden av sjuksköterskornas tidfördelning 
Liknande som för läkarna har det identifierats icke-värdeskapande och värdeskapande 
arbetsuppgifter för sjuksköterskorna på AVD1 utifrån författarnas observationer och resultatet 
av deras tidfördelning, se tabell 25 och tabell 26. Sjuksköterskornas arbetsuppgifter som tillför 
värde för patienterna enligt Modig och Åhlström (2013) och LHC (2011) utgör de 
värdeskapande arbetsuppgifterna, medan de arbetsuppgifter som inte tillför något värde för 
patienterna utgör de icke-värdeskapande arbetsuppgifterna. I tabell 25 presenteras inte bara 
icke-värdeskapande arbetsuppgifter utan även en motivering till varför dessa arbetsuppgifter är 
en icke-värdeskapande arbetsuppgift, samt i vilken form arbetsuppgiften anses vara ett slöseri 
utifrån Graban (2013) definitioner av slöserier.  I kommande delkapitel kommer eventuella 
förbättringsområden presenteras utifrån författarnas observationer och resultat, vilka kan bidra 
till en förbättrad tidfördelning för läkarna. 
 
Tabell 25 - Översikt över sjuksköterskornas icke-värdeskapande arbetsuppgifter. 

Icke - Värdeskapande arbetsuppgifter 
 

Arbetsuppgift 
 

Motivering 

Telefonsamtal om läkemedel Eftersom sjuksköterskornas endast utför 
dessa samtal då läkemedel saknas utgör de 
ett slöseri i form av defekter och tillför inte 
något värde för patienterna.  
 

Gång Sjuksköterskornas gång tillför inget värde 
för patienterna och är ett slöseri i form av 
onödiga transporter. 
 

Leta/hämta läkemedel Att sjuksköterskorna går och hämtar 
läkemedel som saknas på AVD1 från andra 
avdelningar tillför inget värde för 
patienterna och är ett slöseri i form av 
defekter och onödiga transporter. 
 

Leta efter personal och saker Att sjuksköterskorna ägnar sin arbetstid till 
att leta efter saker och personer är icke – 
värdeskapande och är ett slöseri i form av 
onödiga transporter.  
 

SSK-möte Tillför endast värde för sjuksköterskorna 
själva och inte för patienten. 
 

Väntan på datorer Att sjuksköterskorna väntar på att datorer 
skall logga in är ett slöseri i form av 
overksam tid och tillför inget värde för 
patienterna. 
 

Inget att göra Att sjuksköterskorna inte har något att göra 
tillför inget värde för patienterna och är ett 
slöseri i form av overksam tid och tillför 
inget värde för patienterna. 
 

Enkäter, mail och schemaläggning Tillför endast värde för sjuksköterskorna 
själva och inte för patienten. 



62 
 

Tabell 26 - Översikt över sjuksköterskornas värdeskapande arbetsuppgifter 

Centrala Värdeskapande arbetsuppgifter 
 

Arbetsuppgift 
 

Journal 
 

Telefonsamtal om hemkörning 
 

Journalanteckningar (dator) 
 

Samtal med anhöriga 
 

Läsa journal, förberedelse inför arbetspass 
(dator) 
 

Telefonsamtal med annan avdelning 
 

Journalanteckningar (hand) 
 

Rapportering 
 

Förberedelse inför vårdplanering 
 

Läkemedel 
 

Beställa sjuktransport 
 

Provsvar 
 

Direkt patienttid 
 

Förråd 
 

Indirekt patientid 
 

Hantering av papper efter rädda hjärnan larm 
 

Samtal med kollegor 
 

Telemetridator 
 

Telefonsamtal med anhöriga 
 

 

 
6.2.1 Förbättringsområden för sjuksköterskornas administrativa 

arbetsuppgifter 
Under observationerna av de administrativa arbetsuppgifterna har författarna identifierat att den 
värdeskapande arbetsuppgiften inskrivning av journalinformation (journalanteckningar 
(dator)) i hälsosystemet Cambio Cosmic kan effektiviseras. Journalanteckningarna utförs idag 
på ett sådant sätt att det enligt Graban (2012) blir ett slöseri i form av onödig bearbetning, 
eftersom inskrivningen av informationen sker på olika sätt och resulterar i att informationen 
upprepas och försvårar sjuksköterskornas arbetsuppgifter som inkluderar läsning av journal. 
Genom att eliminera slöseriet och lösa problemet med inskrivning i journal skulle enligt 
Fabrizio (2006) en bättre arbetsmiljö för personalen inom sjukvården uppstå. För att se 
författarnas lösning till problemet, se kapitel 6.1.1. Lösningen skulle inte enbart frigöra tid från 
journalanteckningar (dator), utan även från läsning av journal, journalanteckningar (hand) och 
förberedelse inför vårdplanering, då dessa arbetsuppgifter påverkas av journalanteckningar 
(dator). Lösningen skulle även minska antalet missförstånd och kommunikationen mellan 
sjuksköterskor, då de inte behöver fråga varandra om vad som faktiskt står i journalen. Den 
totala tidfördelningen av sjuksköterskornas arbetsuppgifter skulle också kunna påverkas 
avsevärt och resultera i ett mer effektivt arbetspass för sjuksköterskorna, eftersom det 
administrativa arbetet i Cambio Cosmic utgör en fjärdedel av hela tidfördelningen av 
sjuksköterskornas arbetsuppgifter. 
 
Enligt Steen och Koch (2012) anses arbetsuppgiften beställa sjuktransport vara en central 
arbetsuppgift, då sjuksköterskorna ansvarar för en patients hemgång eller överflyttning. Dock 
eftersom AVD1 har en avsatt sjuksköterska eller undersköterska som skall utföra dessa 
arbetsuppgifter på vardagarna, har sjuksköterskorna som observerades på AVD1 inget egentligt 
ansvar för beställning av sjuktransporter. Om arbetsuppgiften ändå utförs av en sjuksköterska 
som tillhör något team tillför den dock värde för patienterna, eftersom om sjuksköterskorna inte 
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skulle utföra denna uppgift skulle väntan uppstå, vilket enligt Graban (2012) är ett slöseri i form 
av overksam tid. 

6.2.2 Förbättringsområden för sjuksköterskornas patienttid 
Under observationerna uppfattade författarna inte några problem- eller förbättringsområden 
inom sjuksköterskornas direkta patienttid. Tidfördelningen gav inte heller några indikationer 
på att den direkta patenttiden var ett område med förbättringsmöjligheter, eftersom att tiden 
som sjuksköterskorna spenderade med patienterna anses vara rimlig i jämförelse med de andra 
arbetsuppgifterna på AVD1 och resultatet av Creswick, et al., (2011) och Chow, et al., (2008) 
patienttid. Även utifrån den andra värdeskapande arbetsuppgiften indirekt patienttid har det 
varit svårt för författarna att identifiera några problem- och förbättringsområden, då 
sjuksköterskorna utför uppgifter som hjälper undersköterskorna med deras sysslor. Detta skapar 
ett samarbete mellan personalen på AVD1 som gynnar båda parterna då ett arbetsmoment 
avlastades från undersköterskorna, samtidigt som sjuksköterskorna snabbare kunde utföra sina 
arbetsuppgifter. Samarbetet kan även ses som en alternativkostnad för sjuksköterskorna, då de 
utför en arbetsuppgift som tar tid ifrån deras egentliga arbetsuppgifter men som samtidigt 
resulterar till att både sjuksköterskorna och patienterna slipper den väntan som annars skulle 
uppstå om undersköterskorna skulle genomföra den vid ett senare tillfälle. 

6.2.3 Förbättringsområden för sjuksköterskornas kommunikation 
Utifrån resultatet av de värdeskapande arbetsuppgifternas (samtal med kollegor, telefonsamtal 
med anhöriga, telefonsamtal om hemkörning, samtal med anhöriga och telefonsamtal med 
annan avdelning) tidfördelningen och författarnas observationer går det inte att identifiera 
några problem- eller förbättringsområden för sjuksköterskornas kommunikation. Utifrån 
observationerna drar även författarna slutsatsen att dessa arbetsuppgifter är värdeskapande 
enligt LHC (2011) och Modig och Åhlström (2013), då de olika samtalen var patient- och 
läkemedelsrelaterade. 
 
Under författarnas observationer identifierades endast en icke-värdeskapande arbetsuppgift 
(telefonsamtal om läkemedel) under sjuksköterskornas tidfördelningskategori kommunikation. 
Arbetsuppgiften är ett problem och slöseri enligt Graban (2012) i form av defekter för 
sjuksköterskorna, eftersom de inte skall behöva ringa olika samtal till andra avdelningar för att 
hitta läkemedel som är slut i teamets läkemedelsvagn eller som saknas i AVD1s 
läkemedelsförråd. För att lösa problemet och eliminera slöseriet behöver Vrinnevisjukhuset få 
ett bättre lagerhanteringssystem11 för AVD1s och andra läkemedelsförråd. För att läsa 
författarnas lösningsförslag, se kapitel 6.2.5, där lösningen till problemet med lagerhantering 
av läkemedel på AVD1 presenteras mer ingående. 

6.2.4 Förbättringsområden för sjuksköterskornas rapportering 
Under observationerna förklarade vårdpersonalen på AVD1 för författarna att den 
värdeskapande arbetsuppgiften rapportering genomförs något senare på förmiddagarna, jämfört 
med andra avdelningar på Vrinnevisjukhuset. Detta leder till att sjuksköterskorna hinner 
bekanta sig med patienterna och utföra sina morgonuppgifter som medicinering, innan 
rapporteringen och kan på så vis ge bättre rapporteringar till sina kollegor. Enligt Lumsden 
(2012) och Oskarsson, et al., (2006) bidrar detta till att AVD1 får ett logistiktänk, då 
vårdpersonalens resurser planeras och används på det bästa sättet utifrån patienternas 
vårdprocess.  

                                                 
11 Ett lagerhanteringssystem registrerar alla aktiviteter som mottagning, hantering och lagring 
av läkemedel, samt order i lager och information om var läkemedlet finns på sjukhuset. 
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Ett problem som har identifierats i samband med observationerna är att sjuksköterskorna ofta 
blir avbrutna under rapporteringarna av undersköterskor från AVD1 eller telefonsamtal till 
AVD1. Detta leder till att sjuksköterskorna kan missa väsentlig information eller diskussioner 
kring AVD1s patienter, samt att tiden för rapporteringen kan bli längre då resterande kollegor 
måste vänta på den avbrutna sjuksköterskan och eventuellt upprepa missad information. Detta 
problem uppstår främst i det gula teamrummet, eftersom andra aktiviteter (ingång till AVD1s 
läkemedelsrum, hantering av telemetridator, hämta utskrivna papper från AVD1s skrivare och 
etikettmaskin, samt övriga administrativa arbetsuppgifter som inte utförs av sjuksköterskor) 
pågår i rummet parallellt med rapporteringarna. Utifrån Graban (2012) bildar detta ett slöseri i 
form av overksam tid.   
 
En lösning till detta problem är att tydliggöra för utomstående att en rapportering pågår och att 
de ingående parterna ej får störas förutom vid akuta situationer. Detta kan tydliggöras genom 
att exempelvis sätta upp en skylt på teamdörren där det står att “rapportering pågår”. Detta 
skulle enligt Aronsson och Olsson (2012) och Oskarsson, et al., (2006) ge en form av 
tidsreducering då rapporteringen skulle gå rätt till från början, eftersom att alla ingående parter 
skulle få samma information utan att någon blev avbruten. Kommunikationen under 
rapporteringarna skulle troligtvis också gå snabbare, då ingen i vårdpersonalen på AVD1 skulle 
behöva utföra en annan arbetsuppgift parallellt med rapporteringen. Utmaningen i och med 
denna lösning för den övriga vårdpersonalen på AVD1 kommer att bli den väntan som kommer 
att uppstå när de behöver svar från en sjuksköterska som befinner sig på rapportering. Detta kan 
leda till att Graban (2012) slöseri av overksam tid kan uppstå för vårdpersonalen, och ge dem 
en sämre tidfördelning då färre värdeskapande arbetsuppgifter utförs. Författarna anser dock 
utifrån observationerna att de frågor som undersköterskorna ställde under rapporteringarna 
kunde ha väntat eller blivit besvarade genom egen informationssökning, då uppkommandet av 
frågor under rapporteringen ofta skedde i samband med bekvämligheten att fråga en 
sjuksköterska och få svaret direkt eller bara för säkerhetsställande. 

6.2.5 Förbättringsområden för sjuksköterskornas läkemedelshantering 
Författarna observerade inga problemområden för den värdeskapande arbetsuppgiften provsvar 
under observationstillfällena eller utifrån resultatet av sjuksköterskornas tidfördelning. Detta 
eftersom att sjuksköterskorna behöver informationen från provsvaren för att exempelvis hantera 
medicineringen och kontrollera patientens värden, samt att den utfördes effektivt då 
sjuksköterskorna visste vilka provsvar de ville kontrollera och förstod vad dess värden sa om 
patienten.  
 
Utifrån den värdeskapande arbetsuppgiften läkemedel identifierades däremot ett problem- och 
förbättringsområde, då sjuksköterskorna i team blå och röd måste gå en längre stäcka till 
AVD1s läkemedelsförråd för att hämta medicin när den är slut i läkemedelsvagnen i samband 
med utdelning av läkemedel. Enligt Graban (2012) leder detta till att slöserierna onödiga 
transporter och defekter i form av saknade läkemedel uppstår, vilket kan elimineras enligt 
Aronsson och Olssons (2012) och Oskarsson, et al., (2006) med hjälp av Leans tidsreducering. 
 
Tidsreduceringens tre första steg har redan uppfyllts av AVD1 utifrån Aronsson och Olssons 
(2012) och Oskarsson, et al., (2006) definitioner av tidsreducering, eftersom att AVD1 redan 
har eliminerat, förenklat och integrerat utdelningen av läkemedel. Eliminering har skett genom 
att AVD1s personal enbart fokuserar på sitt teams patienter. Varje team på AVD1 har även en egen 
läkemedelsvagn, där varje patients läkemedel förvaras i två läkemedelslådor, vilket uppfyller 
tidsreduceringens andra steg förenkling. Integreration har uppfyllts genom att respektive team utför 
sina patienters utdelning av läkemedel samtidigt. Det fjärde och femte steget av tidsreducering, 
parallellisera och synkronisera, är däremot svårt att integrera i utdelning av läkemedel på AVD1, 
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eftersom arbetsuppgiften innehåller ett fåtal aktiviteter och är beroende av de givna tiderna som 
medicinen skall ordineras utifrån journalen.  
 
I kombination med de åtgärder som presenterats ovan går det även enligt Oskarsson, et al., 
(2006) att göra en sjätte tidsreducering, förbereda, för att eliminera slöserier av onödiga 
transporter och defekter på AVD1. Förbereda innefattar att sjuksköterskorna ska ta fram 
läkemedlet som behövs i förväg, vilket innebär att när en patient skrivs in till ett team plockas allt 
läkemedel fram och sorteras i patientens respektive låda i läkemedelsvagnen. Om en patients 
läkemedel sedan tar slut under utdelningen, är det sjuksköterskan som tar slut på läkemedlet som 
skall se till att det fylls på i läkemedelslådan inför nästa utdelning. Detta skulle minska problemet 
vid utdelningstillfället och ge en förbättrad tidfördelning av läkemedelshantering och på så sätt 
frigöra tid för sjuksköterskorna. Det skulle även minska på den förvirring som uppstår bland 
sjuksköterskorna när de letar efter ett läkemedel i läkemedelsvagnen som inte finns. För att 
författarnas förslag till lösning av problemet skall fungera krävs det att samtliga sjuksköterskor 
på AVD1 tar ett gemensamt ansvar och samarbetar för att undvika scenariot att läkemedel 
saknas. 

6.2.6 Förbättringsområden för sjuksköterskornas gång och letande 
Under observationer har författarna identifierat att teamrummens placering har resulterat till att 
sjuksköterskorna går onödigt långa sträckor till och från de olika rummen på AVD1. Utifrån 
Graban (2012) är detta slöseri i form av onödiga transporter. Om teamrummen istället hade 
varit placerade närmare varandra hade sjuksköterskorna spenderat mindre tid på att gå (gång) 
från rum till rum för att rådfråga andra kollegor. Även tiden det tar för team blå och röds 
sjuksköterskor att gå till läkemedelsförrådet skulle minska om avståndet mellan teamrummen 
blev kortare, eftersom läkemedelsförrådets ingång idag finns i det gula teamrummet, vilket även 
stör sjuksköterskorna i det gula teamrummet då andra i kollegor hämtar medicin ur 
läkemedelsförrådet.  
 
Att minska på avståndet mellan teamrummen kan även reducera de onödiga transporterna som 
uppstår i samband med att sjuksköterskorna från team blå och röd måste gå till team gul och 
hämta utskrivna papper. I dagsläget blir sjuksköterskorna från team blå och röd även ofta 
avbrutna av patienter och anhöriga, samt annan personal från AVD1, för att svara på frågor 
eller utföra andra arbetsuppgifter när de skall gå till det gula teamrummet för att hämta sina 
utskrivna papper. Detta leder till att tiden det tar för sjuksköterskorna att gå och hämta ett papper 
tar en längre tid jämfört med sjuksköterskorna som arbetar i team gul. Att den enda skrivaren 
är placerad i det gula teamrummet gör även arbetsmiljön sämre, eftersom att sjuksköterskorna 
som arbetar i team gul blir störda av att någon skriver ut, och kommer och hämtar de utskrivna 
papperna. I framtiden bör därför AVD1s skrivare omplaceras till ett rum där den inte stör något 
team för att minska på de onödiga transporterna och förbättra arbetsmiljöerna. AVD1 kan också 
investera i flera skrivare så att vartdera teamrum får en egen. För mer information kring denna 
lösning, se kapitel 6.1.8 tredje stycket. 
 
Författarna har även identifierat att tiden som sjuksköterskorna tillbringar på den 
värdeskapande arbetsuppgiften förråd spenderas mest av att söka efter olika föremål, vilket 
enligt Graban (2012) leder till onödiga rörelser. Detta problem förekommer oftast då 
sjuksköterskorna och andra i personalen på AVD1 inte lägger tillbaka föremålen efter 
användning, samt att det inte finns någon direkt angiven plats för respektive föremål. Genom 
att implementera Aronsson och Olsson (2014) 5S inom Lean kan tiden som spenderas i förråden 
minskas och därigenom förbättra sjuksköterskornas tidfördelning av arbetsuppgifter. För mer 
information kring denna lösnings fördelar och hur den framgångsrikt implementeras, se kapitel 
6.1.8 fjärde stycket. 
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Den icke-värdeskapande arbetsuppgiften leta efter personal och sakers tidfördelning kan också 
förbättras genom att implementera Aronsson och Olsson (2014) 5S inom Lean, vad gäller att 
leta efter saker. 5S skulle leda till att alla saker som behövs på avdelningen skulle få en specifik 
plats och underlätta letandet, se kapitel 6.1.8 fjärde stycket för mer information. Att leta efter 
personalen på AVD1 har författarna dock svårare att komma fram med en lösning till, eftersom 
personalen på avdelningen rör sig mycket mellan de olika rummen och spenderar en kort tid i 
respektive rum för att vårda och medicinera patienten (utöver deras teamrum, där längre tid 
spenderas under de administrativa arbetsuppgifterna och läkemedelshanteringen).  
 
Ett större problem som har identifierats under observationerna av författarna är att läkemedel 
ofta saknas på AVD1. Detta leder till att sjuksköterskorna går onödiga sträckor för att hämta 
läkemedel på andra avdelningar eller i andra förråd, vilket enligt Graban (2012) definieras som 
ett slöseri i form av onödiga transporter. Utifrån Aronsson, et al., (2013) definitioner av lager 
med inleverans av material har AVD1 i dagsläget leverantörsstyrda lager där apotekarna 
(leverantörerna) beställer läkemedel till AVD1s läkemedelsförråd utifrån ett manuellt register 
över lagersaldot. När läkemedel tas från ett lager skriver sjuksköterskorna ner det i registret, 
eller så räknar en apotekare lagersaldot på plats i AVD1 läkemedelsförråd. Det manuella 
systemet gör att det saknas ett exakt lagersaldo över hur mycket som finns i lager av varje 
läkemedel.  
 
I dagsläget går det bara att se genom Vrinnevisjukhuset egna intranätsystem vilket läkemedel 
som finns och var, men inte hur mycket läkemedel som finns i respektive förråd eller lager. 
Systemet uppdateras endast också genom att apotekaren för in ny information enligt det 
manuella systemet (registret), vilket även kan leda till att ett falskt lagersaldo visas i 
intranätsystemet då läkemedlet redan kan ha hämtats och tagit slut i förrådet.  
 
Genom att utveckla Vrinnevisjukhusets egna intranätsystem för lagerhanteringssystem kan 
information om hur mycket läkemedel som finns i respektive lager genereras. Detta skulle 
minska sjuksköterskornas onödiga transporter, defekterna och telefonsamtal mellan andra 
avdelningar, eftersom apotekaren skulle ha en bättre översikt över vilka läkemedel som finns 
och behöver fyllas på i AVD1 och andra avdelningars läkemedelsförråd. Utvecklingen skulle 
också kräva att lagersaldot kan uppdateras av samtlig personal på Vrinnevisjukhuset som kan 
hämta ut medicin, för att få korrekt information i realtid om hur mycket läkemedel det finns i 
respektive lager. Det är även viktigt vid inskrivning av patienter att de läkemedel som behövs 
till respektive patient levereras i samband med inskrivningen. Detta görs på det mest effektiva 
sättet genom tillämpning av materialförsörjning i form av materialsatser, vilket enligt Jonsson 
och Matsson (2012) och Aronsson, et al., (2013) skulle resultera till att resurserna, i detta fall 
vårdpersonalen på AVD1, utnyttjas så att de utför värdeskapande arbetsuppgifter, då en effektivare 
materialförsörjning tillämpas.  
 
Författarna är medvetna om att det troligtvis är stora kostnaderna som uppstår i samband med 
ett nytt lagerhanteringssystem, men anser att det är en nödvändig investering, eftersom att 
kostnaderna kommer att övervinnas av nyttan i form av att mindre telefonsamtal, saknad och 
letande efter läkemedel kommer att ge sjuksköterskorna och resterande vårdpersonal en 
förbättrad tidfördelning. Att implementera ett helt nytt lagersystem är också någonting som 
kommer att ta mycket kraft och lång tid, men som i slutet kommer att vara värt det, då 
patienterna kommer att få en förbättrad vårdupplevelse angående att deras mediciner finns 
tillgängliga och att deras medicinering utförs i tid.  
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6.2.7 Förbättringsområden för sjuksköterskornas övriga arbetsuppgifter 
Utifrån den tidfördelningen som tagits fram utifrån resultatet har det inte gått att identifierats 
några större problemområden då samtliga arbetsuppgifter i tidfördelningskategorin övriga 
arbetsuppgifter understiger en timme. Exempelvis har det inte framkommit några problem- eller 
förbättringsområden angående den värdeskapande arbetsuppgiften hantering av papper efter 
rädda hjärnan larm, eftersom arbetsuppgiften har enligt författarna utförts effektivt av 
sjuksköterskorna. Författarna har däremot identifierat under observationerna att den 
värdeskapande arbetsuppgiften Telemetridator placering i det gula teamrummet har bidragit till 
att sjuksköterskorna som tillhör det gula teamet blir störda av ljud och spring till och från 
telemetridatorn av andra i personalen, då de kommer till rummet för att studera och diskutera 
patienternas EKG. Som lösning till detta problem föreslår författarna att telemetridatorn 
omplaceras i en lokal eller ett utrymme där den inte stör ett teams sjuksköterskor, men 
fortfarande på en central plats där den syns och hörs. För mer information om författarnas 
lösning, se kapitel 6.1.8.  
 
Den icke-värdeskapande aktiviteten väntan på datorer är ett moment som uppstår i samband 
med att det tar lång tid för sjuksköterskorna att logga in eller öppna de olika program som finns 
förinstallerade på datorerna, vilket utifrån Graban (2012) är ett slöseri i form av overksam tid. 
En lösning till detta problem, beroende på var problemet ligger, skulle kunna vara att investera 
i bättre datorer eller uppdatera mjukvaran, vilket kan leda till att de olika programmen laddas 
snabbare och på så sätt bidra till en förbättrad tidfördelning för sjuksköterskorna. Se kapitel 
6.1.5 för mer information. 
 
Den andra icke-värdeskapande aktiviteten inget att göra är en följd av att sjuksköterskorna 
inväntar en patient som är upptagen med en annan behandling eller har avslutat alla sina 
arbetsuppgifter, och resulterar till att slöseri overksam tid skapas. Förslagsvis skulle 
sjuksköterskorna kunna använda den tid som de inte gör någonting på till att hjälpa 
undersköterskorna eller de andra sjuksköterskorna på AVD1 och skapa ett samarbete som enligt 
Jonnson och Matsson (2011) och Aronsson, et al., (2013) skulle öka AVD1s logistiksynsätt. Om 
inte några andra sköterskor behöver hjälp kan sjuksköterskorna städa läkemedelsvagnen eller 
teamrummet, då det alltid är lättare att arbeta om det är rent och snyggt på arbetsplatsen. 
Aronsson och Olsson (2012) har även beskrivit att en ren och säker arbetsplats är ett av 
verktygen för att eliminera slöseri med tid. Samtliga lösningar bidrar till en förbättrad 
arbetsmiljö för alla sköterskor på AVD1 och förbättrar även sjuksköterskornas tidfördelning av 
arbetsuppgifter.  
 
Sjuksköterskornas två sista icke-värdeskapande arbetsuppgifter SSK-möte och enkäter, mail 
och schemaläggning har författarna inte identifierat några problem- eller förbättringsområden 
på utifrån dess tidfördelning eller observationer. SSK-mötet var obligatoriskt för samtliga 
sjuksköterskor på AVD1 och hanteringen av enkäter, mail och schemaläggning utförde 
sjuksköterskorna när de hade avslutat alla sina andra arbetsuppgifter för tillfället och inväntande 
nästa gång patienterna behövde medicineras.  
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7 DISKUSSION 

7.1 Val av metod 
Den metod som författarna har valt för att samla in primärdata av läkarnas och 
sjuksköterskornas tidfördelning på AVD1 genomfördes med skuggning och tidmätningar. 
Skuggningarna gjorde de observerade läkarna och sjuksköterskorna ibland nervösa under den 
första timmen, vilket kan ha givit felaktig data för hur lång tid det tar att utför de olika 
arbetsuppgifterna. Det går också att anta att vissa läkare och sjuksköterskor arbetade på mer än 
vanligt, eftersom de kände sig övervakade och ville visa sig från sin bästa sida vilket påverkar 
resultatet av tidfördelningen och kan göra att resultat av examensarbetets tidfördelning skiljer 
sig från hur resultatet ser ut i verkligheten. Däremot tror inte författarna att detta har påverkat 
slutresultatet i någon större grad, då det utifrån de insamlade data inte går att utläsa att någon 
läkare eller sjuksköterska har utfört någon arbetsuppgift som tidsmässigt skiljt sig stort från de 
andra observerande tiderna. 
 
Författarna valde metoden med hänsyn till att examensarbetet skulle utföras på ett sjukhus där 
många människor arbetar och vårdas. Detta har lett till att författarna har blivit tvungna att 
respektera den integriteten och anonymiteten som gäller på ett sjukhus, samt agera under 
observationerna på ett sådant sätt att det inte störde läkarnas och sjuksköterskornas arbete. 
Metoden har även tidigare använts i andra studier inom sjukvården som har önskat att ta reda 
på en läkares respektive sjuksköterskas tidfördelning av arbetsuppgifter. Exempelvis använde 
Arnholdts-Olsson, et al., (2014) och Englert, et al., (2010) skuggning och tidmätningar vid sina 
observationer av läkare, samt så använde Creswick, et al., (2011) och McSherry och Wright 
(2013) samma metod vid observationer av sjuksköterskor. Författarna kan därför konstatera att 
denna metod är lämplig för att ta reda på en läkares och sjuksköterskas tidfördelning, då den 
utförts i tidigare studier. Dock hade samtliga av de presenterade författarna större resurser och 
kunde utföra fler och mer omfattande observationer än vad författarna för detta examensarbete 
har kunnat göra, vilket kan försvaga resultatet av detta examensarbete. Enligt McSherry och 
Wright (2013) är dessutom examensarbetets resultat endast tillämpbart för AVD1 och ingen 
annan vårdavdelning, och bör därför inte generaliseras för andra vårdavdelningar på 
Vrinnevisjukhuset. 
 
Ifall författarna hade haft mer resurser kunde observationsmetoden haft möjlighet att utvecklas. 
Exempelvis hade författarna kunnat utveckla ett datorprogram som lättare hade samlat in data 
för en läkares och sjuksköterskas tid och rörelser, liknande den metod som Chow, et al., (2008) 
använde för sin studie. Läkarna och sjuksköterskorna hade då fått tillgång till varsin handdator 
där de själva kunde registrera tiden det tog för dem att utföra sina arbetsuppgifter eller en RFID 
tagg som registrerade var de befann sig för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta hade givit en 
större mängd data som hade kunnat analyseras, då fler läkare och sjuksköterskor hade kunnat 
observeras på samma gång och givit ett med säkerhet mer säkert resultat. Däremot går det att 
reflektera över om denna metodutveckling hade tillfört något värde för sjuksköterskorna på 
AVD1, då endast en sjuksköterska arbetade i varje team och författarna observerade två av 
dessa team. För läkarna på AVD1 hade den metod kunnat stärka deras resultat av tidfördelning, 
då det som mest arbetade sju stycken läkare (både AT- och ST-läkare) på AVD1 och författarna 
enbart observerade två av dessa.   
 
Författarna diskuterade även över möjligheten att filma läkarna och sjuksköterskorna under 
datainsamlingarna, för att få så korrekta tidmätningar som möjligt. Detta skulle dock kunna 
riskera att sekretessbelagd information hamnade på film och att patienterna på AVD1 eventuellt 
skulle uppleva obehag, då patienter vid insjuknande av stroke utsätts för en stor förändring vad 
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gäller deras fysiska förmåga och möjlighet att kommunicera vilket kan få dem att känna sig 
obekväma i flera situationer. Med detta i åtanke valde författarna att därför inte filma 
datainsamlingarna, eftersom det skulle kunna påverka patienternas återhämtning och 
rehabilitering negativt.  

7.2 Observationer 
Under datainsamlingarna observerade författarna både dagar med hög och låg arbetsbelastning. 
Arbetsbelastningen berodde på hur många patienter som var inlagda på AVD1 samt hur mycket 
omsorg dessa patienter behövde. Författarna anser att denna variation har varit bra och givit en 
mer rättvisande bild över hur tidfördelningen för läkarna och sjuksköterskorna arbetsuppgifter 
ser ut, eftersom ett medelvärde av både dagar då det fanns lite respektive mycket att göra har 
kunnat sammanställas.  
 
Författarna har dock under datainsamlingarna av läkare och sjuksköterskor identifierat några 
brister för hur observationerna genomfördes. Exempelvis var de arbetsblad som användes under 
observationerna inte optimala då många arbetsuppgifter saknades och skrevs till på 
arbetsbladen under observationerna. Detta berodde på att författarnas förstudie enbart utgjordes 
av en dag för läkare och en dag för sjuksköterskor. Förstudien hade behövt vara två till tre dagar 
vardera för att täcka alla arbetsuppgifter som en läkare och sjuksköterska utför på AVD1, dock 
på grund av författarnas begränsning av tid kunde detta inte genomföras. 

7.2.1 Observationer av läkare 
Totalt observerades nio stycken olika läkare under sju dagar. Observationerna var uppdelade 
på tre veckor för att få en större variation på läkare, då en läkare jobbar ungefär en vecka på 
AVD1 innan byte till en annan avdelning tillhörande Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset. 
Mängden läkare som observerades anser författarna vara bra med tanke på datainsamlingens 
längd. Även variationen av ST- och AT-läkare anses vara bra då de utgör fem respektive fyra 
läkare av de totala antalet observerade. Att en större variation av läkare observerades gjorde 
även att resultatet av examensarbetet blev säkrare, då läkare arbetar olika snabbt beroende på 
vana och kunskap. 
 
Att ingen läkare observerades under helgerna berodde på att de läkare som arbetar helg inte 
enbart utför arbetsuppgifter på AVD1, utan på hela medicinkliniken. Att observera läkare under 
en helg skulle därför inte tillföra något större värde för resultatet av examensarbetet, då 
författarnas tidsperiod av datainsamlingar inte är tillräckligt lång för att få fram ett bra och 
trovärdigt resultat av en läkares tidfördelning av arbetsuppgifter under helgerna. För att få fram 
ett tillräckligt bra resultat över hur mycket tid läkarna spenderar på AVD1 på helgerna skulle 
datainsamlingen istället behövt sträcka sig över minst en månads tid. 

7.2.2 Observationer av sjuksköterskorna 
Totalt observerades 12 stycken sjuksköterskor på sju dagar, vilket författarna anser vara en bra 
och varierad mängd med tanke på datainsamlingens längd. De sjuksköterskor som observerades 
hade alla olika lång erfarenhet av arbetet både inom vården och på AVD1, vilket stärker 
resultatet av examensarbetet eftersom flertal arbetsuppgifter utförs olika snabbt beroende på 
vana och kunskap.  
 
I efterhand går det att reflektera över författarnas val av observationstider, exempelvis 
genomfördes en observation av sjuksköterskorna under kvällstid mellan klockan 17:00 - 21:30 
och en observation mellan klockan 10:00-19:00. Med tanke på datainsamlingens längd går det 
att tänka sig att dessa observationer täcker tidfördelning av arbetsuppgifterna som utförs på 
kvällen, eftersom den endast sträcker sig över en sjudagarsperiod. Dock ifall författarna hade 
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avgränsat sig och inte tagit med några observationer för kvällstiden, och enbart fokuserat på 
vad sjuksköterskorna på AVD1 gör under dagarna mellan klockan 07:00-17:00, skulle 
datainsamlingen kanske givit ett säkrare resultat med mindre variationer av vilka 
arbetsuppgifter som utförs mellan klockan 07:00 – 17:00, eftersom olika arbetsuppgifter kräver 
mer eller mindre tid för sjuksköterskorna beroende av tiden på dygnet.  
 
Författarna valde att ta lunch vid observationstillfälle av sjuksköterskorna mellan klockan 
12:30-13:30, eftersom ett byte av observerad sjuksköterska skedde klockan 13:30 för 
författarna då eftermiddagssjuksköterkan påbörjade sitt arbetspass klockan 13:30. Detta innebär 
att det finns ett bortfall i resultatet av den tid som sjuksköterskorna lägger på olika 
arbetsuppgifter under denna tidsperiod. Författarna genomförde dock en observation mellan 
klockan 12:30-13:30 för att få ett se vilka arbetsuppgifter sjuksköterskorna utförde under den 
tidsperioden. Denna observation indikerade på att sjuksköterskorna utförde fler administrativa 
arbetsuppgifter under tidsperioden, eftersom patienterna äter lunch och kräver mindre 
omvårdnad. Författarna kan däremot inte med säkerhet konstatera att dessa arbetsuppgifter 
alltid utförs under denna tidsperiod, då observationen endast utfördes en gång. 

7.3 Resultat 
Samtliga resultat av författarnas tidmätningar och uträkning av total tid och procent har 
avrundats till max två decimaler för att undvika att den presenterade data skulle vara alltför 
omfattande för läsaren. Detta har lett till att vissa tal och summor av tal inte är helt korrekta. 
Författarna anser dock att dessa skillnader är så pass små att de inte påverkar resultatet i några 
större mängder.  

7.3.1 Läkarnas tidfördelning jämfört med tidigare studier 
Resultatet av detta examensarbete visar att läkarna lägger största delen av sin tid på att utföra 
administrativa arbetsuppgifter, totalt 47 % (inklusive administrativt arbete i Cambio Cosmic, 
övriga administrationsuppgifter, samt intyg, remisser och ordinationer), följt av kommunikation 
på 24 % (inklusive kommunikation och ronder) och patienttid på 15 %. En studie av Englert, et 
al., (2010) som genomfördes i USA på en vårdavdelning visade att läkarna också spenderar sin 
största del på det administrativa arbetet (34 %), kommunikation (30 %) och direkt patienttid 
(17 %). Likheterna mellan utfallet av Englert, et al., och examensarbetets resultat angående 
tidfördelning av en läkares arbetsuppgifter beror på att läkarna på vårdavdelningarna i både 
Sverige och USA utför likvärdiga arbetsuppgifter, vilket styrker detta examensarbetets resultat 
av en läkares tidfördelning angående de tre största arbetsuppgifterna. 
 
Resultatet av en studie gjord av Arnholdts-Olsson, et al, (2014) visade istället att läkare, 
överläkare och specialister i Sverige och England lägger största delen av sin arbetstid på 
patienter (40 % respektive 66 %) och att administrativt arbete utgör den näst största delen (37 
% respektive 15 %). Patienttiden inkluderade all tid som läkarna spenderade direkt med 
patienterna vid exempelvis mottagning, samt alla de ronder som utfördes på avdelningen. Det 
skall dock tilläggas att Arnholdts-Olsson, et al., (2014) studier genomfördes på avdelningar där 
operationsverksamheter pågår, något som helt avsaknas på AVD1 som är en vårdavdelning. 
Detta gör att det blir svårt att jämföra Arnholdts-Olsson, et al., (2014) resultat med detta 
examensarbete, eftersom verksamheterna har så pass olika inriktningar och därför annorlunda 
arbetsuppgifter vilket leder till att tiden som spenderas med patienterna kan skiljas åt. 
Arnholdts-Olsson, et al., (2014) och Englert, et al., (2010) lägger även större vikt vid 
kategorierna för utbildning och forskning, vilket författarna för detta examensarbete inte har 
gjort då de enbart har varit intresserade av de arbetsuppgifter som utförs på AVD1. Författarna 
för detta examensarbete valde också att avgränsa sig ifrån att observera lunchtiderna, vilket 
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även Englert, et al., (2010) gjorde, eftersom att eventuellt byte av observerad läkare förekom 
mellan för- och eftermiddagen. Ifall författarna hade redovisat lunchtiderna hade det då kunnat 
ge en missvisande bild av resultatet, eftersom tidfördelningen av lunchen inte skulle ha 
redovisats alla dagar.  
 
De övriga kategorierna för arbetsuppgifterna i Arnholdts-Olssons, et al., (2014) och Englert, et 
al., (2010) studie har författarna för detta examensarbete svårare att diskutera kring, eftersom 
det är otydligt om vad som faktiskt ingår i dessa kategorier, samt att innehållet av kategorierna 
skiljer sig så pass mycket åt vilket skulle ge en missvisande bild vid jämförelse.  
 
Det finns även studier genomförda i USA över hur mycket tid läkare spenderar med direkt 
patienttid. Bland annat konstaterade Dugdale, et al., (1999) utifrån tidigare forskning att läkare 
i Sverige och USA spenderar mellan 10 till 20 minuter per patientbesök. Kane och Peckham 
(2014) fastställde även genom en enkätundersökning som utfördes på sjukhus i USA att läkare 
och specialister spenderar cirka 13 till 16 minuter med varje patient. Eftersom att författarna i 
samråd med AVD1 valde att inte följa med in i patientrummen som bestod av enkel-, två- och 
fyrbäddssalar, är det svårt att fastställa hur lång tid läkarna spenderade vid varje patientbesök. 
Författarna kan dock utifrån egna observationer fastställa att läkarna spenderade ungefär 5 till 
30 minuter vid de olika patientbesöken. Detta tidsspann anser författarna indikerar på att 
resultatet av den direkta patienttiden från examensarbetet är rimligt gentemot de studier som 
tidigare gjorts av Dugdale, et al., (1999) och Kane och Peckham (2014). Detta stärker 
trovärdigheten av examensarbetet angående den direkta patienttiden, eftersom att det inte har 
framkommit stora skillnader eller extremvärden jämfört med de tidigare studierna.  
 
De största problem- och förbättringsområden som författarna har identifierat utifrån 
observationerna och resultatet av läkarnas tidfördelning av arbetsuppgifter har varit fokuserade 
på de administrativa arbetsuppgifterna. Hansson, et al., (2014) identifierade som författarna för 
detta examensarbete att en förbättring i läkarnas dokumentationsrutiner kan öka ett arbetspass 
effektivitet, eftersom journalanteckningarna ofta innehåller insprängning av ny och kopiering 
av text från äldre anteckningar. Detta bevisar att brist på dokumentationsrutiner inte endast 
finns på AVD1, utan även på andra medicinkliniker och sjukhus, och bör åtgärdas för att ge en 
mer effektiv sjukvård och förbättrad arbetsmiljö. Även Almlöf och Montell (2013) föreslår att 
det bör ske en förbättring av datorprogram och dess användning, samt att vissa administrativa 
arbetsuppgifter skulle kunna utföras av annan vårdpersonal. Författarna för detta examensarbete 
rekommenderar dock inte att vissa av läkarnas administrativa arbetsuppgifter ska utföras av 
annan vårdpersonal, då de hade tid att utföra dessa arbetsuppgifter under sina arbetspass. 

7.3.2 Sjuksköterskornas tidfördelning jämfört med tidigare studier 
Resultatet av sjuksköterskornas tidfördelning av arbetsuppgifter visar att de lägger 23 % på 
direkt patienttid, vilket är den näst största kategorin av sjuksköterskornas tidfördelning. 
Resultatet kan jämföras med Creswick, et al., (2011) och Chow, et al., (2008) studier som 
genomfördes i Australien och USA där resultatet visar att sjuksköterskorna spenderar 25 % 
respektive 27 % med patienterna, vilket utgör den största och näst största kategorin av 
studiernas tidfördelning. Att dessa tidfördelningar består av en ungefär lika stor procentuell del 
beror på att samtliga studier har observerats på vårdavdelningar där sjuksköterskorna utfört 
likvärdiga arbetsuppgifter. Hendrickson, et al., (1990), Hobgood, et al., (2005) och 
Hollingsworth, et al., (1998) påvisar även att sjuksköterskornas procentuella tidfördelning av 
patienttiden är mellan 26 % till 31 % och utgör en av de tre största kategorierna med avseende 
på tidfördelningen av arbetsuppgifterna. Detta bedömer författarna som en tillräcklig grund för 
att säga att examensarbetets resultat av sjuksköterskornas direkta patienttid är trovärdigt. 
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Läkemedelshanteringen för sjuksköterskorna på AVD1 utgjorde den fjärde största 
tidfördelningen utifrån de olika arbetskategorierna, medan den utgjorde den näst största 
kategorin i Creswick, et al., (2011) och den tredje största i Chow, et al., (2008). 
Sjuksköterskorna på AVD1 spenderade endast 10 % av sin arbetstid på att utföra dessa 
uppgifter, medan sjuksköterskorna i Creswick, et al., och Chow, et al., studier spenderade hela 
21 % respektive 17 %. En förklaring till dessa skillnader är att sjuksköterskorna som 
observerades av Creswick, et al., i USA hade färre administrativa arbetsuppgifter, vilka endast 
utgjorde 7 % av den totala tidfördelningen, och hade större ansvar kring hanteringen av 
läkemedel. Sjuksköterskorna på AVD1 och de australienska sjuksköterskorna i Chow, et al., 
(2008) hade däremot mer omfattande administrativa arbetsuppgifter som upptog totalt 26 % 
respektive 35 % av tidfördelningen, vilket utgjorde de största kategorierna av tidfördelningen. 
 
Sjuksköterskornas kommunikation på AVD1 och i Creswick, et al., (2011) utgör båda den tredje 
största kategorin av den totala tidfördelningen av arbetsuppgifterna, totalt 20 % respektive 19 
%. Detta visar att sjuksköterskorna på AVD1 spenderar ungefär lika mycket tid på 
kommunikation som sjuksköterskorna på en vårdavdelning i USA gör. Även Boxerman, et al., 
(2006) fick ett liknande resultat av sin studie, då sjuksköterskornas tidfördelning för 
kommunikation var 26 %, vilket utgjorde den största kategorin av en sjuksköterskas totala 
tidfördelning. 
 
Författarna till detta examensarbete har identifierat som Chow, et al., (2008) och Jetisi och 
Nilsson (2007) att en förbättrad användning av de befintliga datorprogrammen kan öka 
effektiviteten av sjuksköterskornas arbetspass. Carlsén (2014) föreslår som författarna att 
dokumentationsrutinerna för inskrivning av information i journaler bör åtgärdas för att öka 
effektiviteten, vårdkvaliteten och vårdsäkerheten för patienterna och personalen. Creswick, et 
al., (2011), DeLucia, et al., (2009) och Svenska Sjuksköterskeförening och Svenska 
Läkaresällskapet (SSF & SLS, 2013) menar också på att om samarbetet mellan personalen inom 
vården skulle öka, skulle även antalet gånger som en sjuksköterska blir avbruten under ett 
arbetspass minska och på så sätt stärka vårdsäkerheten. För att minska på och underlätta 
sjuksköterskornas letande efter läkemedel ger även Page (2004) som förslag att utveckla 
datorprogram. Författarna för detta examensarbete menar att denna utveckling av datorprogram 
kan bidra till att AVD1 och hela medicinkliniken kan få ett bättre system för lagerhantering av 
läkemedel. Detta visar på att de problem- och förbättringsområden som har identifierats på 
AVD1 av författarna även förekommer på andra vårdavdelningar och bör därför åtgärdas för 
att erhålla en bättre tidfördelning.  
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8 SLUTSATS 
Resultatet av examensarbetet visar att de tre största tidfördelningskategorierna för både läkarna 
och sjuksköterskorna utgörs av administrativt arbete, kommunikation och patienttid. Med 
hänsyn till tidigare studier som har genomförts i liknande syfte har resultatet visat sig vara 
trovärdigt då tidfördelningarna har varit likvärdiga och gått att jämföra.  
 
För att förbättra tidfördelning behöver AVD1 eliminera de slöserier som uppkommer under en 
läkares och sjuksköterskas arbetspass, och på så sätt öka läkarnas och sjuksköterskornas 
effektivitet på AVD1. De största problemområdena som har identifierats utifrån 
sjukvårdslogistik och Lean av författarna är att AVD1 i dagsläget saknar rutiner och regler för 
hur journalanteckningarna skall gå till, samt att det även saknas ett lagersystem för hur mycket 
läkemedel som finns i lager på AVD1 och resten av medicinkliniken. Dessa problemområden 
leder till onödiga bearbetningar och transporter, vilket transfereras till icke-värdeskapande 
arbetsuppgifter. Författarna rekommenderar därför att AVD1 och hela medicinkliniken 
fastställer bestämda dokumentationsrutiner vid införande av information i journalanteckningar 
för att undvika upprepningar och underlätta sökandet av information. För att få information om 
vilka läkemedel och hur mycket det finns i lager bör även AVD1 uppdatera och datorisera deras 
lagerhanteringssystem, och på så sätt underlätta sökningen av läkemedel och även undvika att 
vissa läkemedel tar helt slut. Genom dessa förbättringar kan tidfördelningen av en läkares och 
sjuksköterskas arbetsuppgifter förbättras och bidra till fler värdeskapande arbetsuppgifter för 
patienten.  
 
Tidfördelningen av en läkares och sjuksköterskas arbetsuppgifter kan även förbättras genom att 
användning av Leans 5S i förråd för att underlätta sökande av olika redskap som används vid 
patientrelaterade arbetsuppgifter. Genom att också tydliggöra att rapportering pågår i de olika 
teamrummen kan antalet gånger en sjuksköterska blir avbruten och rapporteringens längd 
minskas, då ingen information behöver återupprepas. Datorerna på AVD1 skulle också kunna 
genomgå en uppdatering för att minska på de icke-värdeskapande arbetsuppgifter som uppstår 
i samband med att olika program tar lång tid att starta. Genom att också öka antalet skrivare på 
AVD1 och flytta på telemetridatorn kan en minskning av störningsmoment i det gula 
teamrummet ske. Författarna rekommenderar därför att dessa åtgärder vidtas, eftersom det 
skulle både effektivisera läkarna och sjuksköterskorna arbetspass och förbättra deras 
arbetsmiljö. Sammanfattningsvis är de identifierade förbättringsområdena följande: 
 
Förbättringsområden för läkare 

- Tillägga läkemedel i läkemedelslistan 
- Investera i flera telemetridatorer eller förbättra placeringen av den befintliga 
- Skapa en avsedd plats för läkarnas mest efterfrågade verktyg och föremål 
- Öka kommunikationen med överläkare 
- Minska sysslolösheten genom bättre planering med alla läkare på AVD1s  

 
Förbättringsområden för sjuksköterskor 

- Minska antalet gånger som de blir avbrutna under rapporteringen genom att tydliggöra 
att rapportering pågår 

- Minska letandet efter saker och personal genom Leans 5S och planering 
- Hämta läkemedel när de tar slut vid utdelning 

 
Förbättringsområden för både läkare och sjuksköterskor 

- Skapa riktlinjer för inskrivning av information i journal 
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- Minska på antalet störningsmoment i gula teamrummet genom omplaceringar 
- Bland annat placering av läkemedelsrummet, telemetridator och skrivare 

- Minska väntan på datorer genom investeringar i bättra mjuk- eller hårdvara 
 
Många av de problem- och förbättringsområden som har identifierats av författarna har även 
upptäckts av tidigare studier, vilket författarna bedömer som tillräckligt för att fastställa att 
resultatet av detta examensarbete är berättigad.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

STAMP (Suggested Time And Motion Procedures) 

Area and element Ref 

Code 

Description 

Type INT.1 The system studied (intervention) 

System genre INT.2 Origin or lineage of the system (eg, commercial product, 

homegrown system, open source software) 

Maturity INT.3 Time elapsed since intervention, including the amount of 

time that study subjects have been exposed to the 

intervention 

Institution type ES.1 Type of the healthcare facility or facilities where empirical 

observations are conducted (eg, academic vs non-academic) 

Care area ES.2 Area of patient care services (eg, inpatient, outpatient, 

emergency department) 

Locale ES.3 Geographic characteristics (eg, urban vs rural) 

Protocol RD.1 Research protocol (eg, RCT, before and after, after only) 

Duration RD.2 Length of fieldwork (eg, whether all observations are 

completed within a month, or occur sporadically over the 

course of a year) 

Shift distribution RD.3 Clinical shifts observed (eg, morning, afternoon, night, if 

applicable) 

Observation hours RD.4 Total number of direct observation hours, in addition to how 

the hours are distributed across study phases or RCT study 

arms (if applicable) 

Definition and 

classification 

TC.1 Definition of tasks and description of all major and minor 

task categories 

 

Acknowledgment 

of prior work 

TC.2 Acknowledgment of task classification schemas previously 

used in the same or similar settings, and justifications if 

modifications are made 
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Area and element Ref 

Code 

Description 

New development TC.3 Development and validation of task definition and task 

classification, if no prior work can be leveraged 

Size of field team OBS.1 Total number of independent human observers 

Training OBS.2 Type and amount of training provided to human observers, 

including pre-study pilot observation sessions 

Background OBS.3 Professional background of observers (eg, residents, nurses, 

industrial engineering students) and their prior experiences 

in conducting observational studies in clinical settings 

Inter-observer 

uniformity 

OBS.4 If and how inter-observer agreements are calibrated 

Continuity OBS.5 Continuity of observers across multiple study phases (if 

applicable) 

Assignment OBS.6 How observers are assigned to shadow different research 

subjects and in particular, research subjects enrolled in 

different study phases or RCT study arms (if applicable) 

Size SUB.1 Number of research subjects enrolled 

Recruitment and 

randomization 

SUB.2 How research subjects are recruited (and randomized, if 

applicable) 

Continuity SUB.3 Continuity of subjects across multiple study phases (if 

applicable) 

Background SUB.4 Background information about research subjects such as 

clinician type and level of training (eg, residents vs attending 

physicians); if conditions allow, other individual 

characteristics such as gender, age, and computer literacy 

(eg, accessed using tools such as that of Cork et al) 

Multitasking DR.1 If and how multi-tasking is taken into account; in particular, 

if only the primary task is recorded or all concurrent tasks 

are recorded 

Non-observed 

periods 

DR.2 If there are periods of time not covered by independent 

observers 
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Area and element Ref 

Code 

Description 

Between-task 

transition 

DR.3 If and how transition periods between consecutive tasks are 

handled 

Collection tool DR.4 Device and software used to collect field data, for example, 

the AHRQ tool, WOMBAT, and the medical work 

assessment tool developed by Mache et al 

Definition of key 

measures 

DA.1 Key measures used in analysis and results reporting, for 

example, average time spent on ordering activities vs on 

direct patient care, TOT, and average continuous time that 

assesses workflow fragmentation and task switching 

frequency 

Analytical methods DA.2 Statistical or other types of analytical methods used to 

analyze the data 

Interruption AD.1 A descriptor specifying if a task represents an interruption to 

prior tasks 

Interaction AD.2 Interpersonal interactions/communications necessary for task 

execution; for example, with whom and via what method 

(eg, in person, by telephone, via a computerized system) 

Location AD.3 The location where the activities take place (eg, in a patient 

ward, in a hallway, at computer workstations) 
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Bilaga 2 

Hur är Er verksamhet uppbyggd? Vilka chefer finns det och hur ser Er hierarki ut?  

Hur många läkare arbetar i Er avdelning totalt, och ungefär hur många per arbetspass? 

Hur många sjuksköterskor arbetar i Er avdelning totalt, och ungefär hur många per arbetspass? 

Hur många patienter Ni behandlar ungefär i genomsnitt dagligen? 
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Bilaga 3 
Arbetsuppgifter, Läkare  Datum: ___________  Starttid: ____________ 
 

*Inkluderar administrativt arbete med att endast läsa patientkort ochh inskrivningsöversikt i 
programmet Cambio Cosmic 
 
**Inkluderar administrativt arbete med att skriva in uppgifter i patientkort, inskrivningsöversikt 
och journalanteckningar m.m. i programmet Cambio Cosmic, samt egna anteckningar 
 
***Pratar med kollegor i samma team och avdelning, och uppdaterar varandra om information 
kring patienter, arbetskollegor och arbetsuppgifter 
 
 
 

Journal*  
 

Journalanteckningar**  
 

Direkt patient tid 
 

 

FASS Vårdpersonal  
 

Gång 
 

 

Kollegor*** 
 

 

Pascal 
ordinationsverktyg 

 

Rast/fika  
 

Rond 
 

 

Samtal med andra 
specialister (pers.) 

 
 

Samtal med andra 
specialister (tel.) 

 
 

Signera provsvar i 
Lambros 

 
 

Sjukintyg 
 

 

Sökning av läkemedel, 
prov, etc. 

 

Provsvar i Lambros  
Uppdatera med annan 
över-/läkare 

 

Vänta på patient 
 

 

 
 

 



85 
 

Arbetsuppgifter, Läkare  Datum: ___________  Starttid: ____________ 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Anteckningar/kommentarer till observationen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



86 
 

Bilaga 4 
Arbetsuppgifter, Sjuksköterska Datum: ___________  Starttid: ____________ 
 

*Inkluderar administrativt arbete med att endast läsa patientkort ochh inskrivningsöversikt i 
programmet Cambio Cosmic 
 
**Inkluderar administrativt arbete med att skriva in uppgifter i patientkort, inskrivningsöversikt 
och journalanteckningar m.m. i programmet Cambio Cosmic, samt egna anteckningar 
 
***Pratar med kollegor och uppdaterar varandra om information kring patienter, arbetskollegor 
och arbetsuppgifter 
 
 

Journal*  
 

Journalanteckningar**  
 

Direkt patient tid 
 

 

FASS Vårdpersonal  
 

Förråd (hämtar meds 
någonstans) 

 

Gång 
 

 

Hjälpa på plats 
anhöriga/patienter 

 

Kollegor*** 
 

 

Läkemedel 
 

 

Rast/fika  
 

Rond 
 

 

Samtal med Anhöriga  
 

Samtal om 
Hemkörning 

 
 

Samtal om 
Läkemedel 

 
 

Provsvar i Lambros 
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Arbetsuppgifter, Sjuksköterska Datum: ___________  Starttid: ____________ 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Anteckningar/kommentarer till observationen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


